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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE 

 
ACTA NÚM. 4/2017 

 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 24 de juliol de 2017, quan són les divuit hores es 
reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les membres integrants 
del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter ordinari, se 
celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel  Secretari Accidental  de 
l’entitat, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CPM) 
Alcaldessa de Gavà 
 
LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ (ERC-AM) 
Regidor de Sant Joan Despí  
 
XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ  
Regidora de Cervelló 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
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MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN  
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
LOURDES RUIZ DOMINGUEZ 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ  
Regidora de Castellví de Rosanes 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
JORDI GIL DORADO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
 
ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 



3 - 110 
 
 

BÀRBARA LLIGADA I MUÑOZ   
Regidora de Viladecans  
 
CiU    
 
IMMACULADA LLOPIS CLIMENT 
Regidora del Prat de Llobregat 
 
JORDI GARCÍA I MAS (CiU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
CIUTADANS 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
PP 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
CUP-PA 
 
MIQUEL ALTADILL ROVIRA 
Regidor d’Esparreguera 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
LAIA FLOTATS BASTARDES (CiU) 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
SARAY CANTERO GARCIA 
Regidora de Sant Andreu de la Barca  
 
MARIA MIRANDA CUERVAS  (PSC-CPM) 
Regidora de Castelldefels 
 
XAVIER PAZ PENCHE (PSC-CPM) 
Regidor de Molins de Rei 
 
ENRIC CARBONELL JORBA (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
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MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN (PP) 
Regidora de Viladecans 
 
SONIA MOTOS PÉREZ (PP) 
Regidora de Castelldefels 
 
SECRETÀRIA ACCIDENTAL  
 
Lluís González Roig  
 
INTERVENTOR 
 
Francesc Roldan Burgos 
 
1. Aprovar l’esborrany d’acta núm. 3/17, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 29 
de maig 

 
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 3/17, corresponent a la sessió celebrada el dia 

29 de maig. 
 
2. Pressa de possessió del Sr. Xavier Amate Paz, del grup comarcal de Convergència i Unió 
(actual PDCat). 
 

Atès que el Sr. Xavier Amate Paz no ha pogut assistir a la sessió es posposa la seva pressa 
de possessió del càrrec de conseller comarcal fins a la propera sessió plenària. 
 
3. Donar compte de la renúncia de la consellera comarcal Sra. Lourdes Ruiz Domínguez i del 
suplent Sr. Salva Valls Cuello, del grup de Candidatura de Progrés-PSC, i demanar a la Junta 
Electoral l’extensió de la credencial de conseller comarcal a favor del següent suplent, Sr. Juan 
Pedro Pérez Castro. 
 

Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 5069 del Registre General d’aquesta 

entitat de data 10 de juliol de 2017, del càrrec de consellera comarcal presentat per la Sra. Lourdes 
Ruiz Domínguez del grup comarcal de Candidatura de Progrés - PSC. 

 
Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 5070 del Registre General d’aquesta 

entitat de data 10 de juliol de 2017, presentat pel Sr. Salva Valls Cuello de la condició de suplent de la 
llista electoral comarcal del grup de Candidatura de Progrés - PSC. 

 
  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 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Acceptar la renúncia com a consellera comarcal de la Sra. Lourdes Ruiz 

Domínguez del grup comarcal de Candidatura de Progrés - PSC. 
 
SEGON.- Donar compte de la renúncia del Sr. Salva Valls Cuello com a suplent de la 

llista electoral comarcal del grup de Candidatura de Progrés - PSC. 
 

TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir l’esmentada vacant, 
l’expedició de la corresponent credencial a càrrec del següent suplent de la llista electoral comarcal de 
Candidatura de Progrés - PSC, Sr. Juan Pedro Pérez Castro, en substitució de la Sra. Lourdes Ruiz 
Domínguez. 
 
  QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè en tingui 
coneixement i als efectes de què expedeixi credencial acreditativa de la condició de conseller comarcal 
electe a favor del candidat esmentat.” 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lourdes Ruiz Domínguez, consellera del grup comarcal del 
PSC, que diu: 
 
Bona tarda, bé, com ja sabeu, alguns encara no, al Ple de juliol deixaré l’acta de Regidora de Santa 
Coloma de Cervelló i, per tant, de formar part del Consell Comarcal, perquè hem de ser càrrecs electes 
com tots ja sabem. Ha estat un plaer estar al Consell Comarcal. Vull posar en valor la feina que es fa 
des del Consell Comarcal, que jo crec que molta gent no ho sap, però que es fa molta i molt bona 
feina. I encantada de compartir amb els meus companys de grup aquest Ple i tots els que hem tingut. 
Molta sort i molts encerts a tothom. 
 
El Sr. President li desitja sort a la Consellera en aquesta nova etapa. 
 
4. Donar compte dels informes sobre la situació d’estabilitat pressupostària referits als dos 
primers trimestres de l’exercici 2017 de les entitats que formen el sector públic comarcal. 
 

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

“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació per les Entitats Locals (article 16), que s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del 
sistema que el Ministeri habiliti a l’efecte.   

 
Vist que en data 20 d’abril i 18 de juliol de 2017 des de la Intervenció es va enviar i 

signar electrònicament l’execució trimestral del Pressupost referida al primer i segon trimestre de 
l’exercici 2017, respectivament. 
 

Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’avaluació enviat. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
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ACORDS 

 
PRIMER.- Prendre compte de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius que 

contempla la Llei Orgànica 2/2012, referit al primer i segon trimestre de l’exercici 2017 del pressupost 
de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació, i que 
suposa: 
 
1. Estabilitat pressupostària: 
 
· PRIMER TRIMESTRE 2017: 
 
  Ingrés no 

financer 
Despesa no 
financera 

Ajustament 
entitat 

Capac/ Nec 
finançament 

Consorci Turisme Baix Llobregat 267.400,00 260.000,00 0,00 7.400,00 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 

19.238.000,00 18.101.000,00 6.659,72 
1.137.000,00 

 
Capacitat / necessitat de finançament de la corporació 1.144.400,00 
                 
· SEGON TRIMESTRE 2017: 
 

  Ingrés no 
financer 

Despesa no 
financera 

Ajustament 
entitat 

Capac/ Nec 
finançament 

Consorci Turisme Baix Llobregat 264.174,98 232.000,00 0,00 32.174,98 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 

19.238.000,00 18.101.000,00 0,00 
1.137.000,00 

 
Capacitat / necessitat de finançament de la corporació 1.169.174,98 
                 
S’estima que la corporació complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa.” 
 
El Sr. President li dóna la paraula al Sr. Interventor, que diu: 
 
Si vostès recorden en l’anterior Ple del Consell Comarcal vaig explicar que per un petit problema de 
coordinació interna no varem presentar l’informe corresponent del primer trimestre del 2017, ho fem 
ara. Com vostès saben cada trimestre fem una avaluació, un informe de l’estabilitat pressupostària i la 
notifiquem al Ministeri d’Hisenda, concretament les dades que corresponen al grup que forma el 
Consell Comarcal i del Consorci de Turisme del primer trimestre. Va ser d’una posició d’estabilitat de 
1.144.000 euros i en el segon trimestre de 1.169.000 euros. Les xifres s’assemblen i és fàcil d’explicar 
el perquè, l’estabilitat sempre es calcula sobre projeccions al dia 31 de desembre, per tant la projecció 
d’estabilitat manté una certa continuïtat i aquestes són les xifres que hem presentat al Ministeri, equival 
aproximadament a un 4% dels ingressos conjunts del grup amb la qual cosa ens fa pensar que 
aquesta estabilitat es mantindrà a mig termini. 
 
A continuació intervé el Sr. Fermando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Jo vaig demanar ja al passat Ple la possibilitat que ens donessin l’estat d’execució del pressupost, però 
per partides. Se’ns va contestar, està per capítols a la pàgina web, de la mateixa forma que tenim 
l’estat de liquidació del pressupost del 2016 per partides, on diu “crèdits pressupostats inicials, 
modificacions, definitius, etc, etc...” Vaig demanar que si se’ns podia donar d’aquesta forma i ens van 
dir que si, i m’agradaria, si pot ser. 
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Pren la paraula el Sr. Interventor, que diu: 
 
Això és una demanda diferent, però en tot cas no hi ha cap inconvenient, ho remetem per correu 
electrònic i no hi ha cap problema. Es dona compte de l’estabilitat, però l’estabilitat es calcula, són 
qüestions complementàries. Li ho faré arribar per correu electrònic amb molt de gust. 
 
5. Donar compte de l’informe sobre el compliment de terminis de pagament corresponent al 
segon trimestre de l’exercici 2017 de les entitats que formen el sector públic comarcal, als 
efectes de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

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

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

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

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes del segon trimestre de l’exercici 2017 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat sobre el compliment 
de terminis de pagament als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, que s’incorporen a l’expedient. 
 

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



8 - 110 
 
 

 
Pren la paraula el Sr. Interventor, que diu: 
 
Tornem a explicar el mateix procediment, cada trimestre nosaltres hem de notificar, hem de calcular 
una xifra indicativa que és una mitjana aritmètica ponderada entre les factures que paguem i les que 
encara no hem pagat en funció del temps de la demora, aleshores el mecanisme de càlcul integra les 
operacions del Consorci de Turisme, que és molt petit, i les del Consell Comarcal, que és predominant 
en el conjunt del grup. La xifra que els hi diré representa la mitja aritmètica ponderada del període mitjà 
de pagaments que representa per entendre’ns l’excés sobre un pagament a 30 dies. L’excés sobre un 
pagament a 30 dies ha estat de 0.77 dies, és a dir que estrictament el període mitjà de pagament 
calculat segons aquest mètode és de 0.77 dies. Ha baixat una mica respecte al trimestre anterior. 
 
6. Aprovar definitivament el compte general corresponent a l’exercici 2016. 

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
 
“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 12 de juny de 

2017, va informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, integrat 
pel compte general del Consell Comarcal i el del seu únic organisme autònom, Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat, corresponents a l’exercici 2016. 
 

Atès que l’expedient i documentació integrant del Compte General han estat exposats 
al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 22 de juny de 2017 
(CVE-Núm. de registre 022017011603), durant el termini legalment establert en el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 

 
Atès que el termini d’exposició pública finalitza el dia 25 de juliol d’enguany i que fins 

al moment no s’ha presentat cap reclamació, al·legació o observació al Compte General. 
 

Per tot això, el President del Consell Comarcal, d’acord amb el que preveu l’article 212.4 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, sotmet a consideració del Ple el Compte General de 2016 i  proposa l’adopció dels 
següents 
 
 A C O R D S  
 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, integrat 
pel Compte General del Consell Comarcal i el del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat, corresponent a l’exercici de 2016, integrat pels següents estats financers i comptables: 
 
 - Balanç. 
 - Compte de resultats econòmic-patrimonial. 
 - Estat de liquidació del pressupost. 
 - Memòria. 
 - Estat de fluxes de Tresoreria 
 - Estat de variació del patrimoni net. 
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  SEGON.- Condicionar l’efectivitat del present acord a la no presentació de reclamacions, 
al·legacions o observacions al Compte General en el tràmit d’exposició pública. 
 

TERCER.- Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 43 del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització 
Comarcal de Catalunya 
 
El Sr. President li dóna la paraula al Sr. Interventor, que diu: 
 
Tal i com vam tenir ocasió d’explicar a la Comissió de Portaveus, nosaltres hem seguit el procediment 
dels comptes generals, publicitat, és a dir, exposició al públic del compte general i aprovació definitiva. 
El procediment del compte general aquest any té un petit matís que els hi volia explicar i és el següent: 
fins a l’abril del 2016 el Consell Comarcal havia creat un Patronat, era un organisme autònom 
administratiu de serveis a les persones, aquest Patronat es va liquidar amb efectes de 30 d’abril i per 
tant els seus saldos es van incorporar l’1 de maig als saldos del propi Consell; per tant, des del punt de 
vista formal, el que es proposa des del plenari és aprovar per una banda el Compte General del 
Patronat, liquidat fa nou mesos, però clar fins avui no hem tingut ocasió formal de fer-ho; més el 
Compte General del Consell, que recull tota l’activitat del Consell des de l’1 de gener fins al 30 d’abril, 
més tota l’activitat del Consell que aplega l’activitat de l’antic Patronat des de l’1 de maig fins el 31 de 
desembre. Això és el que formalment es proposa, llavors, òbviament els comptes del Patronat són 
petits, anava dir residuals, però no és així, són uns comptes petits, es va liquidar el pressupost, es van 
realitzar tres mesos d’activitats d’un import aproximat de 800.000 euros, es va aprovar la liquidació del 
pressupost. El pressupost va ser equilibrat i els saldos resultants deutors i creditors es van incorporar 
al balanç. El balanç del Consell Comarcal també el vaig fer una mica detallat amb als números dels 
quals es composava, els  comptes del Consell  estan formats per el  balanç , els comptes resultats, la 
liquidació del pressupost  i una memòria. Hem fet tota aquesta informació, l’hem posat a disposició de 
la Junta de Portaveus i hem exposat al públic el procediment durant el termini legal. No hi han hagut 
esmenes, però en tot cas el Secretari o jo mateix els hi hem de dir que el termini d’exposició pública 
acaba avui a les 24 hores, segons tinc entès, perquè el recompte dels dies és fa sobre els dies 
laborables, per tant, comptant els dies, acaben avui. Per la qual cosa en l’acord del Plenari del Consell,  
i si a vostès els hi sembla oportú, faríem constar que aquest acord es vota a reserva del que pugui 
passar avui, de què avui no es presenti cap al·legació. Li hem demanat a la Presidència que ens ho 
deixi fer d’aquesta manera, ja que si no el pròxim plenari del Consell se’n aniria a l’octubre i aleshores 
no ens permetria rendir comptes amb la Sindicatura de Comptes. A partir de vacances tenim tot el 
setembre per remetre els comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, però és clar els hi hem 
de remetre degudament aprovats.  
 
El Sr. President pren la paraula i diu: 
 
La Junta de Portaveus va donar llum verda a aquesta pre-sessió al que demanaven el Secretari i 
l’Interventor i ho aprovaríem, condicionat a que no hi hagi cap al·legació, i estem tots d’acord esperem 
que no n’hi hagin, perquè si n’hi haguessin segurament si que hauríem de donar resposta en un plenari 
extraordinari amb unes dates que venen i aleshores si que seria complex. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, 
CIUTADANS i PP, i l’abstenció del membre de la CUP. 
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7. Aprovar l’adscripció del Consorci de la Colònia Güell al sector públic de l’entitat.  

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

 
“Vist que el Consorci de la Colònia Güell, l’objecte principal del qual és la gestió de la 

Cripta de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, co-propietat en diferents percentatges del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català del Sol, està format 
actualment per aquestes entitats més l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 
 

Vist que com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de 
setembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i de la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, es va 
posar en marxa el preceptiu procés d’adequació dels Estatuts fins llavors vigents, per tal de complir el 
mandat i d’adaptar-los a les previsions d’aquestes. 
 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de data 30 d’octubre i 
20 de novembre de 2014, va aprovar determinar l’adscripció de diferents consorcis, entre els que es 
troba el de la Colònia Güell, a la pròpia Diputació, així com la seva classificació en el grup 3 i altres 
previsions derivades de la nova normativa, tot donant compliment a les previsions de la llavors vigent 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común en la nova redacció donada per la LRSAL. 
 

Vist que la Junta de Govern  del Consorci de la Colònia Güell, de data 28 de febrer de 
2017, va donar compte de l’aprovació definitiva del text dels nous Estatuts ratificats per totes les 
administracions que en formen part, de conformitat amb els articles 322 i 313 del Decret 179/1995, de 
13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  tenint en compte 
que es va publicar al BOPB del dia 10 de març de 2017 i que van entrar en vigor l’endemà d’aquesta 
publicació. 
 

Atès que en la seva redacció es va incorporar un membre més a la representació del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
  Vista l’entrada en vigor de la Ley 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic (LRJSP), i en concret el seu article 120, que recull els criteris d’adscripció dels Consorcis a les 
administracions matrius, i que preveu, com a primer criteri, el disposar de majoria de vots de l’òrgan de 
govern. 
 

Vist que, a partir de l’entrada en vigor dels nous estatuts, cal doncs instar el canvi 
d’adscripció del Consorci de la Colònia Güell des de la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, amb les conseqüents afectacions derivades, de conformitat amb el que disposa la 
Disposició Final segona de la LRSAL. 
 

Atès que correspon al Ple de la corporació la classificació de les entitats vinculades o 
dependents que integren el sector públic local en tres grups, d’acord amb el que disposa la Disposició 
Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local; i que en el 
cas del Consorci de la Colònia Güell cal classificar-se de nivell 3, tenint en compte que el nombre 
màxim de membres de Junta de Govern no podrà excedir de 9, com és el cas. 
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Vist que la Disposició addicional única dels estatuts del Consorci de la Colònia Güell 
estableix que les prescripcions que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de 
l’estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament modificades en el moment 
en que es produeixi la seva revisió; per la qual cosa l’article 120. 4 de la LRJSP deixa sense efecte el 
tercer paràgraf de l’article 2 dels estatuts del Consorci, ja que estableix que d’adscripció a una 
Administració Pública, sigui quina sigui la causa, comportarà la modificació dels estatuts del consorci 
en un termini no superior a sis mesos, comptats des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a 
aquell en el que es va produir el canvi d’adscripció. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària celebrada el dia 20 de juliol de 

2017, ha aprovat deixar sense efecte l’adscripció del Consorci de la Colònia Güell al seu sector públic. 
 
Vist l’informe emès per la Lletrada de Serveis Jurídics d’aquesta entitat en data 13 de 

juliol de 2017, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar l’adscripció del Consorci de la Colònia Güell al sector públic 
d’aquest Consell Comarcal.  
 

SEGON.- Classificar el Consorci del la Colònia Güell en el grup 3, de conformitat amb 
la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regim Local. 

 
TERCER.- Instar al Consorci de la Colònia Güell a iniciar els tràmits necessaris per a 

procedir a la modificació dels estatuts d’aquest consorci en un termini no superior a sis mesos, 
comptats des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a aquell en el que es va produir el canvi 
d’adscripció de conformitat amb la següent tramitació: 
 

- Aprovació inicial per l’òrgan superior de govern del consorci 
- Informació pública per un termini de 30 dies hàbils (anunci al BOPB i referència al DOGC i al 

tauler d’anuncis). 
- Aprovació definitiva pel mateix òrgan en el cas que es presentin reclamacions o suggeriments 

o, en el cas que no es formulin, elevació definitiva de l’aprovació inicial. 
- Ratificació del Ple de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal i per l’òrgan competent 

de la resta d’entitats consorciades (ROAS , art.322). 
Sobre l’acord de ratificació per part de les entitats locals cal recordar que requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació (LBRL, art 47.2g) . 

- Publicació en el BOPB de l’anunci amb el text refós dels estatuts modificats i d’una referència 
en el DOGC, i tramesa de la documentació pertinent a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la 
modificació dels estatuts del consorci del el Registre del Sector públic Local de Catalunya 
(ROAS, art. 160 i 313.5). 

 
QUART.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i al Consorci de la 

Colònia Güell, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
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El Sr. President li dóna la paraula al Sr. Secretari, que diu: 
 
Al Consorci de la Colònia Güell, del que el Consell en forma part, el seu objecte és la gestió de la cripta 
de la Colònia Güell i el seu entorn, que és copropietat en diferents percentatges de la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal i l’Institut Català del Sol, també en forma part del Consorci 
l’Ajuntament  de Santa Coloma de Cervelló. Arrel de l’entrada en vigor de la LRSAL a l’any 2013 i de la 
modificació de la Llei de Bases de Règim Local, els consorcis havien d’adscriure’s al sector públic, es 
creaven als sector públics de les administracions i els consorcis havien d’adscriure’s al Sector Públic 
d’alguna de les administracions que en formaven part, en base a una sèrie de criteris que  
s’enumeraven en aquella llei. A l’inici la Diputació de Barcelona va adscriure’s tots o quasi tots els 
consorcis dels que formava part, en el cas del Consorci de la Colònia Güell doncs perquè era el 
principal aportador mitjançant aportació directa de subvencions del finançament del consorci. 
Arrel de l’entrada en vigor d’aquesta normativa es va procedir a la necessària i preceptiva actualització 
dels estatuts, que va ser, com a tots aquests casos, un procés llarg perquè ha de ser aprovat, com ja 
sabeu, per totes les administracions que en formen part, i en aquesta modificació estatutària es va 
incloure un tercer o tercera representant del Consell Comarcal a la Junta de Govern del Consorci, 
abans eren dos de cada una de les administracions i a partir de l’entrada en vigor dels estatuts tenia un 
representant més, que ja varem comentar aquí quan es van ratificar els estatuts com a Consell 
Comarcal. A partir de l’entrada en vigor definitiva dels estatuts i una vegada aprovats per tothom i 
publicitats integrament es van canviar els criteris d’adscripció, el tenir més vots a l’òrgan de govern, 
que és el criteri principal per adscriure’l  a una administració, en aquest cas el Consorci hauria de 
passar a ser adscrit al Sector Públic del Consell Comarcal. 
La Diputació al plenari del dia 20 ja va aprovar la desadscripció del Consorci al seu Sector Públic i 
aquest matí la Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell ha pres compte d’aquest fet; i el que 
faríem ara al plenari és proposar l’aprovació de l’adscripció del Consorci al Sector Públic del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, el que de fet té unes afectacions comptables i de règim jurídic, alhora que 
s’haurà d’incorporar el seu pressupost a la comptabilitat del Consell Comarcal, a la pràctica no en té 
cap altre. 
 
El President pregunta si hi ha cap qüestió sobre aquest tema i continua exposant que precisament avui 
han tingut Junta de Govern i s’ha nomenat al tercer representant del Consorci, que serà la Consellera 
de Turisme Sra. Mireia Monfort, que ja ha estat nomenada. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i 
CIUTADANS, i l’abstenció dels membres presents del PP i de la CUP. 
 
8. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 6/2017. 

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

 
“Vist que s’han acreditat convenientment els ingressos corresponents a les 

subvencions de la Diputació de Barcelona, pel finançament del projecte POIL (2015) i POIL 2a Fase 
(2016), i atès que aquests recursos són afectes a les despeses necessàries per al desenvolupament 
de les activitats programades, es considera necessària la dotació del crèdit extraordinari per les 
aportacions als ajuntaments que ha determinat l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, així com els 
suplements a les aplicacions pressupostàries corresponents a la 2a Fase del dit projecte. 
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Vist que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat ha permès l’increment d’un màxim 
de l’1% en les retribucions globals del personal, i que per tal d’adequar els crèdits disponibles cal 
traspassar recursos disponibles entre aplicacions pressupostàries de grup de vinculació diferent. 
 

Atès que la competència per a l’adopció d’aquests acords és la del Ple de la 
corporació. 
 

Vist l’informe de l’Àrea de Recursos Humans. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 6/2017 de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdits finançat per romanent líquid de tresoreria, i de transferència de crèdits entre aplicacions 
pressupostàries de diferent grup de vinculació, 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, 
i que es detalla a continuació: 
 

 CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 
2410 46207 APORTACIÓ AJUNTAMENTS POIL 10.960,67 

 
 SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

2410 13107 RET. PERSONAL -OCUPACIO INDUSTRIAL LOCAL 30.174,53 
2410 16007 SEG. SOCIAL OCUPACIO INDUSTRIA LOCAL 12.940,88 
2410 22400 ASSEGURANCES POIL 2 FASE 800,00 
2410 22607 DESPESES FORMACIÓ OCUPACIO INDUSTRIA LOCAL 29.568,68 
2410 23107 LOCOMOCIÓ OCUPACIÓ INDUSTRIA LOCAL 2.500,00 
2410 47007 SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ. 14.000,00 
2410 48007 AJUTS ALUMNES - OCUPACIÓ INDUSTRIA LOCAL 4.675,00 
  SUBTOTAL 94.659,09 

 
  TOTAL MODIFICACIÓ  PRESSUPOST DE DESPESA 105.619,76 

 
 FINANÇAMENT 

 
87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESA GENERAL 105.619,76 
      
  TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS 105.619,76 

 
 TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 
- BAIXES 

 
Partida 
inicial 

Descripció Proposta de baixa 

9200 12000 SOUS DEL GRUP A1 17.294,91 

9200 12006 TRIENNIS 332,57 



14 - 110 
 
 

9200 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 14.856,42 

9200 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 6.109,78 

  TOTAL BAIXES DE CRÈDITS  38.593,68 
 

- ALTES 
 
Partida 
inicial 

Descripció Proposta d’alta 

2311 13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES EAIA'S  12.245,93 
2311 13002  RETRIBUCIONS PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT  324,44 
2311 13003  RETRIBUCIÓ S.SOCIALS PERSONAL laboral Serveis Centrals  619,06 
2311 13100  RETRIB.PERSONAL EQUIP ATENCIÓ DOMICILIARIA  857,27 
2311 16000  S.S. PERSONAL EAIA'S  3.778,30 
2311 16002  S.S. PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT  102,15 
2311 16003  S.S. PERSONAL S.SOCIALS Serveis Centrals  199,44 
2311 16004  S.S. PERSONAL Equip Atenció Domiciliaria   227,28 
2410 13000  RET.PERSONAL PROMOCIÓ ECONÒMICA  1.817,12 
2410 13106  RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL AODL   93,84 
2410 16000   S.S. PERSONAL PROMOCIÓ ECONÒMICA  539,81 
2410 16033  S.S.PERSONAL LABORAL TEMPORAL AODL   93,84 
3110 13000  RETRIB.PERSONAL LABORAL S.C.M.  2.873,66 
3110 16000  S.S. PERSONAL LABORAL S.C.M.  930,53 
3370 13000  RETRIB.PERSONAL LABORAL JOVENTUT  703,56 
3370 13171  PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVENTUT  8.824,76 
3370 16000  S.S. PERSONAL LABORAL -SERVEI JOVENTUT-  221,56 
3370 16071  SEGURETAT SOCIAL TEMPORAL JOVENUT  2.890,08 
4100 13000  RETRIB.PERSONAL LABORAL PROMOCIÓ AGRÍCOLA  577,57 
4100 13106  RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL AODL   264,74 
4100 16000  S.S. PERSONAL LABORAL-PAT.PROM.AGRÍCOLA-  144 
4100 16032  S.S.PERSONAL LABORAL TEMPORAL AODL   264,74 
  TOTAL ALTES DE CRÈDITS  38.593,68 

 
SEGON.- Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article 169  del 

Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 

TERCER.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no 
hi ha cap reclamació en contra del mateix.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Interventor, que diu: 
 
Aquest és un expedient que demana una doble explicació perquè de fet el que fa es atendre dos 
situacions diferents. La primera situació que intentem atendre i que està a l’ordre del dia és: aplicarem 
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat a les retribucions del personal del Consell Comarcal, això 
vol dir que la massa salarial creixerà l’1 % en el seu conjunt, llavors nosaltres ho hem d’encabir en el 
pressupost i hem de donar solució a aquesta necessitat; el que passa és que disposem de recursos 
suficients en el propi pressupost per atendre aquesta major despesa, l’única cosa que necessitem és 
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transferir-los, això que se’n diu tècnicament fer una transferència de crèdit; per tant la suma de 
recursos que transferim equival a la suma de recursos que estalviem en altres partides, aquesta seria 
la primera component de l’expedient. I la segona és la següent: donar viabilitat pressupostària a un 
programa bianual de la Diputació, que és el Programa d’Ocupació a la Indústria Local. L’any passat es 
va executar la primera part del programa, la part corresponent al 2016, i ara ens falta acabar el 
programa, que conclou precisament ara, i per poder resoldre la fi d’aquest programa en el pressupost 
nosaltres necessitem modificar-ho perquè aquest ingrés provenia de l’any passat; el que fem és 
proposar la modificació del pressupost del 2017 amb el finançament d’una part del romanent de 
tresoreria, que quan vam liquidar el pressupost vam explicar que en part anava destinat a aquest tipus 
d’operacions. 
Aleshores l’expedient té avui una proposta d’aprovació provisional i es publicarà a efectes de què totes 
les persones interessades puguin recorre-ho i, un cop exhaurit, l’aplicarem en els seus propis termes. 
 
A continuació, el Sr. President dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del 
Partir Popular, que diu: 
 
Tres dubtes que tinc en relació a aquesta modificació de crèdit: ¿totes les partides són modificacions? 
¿No n’hi ha cap altre tipus de generació de crèdit ni res de tot això? I a partir d’aquí, per la quantia que 
té aquesta ampliació de crèdit, ¿té competència delegada el President per aprovar això? Pregunto 
perquè ho desconec. I en tercer lloc: el tema aquest del PUOSC, que necessiten tants diners, a la 
94/20; és la última partida. 
 
Pren la paraula el Sr. Interventor, que diu: 
 
No sé si vostè vol fer una pregunta d’aquesta partida, jo li contestaré, però això no entra dintre de la 
modificació, intentaré respondre-la-hi. 
Crec que aquest expedient ve aquí per l’origen del seu finançament, ve aquí perquè apliquem un 
romanent de l’any passat simplement i aquest és el motiu pel qual el President no pot ser competent, 
no és un problema de quantum, no de la seva quantificació, és un problema de que quan modifiques el 
pressupost tenint en compte i utilitzant recursos de l’any anterior és competència del Ple; això contesta 
les dues primeres qüestions. La tercera qüestió, que crec que no té res a veure amb l’objecte que es 
matèria d’aquest proposta d’acord, és que vostè vol saber de què és objecte aquesta partida, és una 
depesa que comença per 7, no? Quan vam aprovar el pressupost, vostès saben que en el Pla d’Obres 
i Serveis del període anterior, per entendre’ns, el Consell Comarcal vehiculava les ajudes que el 
PUOSC concedia als ajuntaments, de manera que aquest vehicle ens feia perceptors d’ajudes que 
després havíem de destinar als ajuntaments i per tant per al nostre pressupost i de manera que fos 
neutre des del punt de vista de l’equilibri, nosaltres fèiem la previsió de l’import que havíem de rebre de 
la Generalitat per destinar-lo desprès a transferir-lo als ajuntaments en execució d’obres; llavors 
aquesta partida té la mateixa dotació i és simplement per fer de recull comptable d’aquestes possibles 
operacions que aquest any no s’han produït, provenen de l’any anterior. L’important és que estigui 
equilibrat. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, 
CIUTADANS i PP, i l’abstenció del membre de la CUP. 
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9. Aprovar l’actualització de les retribucions del personal de l’entitat, en el marc de Llei 3/2017, 
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017. 

 
Es llegeix la proposta d’acord de la Presidència que es transcriu literalment: 
“Atès que la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 

2017, en els seus articles 18 i següents, fa una previsió d’increment de les despeses del personal al 
servei del sector públic, disposant que amb efectes del dia 1 de gener de 2017 les retribucions íntegres 
del personal al servei del sector públic podran experimentar un increment fins a l’1% respecte de les de 
l’any 2016. 

 
Vist que per acord de Ple de 30 de gener d’enguany es va aprovar, entre d’altres, el 

pressupost i la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a l’exercici 2017. 
 
Vist que per acord de Ple de 24 de juliol de 2015 es va aprovar el nomenament de la 

Sra. Eugènia Garcia Puig com a Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com es va 
establir les seves retribucions salarials. 

 
Vist que per acord de Ple de dates 24 de juliol de 2015 i 26 de setembre de 2016 es 

va aprovar la dedicació exclusiva o parcial, segons els casos, dels Consellers i Conselleres d’aquesta 
entitat, així com les retribucions a percebre per aquestes activitats. 
 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret 
a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan s’exerceixin en règim de dedicació 
exclusiva o dedicació parcial, en la quantia que acordi el Ple, amb les limitacions establertes a l’apartat 
bis del referit article introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local; i que les esmentades retribucions han de ser consignades en el pressupost 
de la Corporació, respectant els límits que, legalment i amb caràcter general s’estableixin. 
 

Atès que la representació dels treballadors ha estat informada sobre l’increment de 
l’1% sobre cadascun dels conceptes retributius del personal laboral i funcionari de plantilla d’aquesta 
entitat; segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos per la Responsable del Departament de Recursos Humans i 
per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 13 i 14 de juliol de 2017, amb diligència de proposta 
de la Gerència i que s’incorporen a l’expedient. 

 
Vist l’informe emès pel President i per la Gerent d’aquesta entitat en data 13 de juliol 

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

Vist que el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, atribueixen al Ple la competència per a l’aprovació de la fixació de les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques del personal. 

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

 
  PRIMER.-  Actualitzar amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2017 les 
retribucions del personal funcionari i laboral d’aquest Consell Comarcal en el sentit d’incrementar-les 
un 1%, exceptuant el personal contractat en virtut de pla d’ocupació o subvenció concreta per a la 
realització d’un projecte determinat que provingui de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona, de la Unió Europea o qualsevol altre entitat o institució d’acord amb l’article 2 de l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels/les empleats/des públics/ques del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, aplicant-se l’esmentat percentatge sobre cadascun dels conceptes retributius que 
configuren el salari de cada treballador/a, d’acord amb la relació annexa que s’adjunta al present 
acord. 
 

SEGON.- Actualitzar amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2017 les 
retribucions salarials de la Sra. Eugènia Garcia i Puig, Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
en el sentit d’incrementar-les en un 1% establint-se com a retribucions salarials la quantitat de 
66.075,69€ bruts anuals. 
 

TERCER.- Actualitzar amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2017 les 
retribucions a percebre pels Consellers i Conselleres d’aquesta entitat amb dedicació exclusiva o 
parcial, segons els casos, d’acord amb el següent detall: 
 
- 33.654€ amb 36 cèntims la dedicació exclusiva 
- 25.240€ amb 77 cèntims la dedicació parcial del 75% de la jornada 
- 16.827€ amb 19 cèntims la dedicació parcial del 50% de la jornada 
- 13.461€ amb 81 cèntims la dedicació parcial del 40% de la jornada 
 

QUART.- Notificar el present acord al personal i consellers/es afectats/des, així com 
als Departaments d’Intervenció i Recursos Humans, pel seu coneixement i efectes. 
   

CINQUÈ.- Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’anuncis, de conformitat amb la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.” 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

10. Moció del grup comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els serveis socials 
relacionats amb el trastorn de l’espectre autista. 

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

 
“Atès que a iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de 

Catalunya, el passat 6 d’abril de 2017, es va aprovar la moció 115/XI sobre els serveis socials 
relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (TEA). 

 
  Vist que, d’entre altres aspectes, aquesta moció reclama dotar els centres educatius 

de personal amb formació específica per a alumnes amb necessitats educatives especials associades 
al TEA i que es garanteixi aquest perfil professional tant en els menjadors escolars com a les activitats 
extraescolars. 
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Vist que també reclama que en el termini de sis mesos s’implementin plans de 

convivència que tinguin en compte tots els alumnes per evitar possibles casos d’aïllament, rebuig o 
situacions més greus com l’assetjament escolar. 

 
Vist que també reclama augmentar en el termini màxim d’un any el nombre de pisos 

tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de potenciar-ne la seva autonomia. 
 
Atès que cal destacar la tasca que les entitats integrades en la Taula del Tercer Sector 

Social de Catalunya realitzen, atenent a més d’un milió de ciutadans, mitjançant l’aportació dels seus 
socis i també d’una part important de voluntaris, tot i que, malgrat que el 45% de les entitats encara 
tenen pendent el cobrament per part de les administracions, subvencions i convenis d’anys anteriors, 
entre elles, entitats relacionades amb el TEA o amb les famílies cuidadores de persones amb 
discapacitats o malalties mentals. 

 
Atès que, en aquest sentit, la moció també reclama que es posi en marxa en el termini 

de tres mesos des de l’aprovació de la moció 115/XI, d’una línia específica de subvenció per a entitats 
locals i comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA. 

 
Per tot això, el grup comarcal de Ciutadans proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que compleixi tots els 

acords i en els seus terminis d’execució de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament de 
Catalunya, el passat 6 d’abril de 2017. 
 

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el termini màxim de 
tres mesos posi en marxa una línia específica de subvencions per a entitats locals i comarcals del 
Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA. 
 

TERCER.- Reconèixer la tasca que realitzen les entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, en una gran part, mitjançant el voluntarisme. 
 

QUART.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i als Ajuntaments del Baix Llobregat, pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Anna Clara Martínez, consellera  del grup  comarcal del grup 
de Ciutadans, que diu: 
 
Buenas tardes a todos, la Moción que presentamos versa sobre el tema del TEA. Consideramos que 
es un tema bastante olvidado y desde Ciutadans tenemos especial sensibilidad en relación al mismo, 
ya hemos presentado una moción parecida en el Parlament y hemos presentado  la misma moción que 
aquí tenemos hoy en otros municipios.  
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Básicamente con la Moción lo que queremos es instar al Parlament a que cumpla con las mociones o 
propuestas que se han aprobado en el mismo. El pasado 6 de abril de 2017 de este mismo año el 
grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una moción, la número 115/2011 de servicios sociales 
relacionado con el TEA, en este caso, entre otros temas, se instaba a dotar a los centros educativos  
de personal específico para estos alumnos, dotarles de la formación para que estos alumnos 
estuviesen atendidos en las mejores condiciones y ver satisfechas todas sus necesidades de la mejor 
manera posible; esto también lo hacíamos extensivo tanto a comedores escolares como a las 
actividades extraescolares. 
 
Otro de los acuerdos que pedíamos o de los puntos que reclamábamos era que en un plazo de seis 
meses se implementasen aquellas medidas que se considerasen adecuadas encaminadas a que los 
niños que sufren desagraciadamente de autismo no sufriesen ningún caso de aislamiento ni bullying. 
Entre otros, otro de los puntos era que las entidades que integran la Mesa del Tercer Sector, son 
entidades sociales que están ayudando en la cuestión, que están ayudando a las familias que 
requieren de necesidades, están ayudando a estos niños y niñas que sufren este trastorno y que 
tienen pendiente el cobro de determinadas subvenciones y de determinados convenios, la Generalitat 
tiene otras cuestiones y no se dedica a satisfacer el pago a estas entidades ni ayudarles. 
 
Finalmente otro de los puntos que también reclamábamos era la puesta en marcha, en el plazo de tres 
meses, de una línea especial de subvenciones para las entidades locales y comarcales del tercer 
sector que trabajan con estos niños, tanto a nivel infantil, juvenil o adultos que han estado 
diagnosticados de TEA.  
 
Básicamente la Moción se centra en este último punto, que es el que comentábamos de la puesta en 
marcha de esta línea específica de subvenciones. Los tres meses ya han transcurrido y, como era de 
esperar, aunque quisiésemos que no, la Generalitat parece que tiene otras prioridades y desde luego 
no pasan por la educación inclusiva ni por la atención de este colectivo especialmente vulnerable. 
Entonces, ¿qué hemos hecho? Ciudadanos lo que está realizando ahora es que los distintos 
municipios, incluyendo también los consejos comarcales, pues aprueben esta moción o se someta a 
votación para que el Parlament se ponga las pilas de una vez por todas y atienda las necesidades 
reales de la ciudadanía, en este caso de aquellos que sufren de Trastorno de Espectro Autista.  
 
Es por ello por lo que instamos al Gobierno de la Generalitat a que cumpla todos los acuerdos y los 
plazos de ejecución de la moción aprobada el pasado 6 de abril de 2017, la número 115/XI; también 
instamos al mismo gobierno que en el plazo de los tres meses, como ya he comentado, ponga en 
marcha la línea específica de subvenciones a la que ya me he referido; y en tercer lugar que se 
reconozca la tarea que realizan las entidades del Tercer Sector y en este caso que también se 
reconozca a los voluntarios que conforman las mismas. 
 
Básicamente lo que queremos es que la Generalitat cumpla con su trabajo, cumpla con su función, que 
es atender las necesidades especiales de los colectivos más vulnerables y que de una vez por todas 
se deje de independentismo, de referéndums y procesos de soberanía, que no van a ningún lado y se 
preocupe por lo que se tiene que preocupar, que son los ciudadanos y entre ellos al colectivo al que 
nos referimos aquí. Muchas gracias. 
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Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
En tot cas dir que el Portaveu de Ciutadans va expressar la voluntat de presentar aquesta moció al Ple 
del mes de maig, a la Junta de Portaveus se li va demanar i va acceptar retardar-la, perquè passes el 
temps i veure si la Generalitat començava tramitacions i a donar resposta. També agrair als portaveus 
que fessin aquest gest i passar-lo a avui.  
 
A continuació intervé el Sr. Miquel Altadill, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Evidentment amb el contingut de la Moció hi estem totalment a favor de tot  el que diu, però tant aquí 
com en altres plens, moltes d’aquestes mocions de Ciutadans sabeu que nosaltres, per molt que 
estiguem a favor, no les aprovarem; tot i què, de vegades, a nivell local, algunes les votem a favor. Jo 
esperava que la presentéssiu sense mencionar en cap moment ni independència, ni procés, ni 
referèndum, que és una cosa que mai voleu que se’n parli, i presentant una moció que és per una 
causa que és justa, i trèieu aquest tema;  per tant nosaltres ens abstindrem. 
 
Pren la paraula el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partir Popular, que diu: 
 
Donarem recolzament a la Moció. 
 
El Sr President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president  i conseller del grup comarcal de 
Convergència i Unió, que diu: 
 
Tal i com ha dit el President, el portaveu del grup de Ciutadans en la Junta de Portaveus del passat Ple 
ja ens va aportar, l’únic que no havia fet prou bé els comptes i encara estàvem dintre dels 3 mesos i 
per tant no pots dir que es compleixi una cosa quan encara està dintre termini, i per tant va accedir, jo 
crec que molt amablement, a posposar-la i ens va dir en aquell moment “Ho presentaré en el mes de 
juliol, perquè molt probablement no s’hagi complert tot allò de la moció que s’havia aprovat en el 
Parlament.” Doncs així ha estat, així l’ha presentada i nosaltres li donem recolzament perquè creiem 
que les mocions al Parlament i qualsevol iniciativa que es presenti en el Parlament i que comporti unes 
obligacions i uns compromisos s’han d’acomplir i aquesta molt estrictament, perquè parlem d’un termini 
concret, per tant no s’ha complert i a més amb un tema tant sensible com el del TEA, doncs jo crec que 
li hem de dona recolzament. Ara bé, hem estat temptats a fer el mateix que comentava el company de 
la CUP-Poble Actiu, que diu que vostès aprofiten absolutament qualsevol moment per parlar 
d’independència. Han parlat més vostès que nosaltres probablement, perquè probablement sigui el seu 
leitmotiv, el anar en contra d’això. Bàsicament és el seu leitmotiv, llavors agafen qualsevol motiu per 
parlar d’això.  
 
Miri, jo només li vull dir que el Parlament de Catalunya, el Govern de Catalunya, és el govern que 
destina per càpita més diners i més recursos a les polítiques socials i a l’educació inclusiva de tot 
l’estat, a banda de fer aquests grans titulars s’ha de mirar de tant en tant la lletra petita, el nostre és un 
govern que destina molts recursos a política social i a educació inclusiva, més que cap altre Parlament 
autonòmic i govern autonòmic de l’Estat espanyol, per tant això que diu que gastem recursos en altres 
coses, els gastem en allò que creiem que els hem de gastar i que el govern de Catalunya creu que els 
ha de gastar, entre d’altres coses també en posar les urnes i que la gent decideixi lliurement, que això 
en democràcia és molt sà, tot i que a alguns els hi costi. 
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Pren la paraula el Sr. Lluís Fabrés, Vice-president i conseller del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres a la Junta de Portaveus i abans els diferents portaveus ho havíem parlat. No teniem cap 
intenció de fer una intervenció, senzillament votar a favor de la Moció, però clar, una vale, dos es 
passen però tres i quatre ja és excessiu. Llavors quatre referències al tema ja cansa, és que tantes 
referències constants el que fan és desacreditar l’esperit de la moció i de vegades demostrar que el 
motiu propi de la  moció és utilitzar-ho per altres polítiques que no tenen res a veure amb l’objectiu de 
la moció, tanmateix votarem a favor. 
 
A continuació intervé la Sra. Alba Martínez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu: 
 
Des del grup d’Entesa votarem a favor de la Moció perquè creiem que, com deia la ponent, que un 
major coneixement sobre aquest trastorn, amb una prevalença hem de dir creixent, i ho farem en 
coherència amb la tasca que desenvolupa el nostre grup parlamentari Catalunya Sí que es Pot per 
visibilitzar trastorns com aquest i per defensar la aposta de la millora dels diagnòstics precoços i uns 
abordatges terapèutics realment eficaços i també amb la coherència perquè no dir-ho de la tasca que 
ve desenvolupant el propi Consell, no fa gaires mesos en aquesta sala es va desenvolupar unes 
jornades sobre aquesta temàtica que donava suport a una entitat que actua en el territori i per tant, en 
coherència amb això, el nostre vot serà favorable. Si que ens agradaria però remarcar que, tot i què el 
grup parlamentari de Ciutadans va acceptar algunes de les esmenes que el nostre grup va presentar al 
Parlament, com per exemple l’adaptació al currículum escolar, l’elaboració d’articles específics en el 
bullying i abusos sexuals i la creació d’una prova pilot per adaptar els graus mitjans de formació a 
alguns alumnes amb aquest tipus de trastorn, no va acceptar però, les esmenes que incorporaven la 
referència a fer servir sempre en l’abordatge terapèutic els criteris  de les guies internacionals on les 
pràctiques basades en l’evidencia científica, que són les que fan servir la majoria de països europeus, 
els EEUU i l’Estat espanyol, excepte Catalunya, i que són les que per exemple demana, tant que 
parlem d’entitats, la Federació d’Autisme. Per aquesta raó el nostre grup parlamentari tornarà a fer una 
proposta de resolució amb aquests punts no acceptats, amb aquesta Moció que esperem surti 
endavant i sigui valorada positivament. Nosaltres avui, com he dit abans, amb coherència del que fem 
aquí i al Parlament, votarem favorablement la Moció. Gràcies. 
 
El Sr. President li dóna la paraula al Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC, que 
diu: 
 
Nosaltres també votarem a favor, perquè l’educació és i serà una prioritat per a nosaltres, que entenem 
que és sens dubte l’eina indispensable per a l’obtenció de la igualtat d’oportunitats des de la infantesa 
fins a la vellesa. La formació  inclusiva i al llarg  de la vida és necessària i indispensable. Entrar a 
l’educació com una eina transformadora de coneixement i creixement individual i comunitari,  i alhora 
com un instrument d’inclusió i cohesió social per a totes les persones siguin quines siguin les seves 
capacitats , sigui quina sigui la seva edat, per això defensem l’escola inclusiva i al llarg de la vida. Per 
aquesta raó votarem a favor d’aquesta Moció perquè entra dintre d’aquest concepte d’escola inclusiva 
que defensem. 
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Intervé el Sr. Josep Maria González, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
En primer lloc agrair els vots favorables per part dels grups que han mostrat que votaran a favor de la 
Moció, justament per això en el seu moment no la vaig presentar en el plenari de maig, perquè jo volia 
que aquesta moció sortís aprovada; independentment de la ideologia de cada un jo sabia que això era 
un motiu en el qual la majoria estaríem d’acord. Aleshores a la portaveu d’Entesa dir-li que el seu grup 
ja ha presentat aquesta PR al Parlament i que ha sortit aprovada, per tant simplement agrair el vot 
favorable i que l’objectiu d’aquesta Moció és que surti endavant allò que s’ha aprovat al Parlament. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, 
CIUTADANS i PP, i l’abstenció del membre de la CUP. 
 
II. PART DE CONTROL 
 
11. Donar compte dels Decrets de la Presidència  que van des del núm.139/17, de 19 de maig, al 
209/2017, de 30 de juny. 
 

a) Decret núm. 139/17, de data 19 de maig, relatiu a classificar la proposició presentades 
per les empreses participants en el procés de licitació del contracte administratiu de 
serveis, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, del servei d’atenció domiciliària 
als municipis d'Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, 
Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent, Torrelles i Vallirana, per al període 2017 – 
2019, 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del 
servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de 
Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, 
per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna; així com el Plec de 
clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors 
d’aquest contracte. 

 
Atès que dins del termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents 

empreses: 
 

- CLECE, S.A. 
- SERVEIS D'EDUCACIÓ NO FORMAL S.L. 
- UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. I OPTIMA FACILITY SERVICES S.L. 
- VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA S.L. 

 
Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que compleixen amb les 

condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es valora com a oferta més avantatjosa la 
presentada per SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SL, amb NIF B62752324 ; segons consta a les 
actes de la Mesa de Contractació que s’incorporen a l’expedient. 
  

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Bàsica del Baix Llobregat d’aquest 
Consell Comarcal, en data 19 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’adjunta a l’expedient.  
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Atès el que disposa l’article 151 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. 
 

Atès que el servei objecte d’aquest contracte s’ha d’iniciar el 21 de juny de 2017, 
segons consta en l’expedient, i que d’acord amb el calendari de sessions dels òrgans col·legiats no hi 
ha previst sessió de la Junta de Govern fins el 29 de maig de 2017, es proposa la seva aprovació amb 
caràcter d’urgència per Decret de Presidència. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas d’urgència que es por fer per Decret de 
Presidència donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Classificar la proposició presentades per les empreses participants en el 

procés de licitació del contracte administratiu de serveis, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, 
del servei d’atenció domiciliària als municipis d'Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma 
de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent, Torrelles i Vallirana, per al període 2017 – 
2019, d’acord amb el següent detall: 
 

NOM EMPRESA NIF EMPRESA PUNTUACIÓ TOTAL 

SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L. B62752324 68,13 

CLECE, S.A. A80364243 67,77 

VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA S.L. 
 B85621159 65,88 

UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. I 
OPTIMA FACILITY SERVICES S.L. 
 

B15856941- 
B60124831 

60,76 

 
SEGON.- D’acord amb la Clàusula 22 del Plec de clàusules econòmiques i 

administratives particulars d’aquesta licitació, requerir a l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO 
FORMAL, SL, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la recepció 
d’aquest Decret presenti la documentació detallada en la referida clàusula. En cas d’incompliment del 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en 
aquest cas a requerir la mateixa documentació al licitador següent en l’ordre que hagin quedat 
classificades les ofertes. 
 

TERCER.- L’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SL, constituirà a la 
Tresoreria del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en les formes que estableix la Llei, la garantia 
definitiva que ascendeix a la quantitat de 60.808,57€; així com l’import de 685,43€ corresponent a 
l’anunci de licitació en el BOE. 
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QUART.- Publicar el present Decret en el perfil del contractant d’aquesta entitat als 
efectes escaients. 
 

CINQUE.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple per a la seva 
ratificació ” 
 

b) Decret núm. 140/17, de data 19 de maig, relatiu a aprovar l’atorgament d’una subvenció 
a favor del Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat. 

 
“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. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha impulsat des de l’any 1998 la 
realització de projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal. 
 

Vist que en data 15 de febrer de 2017 el Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat 
va presentar en el Registre General d’aquesta entitat una sol·licitud en la que posava de manifest la 
necessitat d’obtenir una aportació econòmica per les activitats que desenvoluparà durant l’any 2017. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat considera que les actuacions que tot 
seguit es detallen són de caràcter comarcal en defensa  la preservació del patrimoni natural i cultural, 
la recuperació de la memòria històrica del Baix Llobregat i en el coneixements i divulgació: 
 
ACTUACIONS Import sol·licitat € 
Edició de les actes del Congres del Baix Llobregat a debat                         4.500,00 
VIII Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat                         3.000,00 
Guies de l’Itinerari de l’Aigua                         3.000,00 
El Baix Llobregat i les dones                          3.000,00 
TOTAL 13.500,00 
 

Atès que el projecte ha estat considerat d'interès públic i social, donada la seva 
incidència en la vida cultural de la ciutat, el nombre de participants i el seu contingut, de conformitat 
amb l'article 25.2.m de la Llei de Bases i de Règim Local i l'art. 3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
de Patrimoni cultural de Catalunya. 

 
Vist que en el Pressupost General d’aquest Consell Comarcal de lexercici de 2017 

s'ha previst l'atorgament d’una subvenció amb càrrec a la partida  920.48903. Subvenció al Centre 
d’Estudis del Baix Llobregat´; segons consta a l’expedient. 

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

Socials d’aquesta entitat, en data 2 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en us de les facultats que legalment tinc conferides  
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RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament, a favor del Centre d’Estudis Comarcal del Baix 

Llobregat, de la subvenció que tot seguit es detalla: 
 

PROJECTE/ACTIVITAT DATA/PERÍODE 
D’EXECUCIÓ 

APORTACIÓ 
CONSELL COMARCAL PARTIDA 

Coneixement i divulgació 
2017 Any 2017 7.000,00 Euros 920.48903 

 
       Desglossament  de les activitats i imports subvencionats: 
 
 

ACTUACIONS DESCRIPCIÓ Import sol·licitat € 
Edició de les actes del Congrés del 
Baix Llobregat a debat 

Edició del llibre que recull les aportacions al 
Congrés Baix Llobregat a Debat 

                    
4.000,00 

El Baix Llobregat i les dones  Projecte de recerca orientat a posar de 
manifest el protagonisme de la comarca en 
la lluita pels drets de les dones 

                    
3.000,00 

TOTAL  7.000,00  
 
SEGON.- Comunicar al Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat les següents 

condicions: 
 

1. Que haurà d’acceptar per escrit la subvenció atorgada dins el termini de 10 dies a partir de 
la notificació del present Decret, tal i com estableix l’article 20.2 de l’Ordenança de 
Subvencions del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

2. Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 

3. Que l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el 
cost total del projecte d’activitat a desenvolupar. 

4. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició í/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud. 

5. Que l’entitat desenvolupi activitats pròpies del seu àmbit d’actuació. Impulsar l’estudi i la 
recerca en l'àmbit cultural i social i en la divulgació dels resultats. Vetllar per la defensa del 
territori, de la seva identitat i de la història del Baix Llobregat i per la recopilació de la 
memòria democràtica de la comarca i la seva actualització. 

6. Es crearà una comissió de seguiment sobre les accions objecte de finançament així com 
de les diferents accions que desenvolupa el Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat 
amb l’objectiu de coordinar i generar sinèrgies entre les diferents estratègies que s’estan 
desenvolupant a la comarca. Es convocarà de caràcter trimestral i estarà formada per 2 
representants del Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat, dos representants del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, i dos representants del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat. El Consell Comarcal del Baix Llobregat serà l’encarregat de convocar les 
esmentades sessions.  

7. Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, del que forma part aquest Consell 
Comarcal, té l’encàrrec dels ajuntaments i el sector privat de la comarca per la promoció 
de l’oferta turística, patrimonial, natural, i gastronòmica del territori, el Centre d’Estudis 
Comarcal del Baix Llobregat, en tant sigui beneficiari d'un ajut per part d’aquesta entitat 
s’haurà de coordinar amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Consell Comarcal 
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del Baix Llobregat en aquelles accions que prevegi dur a terme relacionades amb la 
divulgació del patrimoni i en les visites a les mateixes, amb l’objectiu d’enfortir l’estratègia 
comarcal. 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 7.000,00€ amb càrrec a la partida 

pressupostària 920.48903 del pressupost d’aquesta entitat per a l’exercici 2017. 
 

QUART.- Aprovar que la forma de pagament de la subvenció de referència es realitzi 
de manera anticipada per una quantitat de 3.500,00€ en concepte de bestreta, i mitjançant 
transferència bancària amb càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a garantía de cap tipus. El 
pagament de la quantitat restant de subvenció es produirà després d’haver-se produït la justificació de 
les activitats subvencionades. 

 
CINQUÈ.- Assabentar al Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat que la 

justificació l'haurà de fer dins el termini de dos mesos, a comptar de la data de finalització de l'execució 
del projecte/realització de l'activitat, mitjançant la presentació d'una instancia signada pel/per la 
Secretari/ària o legal representant de la beneficiària, adreçada a la Presidència d’aquest Consell 
Comarcal aportant la següent documentació: 

 
1. Memòria del projecte/activitat subvencionat/da signat/da pel/per la Secretari/ària o legal 

representant, amb indicació de les activitats realitzades i deIs resultats obtinguts.   
2. Certificació emesa pel/per la Secretari/ària, del total de les despeses efectuades amb 

indicació deIs creditors, número de factura, import i data d'emissió, així com assenyalant 
quines són les factures que es justifiquen al Consell Comarcal per a la subvenció atorgada. 
(S'hauran de relacionar totes les factures del projecte i assenyalar amb una X les que 
s'imputen i s'adjunten a la justificació del Consell Comarcal del Baix Llobregat).  

3. Certificació signada pel/per la Secretari/ària deIs ingressos o subvencions que hagin 
finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.  

4. Declaració sobre el compliment dels requisits pe ser beneficiari /a de l’ajut, segons les 
bases reguladores de les beques i l’article 13 de la Llei 38/2013, de 18 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 19 de l’Ordenança de Subvencions del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.  

5. Exemplar original o còpia compulsada de la publicitat editada per l’entitat del 
projecte/activitat subvencionat on es faci constar el logotip del Consell Comarcal de Baix 
Llobregat. 

 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà requerir documentació complementària a la justificació 
tècnica i econòmica que consideri oportuna a efectes d’acreditar l’execució de les actuacions i la 
realització i tramitació de la despesa. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret al Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 

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

que se celebri.” 
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c) Decret  núm. 141/17, de data 19 de maig, relatiu a  aprovar l’informe d’al·legacions al 
projecte d’urbanització del PMU – sector Carretera Reial-Torreblanca al terme municipal 
de Sant Just Desvern. 

 
“Vist que el Parc Torreblanca està ubicat entre els termes municipals de Sant Joan 

Despí i Sant Just Desvern, ocupant terrenys en ambdós municipis i molt proper al terme municipal de 
Sant Feliu de Llobregat; i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat està emplaçat al Parc 
Torreblanca, en terme municipal de Sant Just Desvern, en el sector que limita amb l’antiga carretera N-
340, actualment Carretera Reial (segons nomenclàtor de Sant Just Desvern), i que els edificis d’aquest 
Consell Comarcal en aquest emplaçament estan ubicats aproximadament entre els números 159 – 165 
de l’esmentada Carretera Reial. 
 

Atès que el sector ocupat pel Consell Comarcal del Baix Llogregat té dos accessos, 
ambdós a terme municipal de Sant Just Desvern, un des de la Carretera Reial a l’alçada del núm. 165 
(antic p.q. 1249 de la N340) i l’altre des del c. Rubió i Tudurí, a tocar de la Carretera Reial.  
 

Atès que s’està iniciant el procés d’urbanització dels terrenys situats aigües amunt del 
Consell, és a dir de l’espai entre l’accés al Consell pel c. Rubió i Tudurí i l’Esclat, i que el procés tindrà 
dues fases, una primera que afectarà a una franja paral·lela a la Carretera Reial, que ara comença, i 
una posterior en la zona limitada pel c. Rubió i Tudurí i el límit del terme municipal amb Sant Joan 
Despí.  
 

Vista la proposta d’al·legacions d’aquest Consell Comarcal al projecte d’urbanització 
paral·lel a la Carretera Reial, anomenat Projecte d’urbanització de l’àmbit de Torreblanca, promogut 
per la Junta de Compensació de La Vall de Sant Just Desvern, que es va comunicar a aquesta entitat 
en data 22 de febrer de 2017, amb número de registre 1346. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 19 
de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant 
l’aprovació del referit informe d’al·legacions al projecte d’urbanització de referència amb caràcter 
d’urgència atès que l’Ajuntament de Sant Just Desvern tramitarà la seva aprovació els propers dies i és 
necessari comunicar-li formalment, el més aviat possible, la posició d’aquest Consell Comarcal envers 
aquest tema per tal que l’Ajuntament pugui recollir-la i si s’escau defensar-la.  
 

Atès l’acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015 de delegació a la Presidència 
de l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons fonamentades d’urgència, donant 
compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’informe d’al·legacions al projecte d’urbanització del PMU – sector 
Carretera Reial-Torreblanca al terme municipal de Sant Just Desvern redactat pel Coordinador de 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- D’acord amb l’Acord Primer, i en funció de l’informe de referència, presentar 
a l’Ajuntament de Sant Just Desvern les següents al·legacions: 
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- L’urbanització del sector Carretera Reial-Torreblanca assegurarà la correcta evacuació de les 
aigües d’escorrentia que corresponguin al sector des del propi àmbit, de manera que no 
s’abocaran aigües al sector del Parc, tant durant les obres, com un cop finalitzades les obres 
de referència. 

- Els serveis del Parc que siguin afectats per les obres es restituiran immediatament. 
- L’accés al recinte del Consell des de la porta ubicada a tocar de la carretera permetrà un 

itinerari d’accessibilitat practicable per a vianants i la pròpia porta de vianants d’aquest punt 
serà més ampla. 

- En la mesura del que sigui possible la transició entre la pineda i el c. Rubió i Tudurí serà 
similar a l’actual, és a dir transparent, suau i amb cotes similars entre la pineda i el seu exterior 
immediat. 

- La tanca que separarà la pineda de l’exterior serà de la mateixa tipologia de pals metàl·lics de 
secció quadrada sobre un muret de formigó que la tanca actual  que separa el Parc de la 
carretera. 

- Per tal de relligar el Parc a la nova zona urbanitzada s’executarà, en la zona de la pineda, una 
porta d’accés al Parc de la mateixa tipologia que la resta de portes de vianants del Parc. 

 
 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 

juntament amb l’informe de referència, per al seu coneixement i als efectes escaients. 
 

QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 

 
d) Decret  núm. 142/17, de data 19 de maig, relatiua nomenar com a funcionaris/àries 

interins/es, a diferents persones amb la categoria de prospector/a, adscrits/es al Servei 
de Control de Mosquits 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 76/2017, de 10 de març, es va aprovar la 

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

Vist que per Decret de Presidència 106/2017, d’11 d’abril, es va aprovar 
provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses d’ambdues borses de treball, i la 
convocatòria de les diferents proves; i que per Decret de Presidència núm. 131/2017, de 12 de maig, 
es va aprovar la constitució i ordre de crida de les referides borses de treball. 
 

Atès que anteriorment per Decret de Presidència núm. 114/2017, de 25 d’abril, es va 
aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria, per al nomenament 
temporal de quatre funcionaris/àries interins/es de programa, a jornada completa, vinculat al 
desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2017, en el marc del conveni de 
col·laboració subscrit amb Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la categoria de peons/es aplicadors/es 
de plaguicides, adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de 
febrer de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació 
temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al 
Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i posteriorment a la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
actualment prorrogada; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta 
entitat amb l’objecte de possibilitar la contractació temporal és el que es presta des del Servei 
de Control de Mosquits, en especial durant la època de campanya anual de desinsectació. 

 
Atès que la Sra. Gisela Chebabi Abramides, la Sra. Roser Bellés Pellisa, la Sra. Isis 

Sanpera Calbet i el Sr. Moisés Canals Lorente han resultat per l’ordre de crida les quatre primeres 
persones de la borsa de personal prospector, i el Sr. Jordi Sanz Agell ha resultat per l’ordre de crida la 
primera persona de la borsa de personal prospector auxiliar, tots ells amb disponibilitat per incorporar-
se als referits llocs necessaris actualment; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que les esmentades persones acompleixen els requisits que en matèria de la 
durada dels nomenaments interins per programa fixa l’article 10.1.c) del RDL, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
19 de maig de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de proposta de la 
Gerència, i que s’adjunta a l’expedient, proposant els nomenaments de referència un cop realitzat el 
corresponent procés de selecció, que estableix també el personal declarat reserva.  
 

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

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionaris/àries interins/es, en virtut de l’article 10.2.c) del 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, a les persones que tot seguit es detallen, amb la categoria de prospector/a, a 
jornada completa (37 h. i 30 minuts a la setmana), grup C, subgrup C1, adscrits/es al Servei de Control 
de Mosquits d’aquest Consell Comarcal, per desenvolupar les tasques del conveni de col·laboració 
subscrit amb la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la prevenció i el 
control dels mosquits culícids en els municipis de la província de Barcelona per l’any 2017; i amb un 
sou brut mensual de 1.697,58€ (727,23€ de salari base, 353,43€ de complement de destí - nivell 16 i 
616,92€ de complement específic) per catorze mensualitats amb els imports corresponents de les 
pagues extraordinàries que corresponguin en aplicació a la normativa corresponent: 
 

GISELA CHEBABI ABRAMIDES 54.327.640-F 
MOISÉS CANALS LORENTE 47.788.8337-H 
ROSER BELLÉS PELLISA 36.793.460-Y 
ISIS SANPERA CALBET 47.603.414-S 
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Els nomenaments tindran vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estiguin adscrits 
els/les funcionaris/àries interíns/es des del dia 22 de maig de 2017 per la Sra. Gisela Chebabi 
Abramides i pel Sr. Moisés Canals Lorente, i des del dia 29 de maig de 2017 per la Sra. Roser Bellés 
Pellisa i la Sra. Isis Sanpera Calbet, i tots fins la data màxima del 31 de desembre de 2017. No obstant 
si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest 
programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. del 
RDL, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público. 
 

SEGON.- Nomenar com a funcionari interí, en virtut de l’article 10.2.c) del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, al Sr. Jordi Sanz Agell, amb DNI 43.699.208-J , amb la categoria de prospector 
auxiliar, a jornada completa (37 h. i 30 minuts a la setmana), grup C, subgrup C1, adscrit al Servei de 
Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal, per desenvolupar les tasques del conveni de 
col·laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la 
prevenció i el control dels mosquits culícids en els municipis de la província de Barcelona per l’any 
2017; i amb un sou brut mensual de 1.479,34€ (727,23€ de salari base, 353,43€ de complement de 
destí - nivell 16 i 398,68€ de complement específic) per catorze mensualitats amb els imports 
corresponents de les pagues extraordinàries que corresponguin en aplicació a la normativa 
corresponent. 
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrit el 
funcionari interí des del dia 29 de maig de 2017 i fins la data màxima de 31 de desembre de 2017. No 
obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest 
programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. del 
RDL, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público. 

 
TERCER.- Donar d’alta als/a les esmentats/des treballadors/es en el Règim General 

de la Seguretat Social. 
 

QUART.- Disposar notificar aquests nomenaments als/a les esmentats/des 
treballadors/es, perquè prenguin possessió de les referides places. 
 

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

 
SISÈ.- Imputar la despesa prevista per a aquests nomenaments de 94.792,35 € a 

càrrec de les següents partides habilitades a tal efecte: 
 

- 3110 12003 Salari Personal (personal prospector i prospector auxiliar conveni Diputació de 
Barcelona 2017) 
- 3110 16038 Seguretat Social (personal prospector i prospector auxiliar conveni Diputació de 

Barcelona 2017) 
 
SETÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari d’aquest 

Consell Comarcal. 
 

VUITÈ.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.”  
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e) Decret núm. 143/17, de data 22 de maig, relatiu a nomenar com a funcionaris/àries 
interins/es, a diferents persones, amb la categoria de peó/ona aplicador/a de campanya,  
adscrits/es al Servei de Control de Mosquits 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 114/2017, de 25 d’abril, es va aprovar l’inici 

del procés de selecció per al nomenament temporal de quatre funcionaris/àries interins/es de programa, a 
jornada completa, vinculat al desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2017, en el 
marc del conveni de col·laboració subscrit amb Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la categoria 
de peons/es aplicadors/es de plaguicides, adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat; així com les bases reguladores de la convocatòria de referència; i que 
per Decret de Presidència 135/2017, de 17 de maig, es va aprovar provisionalment la llista de persones 
aspirants admeses i excloses. 
 

Atès que un cop realitzat el corresponent procés de selecció s’ha seleccionat el 
personal necessari i el declarat reserva per cobrir altres necessitats de personal per al mateix lloc de 
treball que es poguessin produir durant el temps de la campanya d’enguany.  
 

Atès que a banda de les operacions pròpies de control de mosquits en els diferents 
municipis i entitats, hi ha un conjunt d’activitats a dur a terme que cal posar en marxa, i que una 
d’aquestes activitats és la que es regula mitjançant el conveni de col·laboració subscrit amb la 
Diputació de Barcelona a l’àmbit de la salut pública per a fomentar la prevenció i el control de mosquits 
culícids, altres plagues i la vigilància de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona per a 
l’any 2017, aprovat per acord de la Junta de Govern de 15 de maig de 2017. 

Atès que els Responsables del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat 
han sol·licitat poder incorporar, a banda del personal necessari vinculat al conveni amb l’AMB 
(4 persones), 2 persones més, també com a aplicadors/ores, vinculades a l’esmentat conveni 
amb la Diputació de Barcelona; segons consta a l’expedient. 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de 
febrer de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació 
temporal durant el període de vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al 
Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i posteriorment a la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
actualment prorrogada; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta 
entitat amb l’objecte de possibilitar la contractació temporal és el que es presta des del Servei 
de Control de Mosquits, en especial durant la època de campanya anual de desinsectació. 

 
Atès que efectuat el procés de selecció en el mes de maig d’enguany per concurs de 

mèrit han resultat seleccionades en primer lloc les persones a incorporar per a la campanya vinculada 
al conveni amb l’AMB i es van declarar les reserves del procés per cobrir altres necessitats de personal 
d’aquesta categoria i lloc al llarg de la campanya, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que el Sr. Agustí Ruiz Farré, la Sra. Rosario Carvajal Sánchez, la Sra. Maria José 
Doblado Moreno, la Sra. Francisca I. Cantalejos Moreno, el Sr. Miguel Hernández Muñoz i la Sra. 
Laura Luque Calatayud acompleixen els requisits que en matèria de la durada dels nomenaments 
interins per programa fixa l’article 10.1.c) del RDL, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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Atès que hi ha dotació pressupostària suficient, segons les dades proporcionades pel 

Departament de Recursos Humans. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
22 de maig de 2017, amb la conformitat de l’Interventor general i amb diligència de proposta de la 
Gerència, i que s’adjunta a l’expedient, proposant els nomenaments de referència un cop realitzat el 
corresponent procés de selecció, que estableix també el personal declarat reserva. 
 

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

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionaris/àries interins/es, en virtut de l’article 10.2.c) del 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, a les persones que tot seguit es detallen, amb la categoria de peó/ona 
aplicador/a de campanya, a jornada completa (37 h. i 30 minuts a la setmana), grup agrupació 
professional, adscrits/es al Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal, per a la 
campanya de desinsectació de l’any 2017, les quatre primeres persones vinculat a les tasques 
derivades del conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la 
campanya de desinsectació de l’any 2017, i les dues últimes vinculat a les tasques derivades del 
conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per 
fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids en els municipis de la província de Barcelona 
per l’any 2017; totes amb un sou brut mensual de 1.163,32€ (553,96€ de salari base, 217,35€ de 
complement de destí - nivell 10 i 392,01€ de complement específic) per catorze mensualitats segons la 
normativa d’aplicació vigent amb els imports de les pagues extraordinàries que corresponguin: 
 

AGUSTÍ RUIZ FARRÉ 47.684.303-J 
ROSARIO CARVAJAL SÁNCHEZ 28.519.722-K 
MARIA JOSÉ DOBLADO MORENO 38.491.218-M 
FRANCISCA I. CANTALEJOS MORENO 46.660.734-J 
MIGUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ 47.893.040-W 
LAURA LUQUE CALATAYUD 38.082.047-G 

 
Els nomenaments tindran vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estiguin adscrits/es 
els/les funcionaris/àries interíns/es des del dia 23 de maig de 2017 i com a màxim fins la data màxima 
del 19 de novembre de 2017. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o 
suprimit el finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició 
de causa, segons preveu l'art. 10.3. del RDL, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
l’Estatuto Bàsico del Empleado Público. 
 

SEGON.- Imputar les despeses previstes de 44.119,90€ dels nomenaments vinculats 
al conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les partides habilitades a 
tal efecte: 
- 3110 12005 Salari peons AMB 
- 3110 16039 Seguretat Social peons AMB 
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TERCER.- Imputar les despeses previstes de 21.879,42€ dels nomenaments vinculats 

al conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids en 
els municipis de la província de Barcelona: 
- 3110 12003 Salari personal (peons aplicadors conveni Diputació de Barcelona 2017) 
- 3110 16038 Seguretat Social (peons aplicadors conveni Diputació de Barcelona 2017) 

 
QUART.- Donar d’alta als/a les esmentats/des treballadors/es en el Règim General de 

la Seguretat Social. 
 

CINQUÈ.- Disposar notificar aquests nomenaments als/a les esmentats/des 
treballadors/es, perquè prenguin possessió de les referides places. 
 

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

 
SETÈ.- Informar del present Decret a la representació del personal funcionari d’aquest 

Consell Comarcal. 
 

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

f) Decret núm. 146/17, de data 23 de maig, relatiu a adjudicar contracte per a la impartició 
de tres edicions del curs de formació “Com utilitzar les xarxes per fer la prospecció 
d’empreses”, en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix 
Llobregat-2a Fase”, a l’empresa El despertador, coaching i recreació, S.L 

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

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

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

Vist que en data 29 d’abril de 2016 aquest Consell Comarcal va presentar la sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització de l’esmentat projecte i que en data 27 de 
juliol de 2016 la Diputació de Barcelona ha notificat la resolució d’atorgament de la referida subvenció 
a aquesta entitat. 
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Atès que el projecte en la seva fase 1 contempla realitzar formació al personal tècnic 

dels ajuntaments participants en el projecte, així com del propi Consell Comarcal, per tal que aquests 
millorin les seves competències per tal d’orientar el procés de prospecció d’empreses i relació amb les 
mateixes. 
 

Vist que un cop s’han identificat les principals mancances i aspectes a millorar del 
referit personal tècnic, s’ha considerat adient impartir el curs de formació “Com utilitzar les xarxes per 
fer la prospecció d’empreses”, que es realitzarà en tres edicions diferents atès el nombre tant elevat de 
personal tècnic dels ajuntaments i del propi Consell Comarcal que necessiten participar en aquesta 
formació. 

 
Atès que per tal de prestar els serveis de formació d’aquest curs de formació aquest 

Consell Comarcal contractarà a una empresa que serà l’encarregada de prestar el servei.  
 

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

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 22 de maig de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa El despertador, coaching i recreació, 
S.L. 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la impartició de tres edicions del curs de 

formació “Com utilitzar les xarxes per fer la prospecció d’empreses”, en el marc del projecte “Promoure 
l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase”, a l’empresa El despertador, coaching i 
recreació, S.L, amb NIF B66610791. 
 
El referit curs té una durada de 5 hores i les tres edicions es realitzaran els dies 16 de juny, 28 de juny i 
5 de juliol de 2017. L’horari del curs serà de 9:30h. a 14:30h. i s’impartirà a la seu del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació per a la realització de les tres edicions del curs  
de formació “Com utilitzar les xarxes per fer la prospecció d’empreses” és de mil tres-cents cinquanta 
euros (1.350,00€) exempt d’IVA 

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

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

2410.22613 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
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CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l’empresa El despertador, coaching i recreació, 
S.L., així com a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments participants en el projecte de referència, 
pel seu coneixement i efectes. 
 

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

g) Decret núm. 147/17, de data 23 de maig, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
2/20017 

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

projectes i les activitats amb finançament afectat consignats en el Pressupost. 
 

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

Atès que els romanents afectes a l’obra i instal·lacions de l’edifici històric del Consell 
Comarcal es van traspassar al pressupost de l’exercici 2017, en compliment del Decret 78/2017, de 10 de 
març. 
 

Atès que hi ha compromisos d’ingrés d’altres Administracions que financen activitats de la 
competència del Consell Comarcal que encara s’estan executant a la data de la finalització de l’exercici 
2016. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 2/2017 d’incorporació al Pressupost de 
2017 dels romanents de crèdits de despeses amb finançament afectat de l'exercici immediat anterior i 
el seu finançament, de conformitat amb el que estableix l’article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com de generació de 
crèdits per compromisos ferms d’aportacions d’altres Administracions Públiques; d’acord amb el que es 
detalla a continuació: 
 
1. PRESSUPOST DE DESPESES 
 

1620 22300 TRANSPORT RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 89.432,58 
2310 12025 RET. PERS. IMMIGRACIÓ 186,28 
2310 16002 SS PERS. IMMIGRACIÓ 1.615,31 
2310 22707 IMMIGRACIÓ ACOLLIDA 13.030,03 
2310 22799 ASSESSORAMENT SIAD 27.488,63 
2310 46200 AJUNTAMENTS IMMIGRACIÓ 6.321,00 



36 - 110 
 
 

2310 46201 AJUNTAMENTS SERVEIS SOCIALS BÀSICS 880.620,81 
2310 46202 AJUNTAMENTS TRANSPORT ADAPTAT 390.682,84 
2310 46271 AJUNTAMENTS AJUTS URGÈNCIES SOCIALS 83.220,00 
2311 12007 RETR. BÀSIQ. EDUCADORS MEDI OBERT 17.685,73 
2311 12107 RETR. COMPL. EDUCADORS MEDI OBERT 1.554,28 
2311 16002  SS PERS. TRANSPORT ADAPTAT 0,08 
2311 16007 SS EDUCADORS MEDI OBERT 4.396,93 
2311 22300 TRANSPORT ADAPTAT AMB 86.664,97 
2311 46272 AJUNTAMENTS POBRESA ENERGÈTICA 54.746,96 
2410 12011 RET. PERS. JPO 2015 924,13 
2410 12012 SOUS DEL GRUP A1 JPO 2016 148.451,87 
2410 12015 SOUS DEL GRUP A1 ATENEU COOPERATIU 58.578,60 
2410 13106 RETR. PERS. AODL 20.373,29 
2410 13112 RET. PERS. 2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ 265.836,09 
2410 13113 SS PERS. 2016/PRMI. TREBALL I FORMACIÓ 62.920,23 
2410 13114 RET. PERS. 2016/COOR. TREBALL I FORMACIÓ 20.000,00 
2410 16012 SS PERS. 2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ 90.397,42 

2410 16013 FORMACIÓ PERS. 2016/PRMI. TREBALL I FORMACIÓ 21.396,49 
2410 16014 SS PERS. 2016/COOR. TREBALL I FORMACIÓ 8.000,00 
2410 16031 SS PERS. TEMPORAL AODL 380,97 
2410 16033 SS PERS. TEMPORAL AODL 6.672,26 
2410 16080 SS JPO 2015 52.364,75 
2410 16081 SS PERS. ATENEU COOPERATIU 18.322,80 
2410 16083 SS JPO 2016 46.178,13 

2410 16212 FORMACIÓ PERS. 2016/PANP. TREBALL I FORMACIÓ 14.871,60 

2410 16213 FORMACIÓ PERS. 2016/PRMI. TREBALL I FORMACIÓ 3.499,20 
2410 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 3.000,00 
2410 22201 COMUNICACIONS ATENEU COOPERATIU 2.646,63 
2410 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES JPO 2016 800,00 
2410 22401 ASSEGURANCES ATENEU COOP. 600,00 

2410 22680 FORMACIÓ I FUNCIONAMENT JPO 2015 1.567,90 

2410 22681 FORMACIÓ I FUNCIONAMENT JPO 2016 8.100,00 
2410 22699 ANTENA CAE CALIDOSCOP 11.434,94 
2410 22700 CONTRACTACIÓ EMPRESES ATENEU COOP. 11.209,47 
2410 22703 CONTRACTACIÓ EMPRESES JPO 2016 85.000,00 
2410 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIS 3- 3 FASE 24.536,07 
2410 23111 LOCOMOCIÓ PERSONAL JPO 2016 3.500,00 
2410 23112 LOCOMOCIÓ ATENEU COOPERATIU 2.000,00 
2410 46204 TRANSF. AJUNTAMENTS ATENEU COOP. 50.715,00 
2410 46206 BARCELONA ACTIVA (ESA BIC) 12.500,00 

2410 46270 AJUNTAMENTS - PROJECTE IMPULS 2011 267.043,49 
2410 48080 AJUTS INDIVIDUALS JPO 2015 18.300,00 
2410 48082 AJUTS INDIVIDUALS JPO 2016 48.000,00 
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2410 48113 AJUTS TRANSPORT ALUMNES JPO 2016 7.550,00 
2410 48910 TRANSF. ALTRES ENTITATS ATENEU COOP. 70.927,50 
3110 62501 MOBILIARI 861,00 
3110 12003 SOUS DEL GRUP C1 4.133,66 
3110 12004 SOUS DEL GRUP C2 1.318,01 
3110 12006 TRIENNIS 200,00 
3110 12009 ALTRES RETR. BÀSIQUES 690,32 
3110 12100 COMPL. DESTINACIÓ 189,87 
3110 12101 COMPL. ESPECÍFIC 2.474,86 
3110 13000 RETR. PERS. LABORAL 1.166,66 
3110 16000 SS SCM 1.666,61 

3110 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL 3.400,00 
3110 20300 LLOGUER VESTIDORS 186,40 
3110 20400 LLOGUER VEHICLES 3.900,00 

3110 21300 
REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
MAQUINÀRIA 1.923,75 

3110 21400 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES 24,82 
3110 22000 MATERIAL D'OFICINA 5.521,01 
3110 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 4.251,00 
3110 22109 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 22.499,73 
3110 22400 PRIMES ASSEGURANCES 220,19 
3110 22500 TRIBUTS 699,66 
3110 22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES 3.000,00 

3110 62300 INVERSIÓ EQUIPAMENTS SCM 2.580,00 
3260 22300 SERVEIS DE TRANSDPORT ESCOLAR 129.759,38 
3260 22301 TRANSPORT ESCOLAR CASTELLCIURÓ 36.408,90 

3260 22706 SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 7.575,27 
3260 48110 AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR 4.987,59 
3260 48111 AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR DBCN 20.352,28 
3322 22699 ARXIU COMARCAL 188,65 
3370 13111 GARANTIA JUVENIL - JOVES BENEFICIARIS 118.957,70 
3370 13115 GARANTIA JUVENIL - IMPULSOR 2016 24.100,00 
3370 16011 SS JOVES PROG. GARANTIA JUVENIL 67.671,34 
3370 16035 SS GARANTIA JUVENIL IMPULSOR 2016 7.900,00 
3370 23120 LOCOMOCIÓ JOVENTUT 132,83 
3370 13000 RETR. BÀSIQUES JOVENTUT 9.403,32 
3370 13002 ALTRES REMUNERACIONS JOVENTUT 2.081,82 
3370 16000 SS JOVENTUT 11.789,81 
3370 22602 ACTIVITATS JOVENTUT 1.548,88 
3370 48000 PREMIS JOVENTUT 100,00 
4100 22707 LES MUNTANYES DEL BAIX 7.220,00 
4100 46701 CONSORCI PARC AGRARI 27.179,38 
9200 13100 RETR. PERS. PIGAIM 13.105,78 
9200 16001 SS PIGAIM 1.269,31 
9200 63601 EQUIPAMENT INFORMÀTIC PIGAIM 5.247,61 
9420 46200 TRANSF. AJUNTAMENTS AOC 6.000,00 
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9420 76217 PUOSC 1.020.000,00 
    
  TOTAL INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESA 4.710.132,66 

 
2. PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
 45006 CONVENI ACCIÓ SOCIAL SIAD 2.300,00 
 45031 ENSENYAMENT 178.731,14 
 45048 GARANTIA JUVENIL - joves beneficiaris 41.800,00 
 45052 PROJECTE IMPULS 2011 17.741,06 
 45085 GENERALITAT JPO 2016 70.116,00 
 46105 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RIS3 - 3 FASE 3.078,42 
 46129 INTERVENCIÓ ESTRATÈGICA COMARCAL EN JOVENTUT 286,35 
 46501 CONSELL COMARCAL BARCELONÈS - PIGAIM 19.622,70 
 87000 RLTDG 151.230,61 
 87010 EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT 4.225.226,38 
    

  TOTAL INCREMENT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 4.710.132,66 
  

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

h) Decret núm. 148/17, de data 23 de maig, relatiu a aprovar la modificació de crèdits núm. 
3/2017 

 
“Atès que en la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, celebrada el 

3 d’abril de 2017, es va aprovar la subscripció d’una addenda al conveni de col·laboració entre aquest 
Consell i el Consell Comarcal del Barcelonès, pel desenvolupament d’un programa informàtic de gestió 
d’ajuts individuals de menjador (PIGAIM), per al curs escolar 2017/2018. 

 
Atès que en la clàusula quarta de la dita addenda s’explicita la participació del Consell 

Comarcal del Barcelonès en el cost derivat dels treballs de millora, disseny i adaptació del PIGAIM . 
 

Atès que aquests treballs requereixen la contractació d’un treballador per dur a terme 
les tasques anteriorment explicitades, i que en l’informe del Departament de Recursos Humans, de 5 
d’abril de 2017, es manifesta la necessitat de prorrogar l’existent. 
 

Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 282/2016, de 16 de desembre, es va 
acceptar una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per finançar el programa de 
Treball i Formació. 

 
Atès que per acord de la Junta de govern, de 6 de març de 2017, en aquest programa 

es preveu la subscripció de sengles convenis amb diversos ajuntaments per regular la prestació del 
servei, els quals recollirien aportacions d’aquests ens locals per satisfer despeses no finançades pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, per un import total de 34.136,00 €. 
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Atès que la naturalesa de les despeses inherents al dit programa comprèn el cost de 
finalització de contractes, formació PRL, revisions mèdiques, avaluació PRL i la coordinació tècnica. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost vigent 3/2017 del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, en concepte de generació de crèdits, d’acord amb el detall següent: 
 

  PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

   CRÈDIT INICIAL MODIFICACIÓ CRÈD. DEFINITIU 

  46211 AJUNTAMENTS TREBALL I FORMACIÓ 0,00  34.136,00  34.136,00  

  46501 
CONSELL COMARCAL BARCELONÈS - 
PIGAIM 1.000,00  15.000,00  16.000,00  

      
  TOTAL MODIF. PRES. INGRESSOS  49.136,00   

 
 PRESSUPOST DE DESPESES 
 

   PREV. INICIAL MODIFICACIÓ PREV. DEFINITIVA 
9200 13100 Retrib. Personal conveni PIGAIM 1.000,00  11.500,00  12.500,00  
9200 16001 Quotes socials personal PIGAIM 228,02  3.500,00  3.728,02  
2410 13160 Indemnitzacions fi contractes 0,00  10.033,18  10.033,18  
2410 22799 Prevenció riscos laborals 0,00  3.754,63  3.754,63  
2410 22699 Despeses diverses 0,00  20.348,19  20.348,19  
      
  TOTAL MODIF. PRES. DESPESES  49.136,00   

 
SEGON.- Comunicar aquest acord als serveis gestors, així com al Departament 

d’Intervenció per la seva comptabilització. 
  

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

i) Decret núm. 153/17, de data 24 de maig, relatiu a atorgar tràmit de vista de l’expedient 
per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del servei 
d’atenció domiciliària a diferents municipis. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del 
servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de 
Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, 
per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna; així com el Plec de 
clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors 
d’aquest contracte. 
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Atès que dins del termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents 
empreses: 
 

- CLECE, S.A. 
- SERVEIS D'EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L. 
- UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. I OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. 
- VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L. 

 
Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que les empreses complien amb 

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, la Mesa de Contractació va valorar com a 
oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L.; i per 
Decret de Presidència núm. 139/2017, de 19 de maig, es van classificar les proposicions presentades 
per les empreses participants en el procés de licitació de referència, així com es va requerir a la 
referida empresa perquè presentés la documentació corresponent en relació a l’esmentat contracte, 
segons el que disposa l’article 151 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. 
 

Atès que l’empresa CLECE, S.A. en data 24 de maig de 2017, amb número d’entrada 
3558 del Registre General d’aquesta entitat, ha sol·licitat a aquest Consell Comarcal vista de 
l’expedient de la contractació de referència. 

 
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 

segons consta a l’expedient, atorgar la vista de l’expedient de referència a l’empresa CLECE, S.A., es 
considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la 
Junta de Govern que se celebri. 
 

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

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Atorgar tràmit de vista de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert harmonitzat, del contracte del servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, 
Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, per al període 2017-2019 i dues possibles 
pròrrogues d’un any cadascuna. 
 

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

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.” 
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j) Decret núm.155/17, de data 25 de maig, relatiu a aprovar l’escrit d’al·legacions d’aquest 

Consell Comarcal en el tràmit d’audiència al recurs de reposició presentat per Jaume 
Franquesa, S.A. contra la Resolució del Director General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial de la Generalitat de Catalunya, 

 
“Vist que en data 23 de maig de 2017 ha tingut entrada al Registre d’aquest Consell 

Comarcal comunicació de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya atorgant a aquesta entitat tràmit d’audiència 
en el recurs de reposició presentat per l’empresa Jaume Franquesa, S.A. contra la Resolució del 
Director General d’Energia, Minies i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, de declaració 
de la caducitat de l’autorització d’explotació de recursos de la secció A) anomenada Berta amb el 
número 9 del Registre de drets miners de Barcelona, que estava a titularitat de la referida empresa 
(RR-03/17). 
 

Atès que la referida explotació, coneguda com a Mina Berta, es troba entre els 
municipis del Papiol i Sant Cugat del Vallès, i una part del terreny de la mateixa es troba en l’àmbit del 
Cementiri Comarcal de Roques Blanques, que és propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que en data 3 de juny de 2004 aquesta entitat va subscriure amb l’empresa Jaime 
Franquesa, S.A. un contracte d’ús privatiu dels terrenys propietat d’aquest Consell Comarcal, en virtut 
del qual l’empresa ampliava la seva concessió d’activitat extractiva de granit.  

 
Atès que el referit contracte tenia una vigència de set anys i que va ser prorrogat per 

un any en data 17 de maig de 2011, sense ulterior pròrroga; pel que, amb efectes 3 de juny de 2012, 
no existeix cap dret, autorització o possibilitat d’ús dels terrenys per part de l’empresa. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal no té la voluntat de continuar aquesta relació, atès 
que considera que l’activitat que es va desenvolupar en el seu dia ja no té sentit des d’un punt de vista 
econòmic, paisatgístic, territorial ni ambiental i que la pedrera ha de dedicar-se a altres usos un cop es 
resolgui definitivament la seva situació administrativa; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’escrit d’al·legacions d’aquest Consell Comarcal en el tràmit d’audiència al recurs 
de reposició presentat per Jaume Franquesa, S.A. contra la Resolució del Director General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, de declaració de caducitat de l’autorització 
d’explotació Berta núm. 9, de data 25 de maig de 2017, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Secretari Accidental del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Atès l’acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015 de delegació a la Presidència 

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’escrit d’al·legacions d’aquest Consell Comarcal en el tràmit 
d’audiència al recurs de reposició presentat per Jaume Franquesa, S.A. contra la Resolució del 
Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, de declaració 
de caducitat de l’autorització d’explotació Berta núm. 9 (RR-03/17); que s’adjunta com a part integrant 
del present Decret.  
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SEGON.- Comunicar el present Decret, adjuntant l’escrit d’al·legacions, a la Direcció 

General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes escaients. 
 

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

 
k) Decret núm. 156/17, de data 25 de maig, relatiu a adjudicar el contracte per a la 

realització dels cursos de formació ”Tècniques de venda aplicades a la indústria 
alimentària” i “Higiene i Seguretat Alimentària”, en el marc del projecte “Promoure 
l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase” a l’empresa Pime 
Coneixement, S.L.U. 

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

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

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

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

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

Atès que per a la realització dels serveis de formació el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat contractarà a una empresa que serà l’encarregada de prestar el servei, entre els quals s’ha 
de realitzar els següents cursos: ”Tècniques de venda aplicades a la indústria alimentària” i “Higiene i 
Seguretat Alimentària”. 
 

Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 25 de maig de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa Pime Coneixement, S.L.U. 

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

 
HE RESOLT 

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

”Tècniques de venda aplicades a la indústria alimentària” i “Higiene i Seguretat Alimentària”, en el marc 
del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase” a l’empresa Pime 
Coneixement, S.L.U., amb NIF B62765201. 
 
El curs de “Tècniques de venda aplicades a la indústria alimentària” té una durada de 50 hores, amb 
data d’inici prevista pel dia 29 de maig de 2017 i finalització pel dia 28 de juny de 2017. 

 
El curs “d’Higiene i seguretat alimentària” té una durada de 25 hores, amb data d’inici prevista pel dia 
12 de juny de 2017 i finalització pel 19 de juny de 2017. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació per a la realització del curs de “Tècniques de 
venda aplicades a la indústria alimentària“ és de 4.250,00€, exempt d’IVA al tractar-se de serveis 
formatius. 

 
El preu total d’adjudicació per a la realització del curs “d’Higiene i Seguretat Alimentària” és de 
2.125,00€, exempt d’IVA al tractar-se de serveis formatius. 

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

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

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

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

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

l) Decret núm. 157/17, de data 26 de maig, relatiu a adjudicar el contracte per a la 
impartició de la segona edició del curs de formació “Relació estratègica amb 
l’empresa”, en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix 
Llobregat-2a Fase”, a l’empresa Kite Projects, S.L. 

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

en règim de concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local, i que té per objecte 
finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció de persones que tenen especials 
dificultats d’inserció, preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada, en sectors 
d’activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb 27 ajuntaments 
de la comarca (Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de 
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, 
Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana i Viladecans) van acordar presentar un 
projecte a aquesta convocatòria anomenat “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 
2a. Fase”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les indústries alimentàries i de begudes, i 
amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries, i que dóna continuïtat al projecte presentat en la 
convocatòria 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

Vist que un cop s’han identificat les principals mancances i aspectes a millorar del 
referit personal tècnic, s’ha considerat adient impartir diferents cursos de formació per donar resposta a 
les esmentades necessitats formatives, entre els que està el de “Relació estratègica amb l’empresa”, 
del qual ja s’ha realitzat una edició, però, atès la demanda del personal tècnic dels ajuntaments així 
com del propi Consell Comarcal, cal realitzat una segona edició per poder donar resposta a aquest 
increment de la demanda; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que per tal de prestar els serveis de formació d’aquesta nova edició del curs de 
formació aquest Consell Comarcal contractarà a una empresa que serà l’encarregada de prestar el 
servei.  
 

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

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 26 de maig de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa Kite Projects, S.L. 

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la impartició de la segona edició del curs 

de formació “Relació estratègica amb l’empresa”, en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la 
Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase”, a l’empresa Kite Projects, S.L., amb NIF B66537135. 
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El referit curs té una durada de 20 hores, amb data d’inici prevista pel dia 7 de juny i finalització del dia 
11 de juliol de 2017. L’horari del curs serà de 9:30h. a 14:30h. i s’impartirà a la seu del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació sense IVA és de mil tres-cents cinquanta euros ( 
1.350,00€) ( import amb IVA inclòs 1.633,50€ -mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta cèntims 
d’euros) 

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

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

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

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

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

m) Decret núm. 158/17, de data 26 de maig, relatiu a aprovar el pagament a l’empresa 
Benfumat, S.A. en concepte d’incentiu a la contractació, en el marc del projecte 
«Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase. 

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

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

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

Vist que en la fase 3 l’esmentat projecte contempla subvencionar a empreses que 
contractin a alguna de les persones participants en el projecte  i que per acord de la Junta de Govern 
de data 26 de setembre de 2016 es van aprovar  les bases de la convocatòria de les subvencions a 
empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix 
Llobregat per a la contractació de persones participants en el projecte “Promoure l’ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat – 2a. Fase”, així com les “Bases reguladores per a la sol·licitud i 
l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades 
en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del referit projecte que han de 
regir-la, que han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 d’octubre 
de 2016. 
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Vist que, d’acord a les referides bases i convocatòria d’ajuts, l’empresa Benfumat, S.A. 
ha presentat una sol·licitud de subvenció per import de 2.400,00€ per un contracte laboral de sis 
mesos, amb inici del dia 20 de març de 2017 i finalització el dia 19 de setembre de 2017, i al 100% de 
la jornada laboral.  
 

Atès que la referida empresa compleix els criteris fixats a les mencionades bases, 
segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 26 de maig de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar el pagament a l’empresa Benfumat, S.A. de l’import de 2.400,00€ 
en concepte d’incentiu a la contractació, d’acord al que fixen les “Bases reguladores per a la sol·licitud i 
l’atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades 
en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del projecte «Promoure 
l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase”; un cop la referida empresa presenti la 
justificació de la contractació de referència. 

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

n) Decret núm. 159/17, de data 26 de maig, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament del curs de formació de “Càlcul bàsic i 
excel aplicat a la indústria”. 

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

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

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

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

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

Vist que s’ha realitzat el curs “Càlcul bàsic i excel aplicat a la indústria” en les dates 
compreses entre el 12 i 25 de maig de 2017, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 26 de maig de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

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

3 últimes 
xifres del 

DNI 
CURS 

SUPERAT 
DIES 

ASSISTENCIA 
IMPORT 
BECA/DI

A 
TOTAL 
BECA 

491J SI 8 5 € 40€ 
900Z SI 10 5 € 50€ 
293L SI 10 5 € 50€ 
848P SI 9 5 € 45€ 

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

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

o) Decret núm. 161/17, de data 30 de maig, relatiu a aprovar l’inici del procés de selecció i 
les bases per a la selecció d’un/a tècnic/a mitjà/ana treballador/a social, al 50% de la 
jornada ordinària, adscrit/a com a funcionari/a interí/na al Programa de Suport Tècnic de 
la Dependència del municipis de menys de 20.000 habitants de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials d’aquest Consell Comarcal. 

 
“Vist que la Sra. Marina Muela Rodríguez de Guzmán, amb DNI 47.166.177-P, treballa 

actualment a jornada parcial en aquest Consell Comarcal desenvolupant les funcions de suport tècnic 
de la normativa de dependència a diversos municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat, 
amb la categoria de tècnica mitjana treballadora social.  
 

Atès que en data 24 d’abril de 2017 la Sra. Muela va presentar instància, amb número 
de registre d’entrada 2784, comunicant la seva voluntat de causar baixa de l’entitat per motius 
personals a partir del dia 1 de juliol d’enguany. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va subscriure el Contracte Programa 

2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies (DTASF) en matèria de serveis socials i altes programes relatius al benestar social, 
mitjançant el qual aquest Consell Comarcal actua com a ens gestor en matèria de serveis socials 
bàsics i rebent el finançament previst per a la cooperació financera per als mateixos. 
 

Atès les condicions i característiques del servei de suport tècnic de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència (LAPAD), a diferents municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat, i tenint 
en compte que el finançament d’aquest lloc de treball està subvencionat en la seva totalitat entre 
l’assignació del DTASF, a través de la Fitxa 1 de Serveis Socials Bàsics de Contracte-Programa, i 
l’assignació complementària dels municipis que tenen assignat el suport. 

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

de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, i posteriorment a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016, prorrogada actualment; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari 
d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la contractació temporal és el que es presta des de 
serveis socials (àrea bàsica i suport als ajuntaments). 

 
Atès que hi ha dotació econòmica suficient segons consta al Departament de 

Recursos Humans d’aquesta entitat. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics 

d’aquesta entitat, que s’adjunta a l’expedient, en el que manifesta la necessitat de cobrir el lloc de 
treball que deixarà vacant la Sra. Muela, atès que el suport als municipis s’ha de continuar prestant en 
les mateixes condicions.  

 
Atès que per tal de poder realitzar aquest nomenament temporal de manera àgil i per 

cobrir aquesta necessitat immediata, d’acord amb el que disposa l’informe de la Coordinadora de 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics d’aquesta entitat, és necessari realitzar el procés de selecció 
en un període de temps reduït, garantint en tot cas els preceptes legals d’accés a l’administració 
pública local; essent la normativa d’aplicació per a la convocatòria i el procés selecció la següent: 

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

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

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

legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública 
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal al Servei de les 

Entitats Locals de Catalunya 
- Altra norma de caràcter supletori. 
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Atès que aquest suport s’ha prestat durant gairebé 10 anys de manera ininterrompuda, 
sense previsió de data de finalització, superant-se els límits establerts per la normativa vigent en 
aquesta matèria, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat 
en data 30 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient, 
es proposa realitzar un nomenament com a funcionari/ària interí/ina de programa amb els límits 
corresponents fixats per l’art. 10 del TREBEB, aconsellant modificar el tipus de contracte, sempre que 
sigui possible per les limitacions econòmiques i legals d’aplicació. 
 

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

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la 
convocatòria, que s’adjunten com a part integrant del present Decret, per a la selecció d’un/a tècnic/a 
mitjà/ana treballador/a social, al 50% de la jornada ordinària, adscrit/a com a funcionari/a interí/na al 
Programa de Suport Tècnic de la Dependència del municipis de menys de 20.000 habitants de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials d’aquest Consell Comarcal, subvencionat a través de la Fitxa 1 del 
Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya i els convenis de col·laboració subscrits amb els ajuntaments corresponents. 

 
SEGON.- Aprovar la despesa prevista mensual facilitada pel Departament de 

Recursos Humans d’aquesta entitat per a l’any 2017 corresponent a 945,51€ de salari brut, 210,71€ de 
complement de destí (19), 250,51€ de complement específic, 334,25€ de seguretat social a càrrec de 
l’empresa + les despeses per triennis i quilometratge, a càrrec de les partides: 
  
2311.12002 Salari grup A2 
2311.12006 Triennis 
2311.12100 Complement destí (19) 
2311.12101 Complement específic 
2311.23124 Locomoció 
2311.16004 Seguretat Social 
 

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

QUART.- Comunicar el present Decret a la representació del personal funcionari de 
l’entitat.” 
 

p) Decret núm. 162/17, de data 30 de maig, relatiu a desestimar la reclamació presentada 
per l’ Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Catalunya (AUDICA) i 
aprovar com a propio l’informe redactat per l’Área de Secretaria i Serveis Jurídics. 

 
"Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2017 se aprobó el 

inicio del expediente para la adjudicación, mediante procedimiento abierto armonizado, de los 
contratos de los servicios del transporte escolar obligatorio y no obligatorio de la comarca del Baix 
Llobregat para los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019 y dos posibles prórrogas para los cursos 
2019-2020 y 2020-2021; así como el Pliego de Cláusulas Económicas y Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas reguladores de este contrato. 
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Visto que en fecha 29 de mazo de 2017 se publicó el correspondiente anuncio en el 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en fecha 30 de marzo de este año se pusieron a 
disposición pública los pliegos reguladores de la licitación en el perfil del contratante de este Consell 
Comarcal y posteriormente en fecha 3 de abril se publicó el correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE). 

 
Dado que en fecha 4 de marzo de 2017 la Direcció General de Promoció Econòmica, 

Competència i Regulació del Departament de Vicepresidència, d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya traslada a este Consell Comarcal una reclamación que la Asociación de Empresarios del 
Transporte Discrecional de Catalunya (AUDICA) ha interpuesto contra los criterios e) i f) de la cláusula 
16 del Pliego de Cláusulas Económicas y Administrativas Particulares de la licitación de referencia, al 
amparo del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 
(LGUM). 

 
Vistos el Informe preceptivo de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado y 

el Informe discrecional de la Dirección General de Economía y Política Financiera de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 

Visto el informe de esta entidad redactado por el Área de Secretaria y Servicios 
Jurídicos sobre la reclamación presentada por la Asociación de Empresarios de Transporte 
Discrecional de Catalunya (AUDICA) en el marco de la Ley de garantía de la unidad de mercado ante 
el pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la licitación de referencia.  

Visto que de acuerdo con el procedimiento previsto por la LGUM corresponde a esta 
entidad resolver sobre la reclamación, teniendo en cuenta el informe de la SECUM. 

 
Visto que de acuerdo con los plazos del procedimiento y el acuerdo de la SECUM de 

ampliación del mismo de fecha 17 de mayo, esta entidad tiene hasta el día 5 de junio de 2017 para 
resolver el expediente. 

 
Dado el acuerdo de Pleno celebrado en fecha 24 de julio de 2015 de delegación a la 

Presidencia del ejercicio de las competencias delegadas a la Junta, por razones fundamentadas de 
urgencia, dando cuenta a los efectos de ratificación en la siguiente sesión que se celebre. 
 

Por todo esto, esta Presidencia en uso de las facultades que legalmente tengo 
conferidas 

 
HE RESUELTO 

 

PRIMERO.- Aprobar como propio el informe de esta entidad redactado por el 
Área de Secretaria y Servicios Jurídicos sobre la reclamación presentada por la Asociación de 
Empresarios de Transporte Discrecional de Catalunya (AUDICA) en el marco de la Ley de 
garantía de la unidad de mercado ante el pliego de cláusulas administrativas particulares 
regulador de la licitación relativa a la adjudicación, mediante procedimiento abierto 
armonizado, de los contratos de los servicios del transporte escolar obligatorio y no 
obligatorio de la comarca del Baix Llobregat para los cursos escolares 2017-2018 y 2018-
2019 y dos posibles prórrogas para los cursos 2019-2020 y 2020-2021, que se adjunta como 
parte integrante del presente Decreto.  
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SEGUNDO.- Desestimar la Reclamación presentada por la Asociación de 
Empresarios de Transporte Discrecional de Catalunya (AUDICA), en el marco de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, contra los apartados e) i f) de la cláusula 16 del 
Pliego de Cláusulas Económicas y Administrativas Particulares de la licitación de referencia, por los 
siguientes motivos: 

 
·  no suponer los mismos ninguna vulneración a los principios de proporcionalidad y no 

discriminación entre operadores económicos previstos en la LGUM, ni al resto de su 
articulado. 

·  no contenerse en ellos limitación, discriminación, traba o impedimento alguno al 
ejercicio de la actividad económica ni a la libre circulación y establecimiento de los 
operadores económicos y la libre prestación de servicios por todo el territorio español 
ni que impida la participación de interesados en la licitación ni la posible obtención de 
adjudicación en el marco del procedimiento de licitación. 

· no tener los epígrafes impugnados la condición de “requisitos” para participar en la 
licitación ni condiciones especiales de ejecución del contrato, sino constituir 
únicamente un criterio de valoración entre otros varios para la formación de las 
propuestas de adjudicación. 

 
TERCERO.- Comunicar el presente Decreto a los interesados mediante comunicación 

a la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de 
Vicepresidència, d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en tanto que punto de contacto 
con la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), para su conocimiento y efectos. 

  
CUARTO.- Ratificar el presente Decreto en la próxima sesión de la Junta de Gobierno 

que se celebre. ” 
 

q) Decret  núm.163/17, de data 30 de maig, relatiu a aprovar provisionalment la llista de 
persones aspirants admeses i excloses 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 130/2017, de 12 de maig, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria per a la 
contractació laboral temporal, modalitat eventual per acumulació de tasques, a jornada completa, 
d’un/a tècnic/a mitjà/ana de suport per a desenvolupar les tasques que es detallen a les bases de la 
convocatòria, adscrit/a al Departament de Joventut de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest 
Consell Comarcal. 
 

Vist que d’acord a la base quarta, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el 
President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovada la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà publicada a la pàgina web de l’entitat i al taulell 
d’anuncis, determinant també el lloc, la data i l’hora del començament de les proves i l’ordre d’actuació 
de les persones aspirants, si s’escau. 
 

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

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

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

  
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 

següents: 
 
Aspirants admesos/es: 
 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...758-G 
...852Y 
...547K 
...605T 
...099K 
...813G 
...874H 
...834X 
...373S 

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

SEGON.- Indicar que les persones aspirants del referit procés de selecció que es 
relacionen a continuació, han de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, nivell de 
suficiència (antic nivell C de català), al no haver acreditat formalment aquest requisit: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Restaran exemptes de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana aquelles persones que 
presentin al departament de RRHH d’aquest Consell Comarcal el corresponent certificat de nivell exigit 
amb anterioritat a la convocatòria d’aquesta prova. 
 

TERCER.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de 
conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, 
a partir de la publicació a la pàgina web i al taulell d’anuncis de l’entitat. 
     

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

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

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...834X 

...099K  

...874H 

...852Y 
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r) Decret núm. 165/17, de data 6 de juny, relatiu a aprovar la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Toys Patrimonial, S.L., per a la 
realització de pràctiques en empreses, en el marc del programa d'experiència 
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 
 

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

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa Toys Patrimonial, S.L. està interessada en acollir a persones joves 

en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 6 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 9 de juny d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

referit conveni, segons consta en l’expedient, 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 celebrin. 
 

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

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

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Toys Patrimonial, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Toys Patrimonial, S.L., així com al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

s) Decret núm. 166/17, de data 6 juny, relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Barcelona per a la realització d’atenció psicològica a fills i filles de dones 
ateses en el “Servei d’informació i atenció a les dones” (SIAD) del Baix Llobregat. 

 
“Atès el que disposa l’article 6.2 de la  Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva 

de dones i homes, i l’article 56 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, que estableix el desenvolupament del “Servei d’informació i atenció a les dones” 
(SIAD). 

 
Vist que el Servei d’informació i atenció a dones del Baix Llobregat es posa en 

funcionament al darrer trimestre de l’any 2011 com a experiència pilot fins a l’abril de 2012, amb la 
finalitat d’atendre a les dones  dels municipis de menys de 20.000 habitants; i que l’esmentat servei es 
desenvolupa als anys 2013, 2014, 2015 i 2016 I 2017 dins del contracte programa subscrit amb la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Atès que el referit servei s’adreça a dones dels 15 municipis de la comarca de menys 

de 20.000 habitants (Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, El Papiol, La Palma de 
Cervelló, Martorell, Pallejà, Sant Esteve Sesrovires, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat, 
Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló i Vallirana), i s’estableixen tres punts d’actuacions 
comarcals (Sant Feliu de Llobregat, Abrera i Corbera de Llobregat). 

 
Vist que l’objectiu d’aquest servei és d’oferir d’informació i assessorament jurídic i 

psicològic a les dones en qualsevol de les seves facetes de la seva vida: laboral, professional, 
violència domèstica, separacions, entre d’altres; per la qual cosa es configuren dos tipologies 
d’assessoraments especialitzats:  

 
- Assessorament jurídic: consisteix en l’atenció individualitzada per tal d’orientar en matèria   

d’igualtat d’oportunitats i assessorar a les dones que han patit o estan patint situacions de violència 
masclista.  

- Assessorament psicològic es tracta d’un suport psicològic per facilitar el procés de presa de 
decisions personals i motivació pel canvi personal.  
 

Atès que des de l’any 2016 es detecta la necessitat de poder oferir un assessorament 
psicològic als fills i filles de les dones ateses al SIAD víctimes de violència masclista; segons consta a 
l’expedient. 
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Atès que la Diputació de Barcelona recentment ha comunicat un nou recurs per a l’any 
2017 de suport econòmic per a l’atenció psicològica a les dones en situació de violència masclista i als 
seus fills i filles. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 6 de juny de 2017, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
sol·licitud del referit finançament amb caràcter d’urgència atès que la data màxima de presentació és el 
dia 14 de juny d’enguany. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, sol·licitar la subvenció de referència, es considera convenient aprovar-ho per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per un 
import de 12.000€ per a la realització de 250 hores d’atenció psicològica a fills i filles de dones ateses 
en el “Servei d’informació i atenció a les dones” (SIAD) del Baix Llobregat, que es durà a terme des de 
la seva aprovació i fins al dia 31 de desembre de 2017. 
 
El referit import contempla els costos de la psicòloga i els de coordinació del projecte. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, acompanyant la 
documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud de finançament, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 

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

se celebri.” 
 

t) Decret núm. 169/17, de data 7 de juny, relatiu a desestimar el recurs potestatiu de 
reposició presentat per l’empresa UTE AGUAS DE INCIO S.A.U. I TRANSPORTS 
GENERALS D’OLESA S.A.U. 

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

va incoar expedient administratiu a l’empresa UTE AGUAS DE INCIO S.A.U. I TRANSPORTS 
GENERAL D’OLESA S.A.U. per analitzar les incidències comunicades pel centre escolar SES Collbató 
i Taquígraf Garriga i pels usuaris en relació al servei de transport escolar del curs escolar 2016-2017 
de les rutes O127 i NO121, i, si s’escau, determinar la responsabilitat de l’esmentada empresa i 
aprovar amb posterioritat les corresponents sancions previstes al Plec de Clàusules, en el grau que es 
determini segons el resultat de l’expedient. 
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Vist que en compliment de l’esmentat Decret, es va atorgar tràmit d’audiència a la 
referida empresa per tal que, en un termini màxim de deus dies hàbils a partir de la notificació del plec 
de càrrecs per part de la instructora, pogués exercir el seu dret de defensa i efectués les al·legacions 
que considerés adients a fi de justificar l’incompliment imputat. 

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 97/2017, de 30 de març, es va imposar a la 
referida empresa una sanció econòmica per import del 0,5 % del pressupost del contracte calculat en 
relació al lot de rutes afectat, per les diverses faltes comeses, d’acord amb el que disposa la clàusula 
40.3 del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de referència; i, atès que 
el valor estimat del contracte de dos cursos escolars és de 463.481,58€, sense IVA, l’import de la 
sanció ascendia a 2.317,41€. 
 

Vist que en data 23 de maig de 2017, amb Registre d’entrada núm. 3528, aquest 
Consell Comarcal ha rebut l’escrit de presentació d’un recurs potestatiu de reposició presentat per 
l’empresa UTE AGUAS DE INCIÓ S.A.U. I TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U. contra el Decret 
de Presidència núm. 97/2017, de 30 de març. 
 

Vist que d’acord amb l’informe emès pel Secretari accidental i Coordinador de Serveis 
Jurídics de l’entitat en data 7 de juny es proposa desestimar les al·legacions presentades per la 
referida empresa per no apreciar-se cap vulneració o mancança en el procediment de l’expedient 
sancionador de referència i per correspondre’s el càlcul de la sanció amb les previsions del Plec de 
clàusules econòmiques i administratives particulars regulador de la referida licitació, havent estat 
calculat sobre la unitat contractual mínima. 
 

Vist el que disposen els plecs de condicions reguladors del contracte de referència, 
així com els articles 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per l’empresa UTE 
AGUAS DE INCIO S.A.U. I TRANSPORTS GENERALS D’OLESA S.A.U. contra el Decret de 
Presidència núm. 97/2017, de 30 de març, d’imposició a la referida empresa d’una sanció econòmica 
per import del 0,5 % del pressupost del contracte, que ascendeix a la quantitat de 2.317,41€, per les 
diverses faltes comeses, per no apreciar-se cap vulneració o mancança en el procediment de 
l’expedient sancionador de referència i per correspondre’s el càlcul de la sanció amb les previsions del 
Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars regulador de la referida licitació i haver 
estat calculat sobre la unitat contractual mínima. 
 
  SEGON.- Notificar aquest Decret a l’empresa UTE AGUAS DE INCIO S.A.U. I 
TRANSPORT GENERAL D’OLESA S.A.U., perquè en tingui coneixement i als efectes.” 

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

Govern que se celebri.” 
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u) Decret núm. 170/17, de data7 de juny, relatiu a adjudicar el contracte menor de 

subministrament de tres unitats de discs durs de tecnologia SATA 7.2k 3,5” i una 
capacitat d’1TB a I'empresa Senyum Management S.L. 

 
“Vist que El Departament d’Informàtica del Consell Comarcal del Baix Llobregat té una 

infraestructura de xarxa als diferents EAIAs gestionats per un servidor Hewlett Packard - Proliant 
ML350 G5 que treballen amb uns discs durs de tecnologia SATA 7.2k 3,5” i una capacitat d’1TB. 
 

Atès que en data 15 de maig del 2017 es van detectar errors en un disc del servidor 
de l’EAIA I i un altre error en un disc de l’EAIA IV, per la qual cosa s’ha d’actuar amb la major brevetat 
possible i substituir els elements danyats abans que la situació pugui derivar en una possible pèrdua 
de dades; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies 
d’aquesta entitat en data 26 de maig de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Area de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adquisició de tres unitats de discs durs de tecnologia SATA 7.2k 3,5” i una capacitat d’1TB 
per a poder procedir a la substitució dels danyats a l’EAIA I i l’EAIA IV, guardant l’altre disc per a poder 
substituir en un futur una possible fallada. 
 

Vist el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que regula en els articles 111 i 138.3 així com el Reglament 
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, que regula en el seu art. 72 el 
contracte menor. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de subministrament de tres unitats de discs 
durs de tecnologia SATA 7.2k 3,5” i una capacitat d’1TB a I'empresa Senyum Management S.L. per un 
import unitari de cada discs de 123€ més 9€ en concepte de ports, sense IVA, el que suposa un import 
total, IVA inclòs, de 457,38€. 
 

SEGON.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
9200.22699 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 

 
TERCER.- Notificar aquest Decret a l’empresa Senyum Management S.L., perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Registre aquest contracte en el Registre Públic de contractes.” 
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v) Decret núm. 171/17, de data 8 de juny, relatiu a aprovar la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Transportes García Villalobos, 
S.A., per a la realització de pràctiques  en empreses, en el marc del programa 
d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació 
dins de la convocatòria de l’any 2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 
 

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

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa Transportes García Villalobos, S.A. està interessada en acollir a 

persones joves en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 8 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 12 de juny d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

referit conveni, segons consta en l’expedient, 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 celebrin. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2015, de 24 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
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Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Transportes García Villalobos, S.A., per a la 
realització de pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional 
per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Transportes García Villalobos, 
S.A., així com al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

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

w) Decret núm. 174/17, de data 9 juny, relatiu a aprovar el pagament a l’empresa KBO 
Aliments, S.L. d’un import en concepte d’incentiu a la contractació, en el marc del 
projecte «Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat- 2ª fase” 

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

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

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

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

 
Vist que, d’acord a les referides bases i convocatòria d’ajuts, l’empresa KBO Aliments, 

S.L. ha presentat una sol·licitud de subvenció per import de 4.800,00€ per dos contractes laborals 
indefinits i al 100% de la jornada laboral, amb inici el dia 2 de febrer de 2017 un contracte i el dia 2 de 
març de 2017 l’altre contracte.  
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Atès que la referida empresa compleix els criteris fixats a les mencionades bases, 

segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de juny de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT 
 

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

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

x) Decret núm. 176/17, de data 9 de juny, relatiu a autoritzar a l’empresa Brutal Media, S.L. 
la utilització d’espais del Parc de Torreblanca, per a la filmació d’imatges del Parc 
Torreblanca encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

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

Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de manteniment i conservació del 
Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat celebrat el 27 de maig de 1998. 
 
  Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, correspon al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament d’autoritzacions per a la 
realització d’actes públics dins el recinte. 
 
   Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 7 de juny de 2017 i amb 
número d’entrada al registre general 3896, per l’empresa Brutal Media, S.L., per a la utilització de les 
instal·lacions i espais destinats a l’efecte del Parc Torreblanca, el dia 14 de juny de 2017, entre les 
10:00 hores i les 20:00 hores, per a la filmació d’imatges del Parc Torreblanca encarregat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona com a instrument de promoció de la xarxa de parcs metropolitans i els 
seus àmbits de gestió, sense ànim comercial.   
 

Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc 
Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 129, 
de 30 de maig de 2007. 
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Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va 
aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus públics, 
i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 

 
  Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic d’aquesta entitat en data 8 de juny de 2017, 
amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient.  
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va aprovar 
delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes diversos. 
 

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

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

Torreblanca el dia 14 de juny de 2017, entre les 10:00 hores i les 20:00 hores, per a la filmació 
d’imatges del Parc Torreblanca encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a instrument de 
promoció de la xarxa de parcs metropolitans i els seus àmbits de gestió, sense ànim comercial. 
 

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

SEGON.- L’empresa Brutal Media, S.L. queda exempta en aquesta autorització al 
pagament del preu públic especificat en l’Ordenança de Preus Públic per a l’ús i ocupació dels 
diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges, de conformitat amb l’article 5 de 
l’Ordenança. 
 

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

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

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

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

y) Decret núm. 177/17, de data 9 de juny, relatiu a autoritzar al Centre d’Esplai El Nus la 
utilització del Parc Torreblanca, pels matins entre les 10:00 hores i les 14:00 hores, per 
activitats diverses com visites, jocs, esmorzars i altres activitats de grup. 

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

Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de manteniment i conservació del 
Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat celebrat el 27 de maig de 1998. 
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  Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni, correspon al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament d’autoritzacions per a la 
realització d’actes públics dins el recinte. 

 
Vista la sol·licitud presentada a aquesta entitat, en data 7 de juny de 2017 i amb 

número d’entrada al registre general 3871, pel Centre d’Esplai El Nus per a la utilització de les 
instal·lacions i espais destinats a l’efecte del Parc Torreblanca, entre el dia 21 de juny i el dia 8 de 
setembre de 2017, pels matins entre les 10:00 hores i les 14:00 hores, per activitats diverses com 
visites, jocs, esmorzars i altres activitats de grup. 
 

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

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

aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus públics, 
i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012. 
 
  Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic d’aquesta entitat en data 9 de juny de 2017, 
que s’adjunta a l’expedient. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2004 es va aprovar 
delegar en la Presidència les autoritzacions per a l’ús del Parc Torreblanca per a actes diversos. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Autoritzar al Centre d’Esplai El Nus la utilització del Parc Torreblanca, entre 

els dies 21 de juny i 8 de setembre de 2017, pels matins entre les 10:00 hores i les 14:00 hores, per 
activitats diverses com visites, jocs, esmorzars i altres activitats de grup; d’acord amb el document 
d’autorització que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- El Centre d’Esplai El Nus queda exempt en aquesta autorització al 

pagament del preu públic especificat en l’Ordenança de Preus Públic per a l’ús i ocupació dels 
diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges al tractar-se d’un acte social, de 
conformitat amb l’article 5 de l’Ordenança, i promogut per una entitat de vinculació comarcal sense 
ànim de lucre. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients, i a l’AMB, 
en compliment del pacte vuitè del conveni, així com al sol·licitant fent-li constar que haurà de 
comparèixer davant del Departament de Secretaria General d’aquesta entitat per a la formalització de 
la present autorització. 

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

Govern que se celebri.” 
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z) Decret núm. 178/17 de data 9 de juny, relatiu a aprovar l’adjudicació a l’empresa RJ 
Autocares SL.,  del contracte menor del servei de transport adaptat fix per a menors amb 
mobilitat reduïda. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 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 
l’Organització Comarcal de Catalunya, va procedir, per acord del Ple d’aquesta entitat de data 29 de 
setembre de 1992, a l’establiment del servei comarcal de transport especial de persones amb mobilitat 
reduïda.  
 

Atès que, per tal de millorar la qualitat del transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda a la comarca, l’EMT, actual Àrea Metropolitana de Barcelona, i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, en el marc de les seves competències, van subscriure l’abril de 1994 un conveni de 
col·laboració per atendre les depeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos 
municipis de la Comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’EMT i diferents centres del Baix 
Llobregat i del Barcelonès, conveni que s’ha anat prorrogant fins al present exercici 2017. 

 
Vist que els Ajuntaments del Prat de Llobregat i de Sant Feliu de Llobregat,  

ajuntaments que pertanyen al conveni de transport adaptat subscrit entre aquesta entitat i l’Area 
Metropolitana de Barcelona, han fet petició per a transportar tres menors dels seus municipis per anar 
al casal d’estiu que organitza el Centre d’Educació Especial Balmes I del municipi de Sant Boi de 
Llobregat, del 26 de juny al 28 de juliol de 2017, de dilluns a divendres i que els ajuntaments 
extrametropolitans de Collbató, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts han fet petició per a portar sis 
menors al mateix casal d’estiu. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta 
entitat en data 6 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que s’incorpora a 
l’expedient, d’acord amb el qual atesa la configuració de la comarca resulta convenient organitzar el 
servei mitjançant dues rutes: 
 
- 8.01: Collbató - Molins de Rei - Sant Feliu de Llobregat  
- 8.02: El Prat de Llobregat -  Sant Vicenç dels Horts 
 

Vist que, segons consta a l’expedient, s’ha contactat amb diferents operadors 
potencials i que d’acord amb el que disposen els articles 111 i 138 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aquest contracte té la consideració de menor i d’acord amb el règim 
competencial establert a l’entitat és competència de la Presidència. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa RJ Autocares SL., amb NIF B80615495, 

del contracte menor del servei de transport adaptat fix per a menors amb mobilitat reduïda de la 
comarca del Baix Llobregat per anar en dues rutes al casal d’estiu organitzat pel Centre d’Educació 
Especial Balmes I del municipi de Sant Boi de Llobregat, del 26 de juny al 28 de juliol de 2017, amb un 
import diari per a cada ruta, IVA exempt,  segons el que es detalla a continuació, amb un import 
estimatiu màxim del contracte pel total de les dues rutes objecte d’aquest contracte, IVA exempt, de 
vuit mil nou-cents setanta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims d’euro (8.974,25€), quantitat que inclou 
el cost d’un acompanyant per ruta: 
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Núm. 
Ruta:  

Cost dia 
servei 

(IVA exempt) 

Cost dia 
acompanyant 
(IVA exempt) 

Cost dia total 
(IVA exempt) 

Dies 
previstos 

màxims de 
servei 

Cost previst 
total ruta 

(IVA exempt) 

Places 
previstes 

8.01: 
Collbató-Molins de 
Rei-Sant Feliu de Ll.  

156,00 € 29,53 € 185,53 € 25 4.638,25 € 5 (4CR) 

8.02: 
El Prat de Llobregat-
Sant Vicenç dels Horts  

145,00 € 28,44 € 173,44 € 25 4.336,00 € 4 (4 CR) 

 
Les condicions de prestació del servei estan regulades en la minuta de contracte, que s’adjunta al 
present Decret i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de les partides pressupostàries 2311 
22300 i 2311 22301 del pressupost de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa RJ Autocares S.L., perquè en 

tingui coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Registrar l’esmentada adjudicació en el Registre Públic de contractes.” 

 
aa) Decret núm. 180/17, de data 12 de juny, relatiu a adjudicar al professional Dr. Josep 

Moya Ollé, el contracte per la coordinació, constitució i elaboració de grups focals i 
informe dels resultats relatius al bon tracte a les persones grans. 

 
“Atès que el projecte de “Bon tracte a les persones grans i persones en situació de 

fragilitat amb patiment emocional: cap a un envelliment saludable” s’emmarca a la comarca del Baix 
Llobregat, tenint en compte els 30 municipis. 
 

Vist que el referit projecte s’està portant a terme des del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que l’esmentat projecte va tenir el seu inici des de l’espai interprofessional de 
Xarxa Baix quan es va detectar la inquietud i el malestar que genera a diferents serveis les situacions 
detectades de maltractament cap a les persones grans, i l’evidència que des dels Serveis Socials 
Bàsics, els serveis d’atenció a la dona i els Mossos d’Esquadra s’ha vist créixer la demanda en 
l’atenció de persones en situació de vulnerabilitat amb un tracte no adequat, amb els quals han 
d’atendre multitud de problemàtiques que sovint van associades a indicadors de risc que estan 
relacionats amb situacions familiars complexes, situacions de pobresa i manca de feina, violència 
intrafamiliar i d’altres. 
 

Atès que entre les mesos de maig i juny de l’any 2016 des d’aquest Consell Comarcal 
es van organitzar dos cursos sobre “Prevenció dels Maltractaments de les Persones Grans", dirigits 
cap els serveis socials, Mossos d’Esquadra, servei d’atenció a la dona, professionals de la salut i de la 
salut mental i d’altres, amb la finalitat de sensibilitzar als diferents serveis i donar eines des de la 
vessant jurídica i des de la vessant de la salut. 
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Atès la confluència de Xarxa Baix i la formació sobre la prevenció dels maltractaments, 
que va portar a la valoració i l’evidència dels pocs recursos que existeixen quan es detecten aquests 
tipus de situacions. 
 

Atès el Dr. Josep Moya Ollé va fer una proposta de treball tenint en compte que la 
seva tasca i metodologia de treball realitzada des de l’Observatori de Salut Mental de Catalunya, els fa 
singulars per treballar des del territori amb la creació, constitució i anàlisi dels grups focals; segons 
consta a l’expedient. 
 

Vist que actualment s’han realitzat 10 grups focals i han participat serveis socials, 
professionals de l’àmbit de la salut i de la salut mental, tècnics del servei d’atenció a la dona, curadors i 
curadores, personal de centres de dia i de centres residencials, Mossos d’Esquadra, ONGs, persones 
grans, persones en situació de vulnerabilitat, familiars, professionals dels mitjans de comunicació i una 
taula de polítics. 
 

Vist que el Departament de Treball, Benestar Social i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona han estat informats del treball previ l’inici d’aquest projecte, 
mostrant el seu suport i l’interés cap aquest tipus de treball, donat que li dóna la peculiaritat d’un 
diagnòstic fet des del territori recollint l’opinió dels serveis més propers a les situacions que viuen les 
persones grans. 
 

Vist l’informe emès per la tècnica d’aquesta entitat en data 6 de juny de 2017, que 
s’adjunta a l’expedient, proposant l’adjudicació del contracte de referència, que es considera un treball 
específic, no reiteratiu i sense continuïtat, al professional Sr. Josep Moya Ollé, atès que a l’actualitat no 
existeix cap altre expert ni entitat que treballi amb aquesta metodologia d’anàlisi. 

 
Vist que es tracta d’un contracte classificat com a menor, segons els criteris del vigent 

Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Adjudicar al professional Dr. Josep Moya Ollé, amb NIF 37663469A, el 
contracte menor per la coordinació, constitució i elaboració de grups focals i informe dels resultats 
relatius al bon tracte a les persones grans, per un import total de 15.200,00€, exempt d’IVA, distribuït 
en dues fases amb el següent desglossament: una primera per import de 9.000,00€ i una segona per 
import de 6.200,00€. 

 
El termini màxim de realització del referit projecte és fins al dia 30 de setembre de 2017. 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 9200.22706 
del pressupost de l’any 2017.  

  
TERCER.- Comunicar el present Decret al Sr. Josep Moya Ollé, perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Registrar aquest contracte en el Registre Públic de Contractes” 
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bb) Decret núm. 185/17, de data 14 de juny, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 
l’assistència i aprofitament i el seu pagament a les persones que han assistit al curs de 
formació de “Especejament i Tecnologia de la Carn”. 

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

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

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

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

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

Vist que s’ha realitzat el curs “Especejament i Tecnologia de la Carn” en les dates 
compreses entre el 15 de maig i el 9 de juny de 2017, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 14 de juny de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

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

3 últimes 
xifres del 

DNI 
CURS 

SUPERAT 
DIES 

ASSISTENCIA 
IMPORT 

BECA/DIA 
TOTAL 
BECA 

484J SI 19 5 € 95€ 
125C SI 20 5 € 100€ 
091P SI 20 5 € 100€ 
496Y SI 18 5 € 90€ 
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Els imports a pagar estan calculats d’acord a les pautes fixades a les “Bases reguladores per 
l’atorgament de beques a les persones participants en el projecte Promoure l’ocupació a la indústria 
local del Baix Llobregat – Fase 2, per l’assistència i aprofitament als cursos de formació i la realització 
de pràctiques no laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre”. 
 
Les dades completes de les persones beneficiàries d’aquestes beques estan contemplades dins de 
l’expedient del projecte que té custodiat el Departament de Promoció Econòmica d’aquest Consell 
Comarcal. 
 

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

cc) Decret núm. 188/17, de data 14 de juny, relatiu a aprovar la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Bicicletas Monty, S.A., per a la 
realització de pràctiques en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 
2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 
 

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

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa Bicicletas Monty, S.A. està interessada en acollir a persones joves 

en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 14 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 16 de juny d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

referit conveni, segons consta en l’expedient, 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 celebrin. 
 

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

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Bicicletas Monty, S.A., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Bicicletas Monty, S.A., així com al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

dd) Decret núm. 190/17, de data 15 de juny, relatiu a aprovar la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Ara Vinc, S.L., en el marc del 
programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per 
l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2017 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 
 

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



69 - 110 
 
 

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa Ara Vinc, S.L. està interessada en acollir a persones joves en 

pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 15 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 19 de juny d’enguany. 

 
Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 

referit conveni, segons consta en l’expedient, 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 celebrin. 
 

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

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Ara Vinc, S.L., per a la realització de pràctiques no 
laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta 
de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Ara Vinc, S.L., així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
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ee) Decret núm. 191/17, de data 16 de juny, relatiu a adjudicar el contracte menor a 
l’empresa CLECE, S.A., per a la prestació del servei d’atenció domiciliària a diferents 
municipis de la comarca. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del 
servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de 
Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, 
per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna. 

 
Atès que la licitació de referència encara no ha estat adjudicada i que el dia 20 de juny 

de 2017 finalitza el contracte actual subscrit amb l’empresa CLECE, S.A. 
 

Atès que el servei d’atenció domiciliària està consignat com una prestació de servei 
garantida segons el que disposa el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de 
Serveis Socials 2010-2011, actualment vigent, i que reglamenta el catàleg de serveis indicat en la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials a Catalunya. 
 

Atès que les persones beneficiàries del servei d’atenció domiciliària als municipis de 
Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, estan en un estat de vulnerabilitat física i/o 
psicològica, amb manca de capacitat funcional per a realitzar una vida autònoma, i que depenen 
d’aquest servei de cura i atenció; segons consta a l’expedient. 

 
Vist els Plecs de condicions i requisits tècnics per a la prestació del servei d’atenció 

domiciliària als referits municipis. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Socials Bàsics d’aquesta entitat en 
data 16 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant subscriure un contracte menor amb l’empresa CLECE, S.A. per a la prestació del servei de 
referència. 

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

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

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor per a la prestació del servei d’atenció 

domiciliària als municipis de Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, a l’empresa 
CLECE, S.A., amb NIF A80364243, des del dia 21 de juny de 2017 i fins que s’adjudiqui la nova 
licitació i es posi en funcionament el servei, que s’estima en un màxim de 15 dies; i per un import 
màxim, IVA inclòs, de 17.998,75€. 

 
SEGON.- Aprovar els Plecs de condicions i requisits tècnics que regulen la prestació 

d’aquest servei, que s’adjunten al present Decret. 
 
TERCER.- La present despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

2311.22799 del pressupost de despesa de l’exercici 2017 d’aquest Consell Comarcal. 
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QUART.- Notificar aquest Decret a l’empresa CLECE, així com als Ajuntaments de 

Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

 
ff) Decret núm. 192/17, de data 19 de juny, relaltiu a adjudicar el contracte menor a 

l’empresa Institut Català d’Ensenyament Industrial, S.L. en el marc del projecte 
“Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Baix Llobregat-2a Fase”  

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

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

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

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

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

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

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

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 19 de juny de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i de la Tècnica de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics, i diligència de proposta de la Gerència; que s’adjunta a l’expedient, 
proposant l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa Institut Català d’Ensenyament 
Industrial, S.L. 
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Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
HE RESOLT 

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

“Operador de carretons elevadors” en el marc del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al 
Baix Llobregat-2a Fase” a l’empresa Institut Català d’Ensenyament Industrial, S.L., amb B60956752. 
 

SEGON.- El preu total d’adjudicació és de 1.625,00 euros, exempt d’IVA. 
 

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

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

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

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

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

gg) Decret núm. 193/17, de data 19 de juny, relatiu a iniciar l’expedient per a la contractació 
del servei de catalogació de les imatges digitalitzades del fons Foto Vives de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat. 

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

d’Arxius Comarcals ha de fer possible l’aplicació dels principis de provinença i territorialitat en el 
tractament dels documents i en l’accés a aquests.  

 
Atès que la Xarxa d’Arxius Comarcals és titularitat de la Generalitat de Catalunya i 

correspon al Departament de Cultura la seva direcció, impuls i coordinació. 
 

Vist que, d’acord amb l’esmentada llei, 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. 
 

Atès el que estableix la Disposició Addicional Quarta de la referida llei, la Generalitat 
de Catalunya 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 el que disposa l’article 33 del referit text legal, 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. 
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Vist que per regular les condicions de la gestió de l’arxiu comarcal es va subscriure un 

conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb una vigència indefinida. 

 
Atès que per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat de 

Catalunya anualment per a la gestió de l’arxiu comarcal es subscriu un conveni específic anual entre el 
Departament de Cultura i aquest Consell Comarcal, que estableix l’aportació econòmica a transferir a 
aquesta entitat per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat; i que per enguany encara està 
pendent de rebre la notificació de la subvenció per a l’exercici 2017, segons consta a l’expedient. 
 

Vist que l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat custodia el fons Foto Vives, que conté 
fotografies del període de 1924 al 1996 bàsicament de Vallirana, però en també d’altres municipis 
propers, el qual és de titularitat de l’Ajuntament de Vallirana i dipositat mitjançant l’acord d’aprovació de 
la Junta de Govern del referit Ajuntament de data 22 d’octubre de 2015. 

 
Atès que d’acord amb l’informe emès per de la Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix 

Llobregat és necessari contractar un servei per a la catalogació de les imatges digitalitzades del referit 
fons. 
 

Vist els Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques 
reguladors del contracte de referència.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 14 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència, i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que regula en els articles 111 i 138.3 així com el Reglament 
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, que regula en el seu art. 72 el 
contracte menor. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la contractació del servei de catalogació de les 
imatges digitalitzades del fons Foto Vives de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant contracte 
menor, amb un pressupost màxim de licitació, IVA inclòs, de 17.000,05€ (14.050,00€ IVA exclòs i 
2.950,50€ d’IVA). 
 

SEGON.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions 
tècniques reguladors del contracte de referència, que s’adjunten al present Decret. 
 

TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 32222699 
del pressupost previst per enguany. 
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QUART.- Condicionar l’efectivitat del present Decret al finançament anual que destina 
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya al manteniment i gestió de l’Arxiu Comarcal 
relatiu a l’exercici 2017, que a data d’avui encara no s’ha notificat a aquesta entitat.” 

 
hh) Decret núm.196/17, de data 20 de juny, relatiu a aprovar l’atorgament de les beques per 

l’assistència i aprofitament i el seu pagament a les spersones que han assistit al curs de 
formació de “Higiene i seguretat alimentària”. 

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

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

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

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

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

Vist que s’ha realitzat el curs “Higiene i seguretat alimentària” en les dates compreses 
entre el 12 i el 19 de juny de 2017, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 20 de juny de 2017, amb el v-i-p de l’Interventor i amb diligència de proposta 
de la Gerència, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

HE RESOLT  
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les beques per l’assistència i aprofitament i el seu 
pagament a les següents persones que han assistit al curs de formació de “Higiene i seguretat 
alimentària”, d’acord amb el que es detalla: 
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3 últimes 
xifres del DNI 

CURS 
SUPERAT 

DIES 
ASSISTENCIA 

IMPORT 
BECA/DIA TOTAL BECA 

477D SI 5 5 € 25€ 
310F SI 5 5 € 25€ 
755F SI 5 5 € 25€ 
273J SI 5 5 € 25€ 
491J SI 5 5 € 25€ 
139E SI 5 5€ 25€ 

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

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

ii) Decret núm. 197/17, de data 20 de juny, relatiu a aprovar la sol·licitud de la Diputació de 
Barcelona, dins del Catàleg de serveis per a l’any 2017, en el marc de la ”Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, per a tenir accés al programa Cultura Emprenedora a 
l’escola (CuEmE). 

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

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

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

Atès que, amb caràcter general, són destinataris dels recursos del Catàleg de serveis 
els municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, en tant que són els ens locals bàsics de 
l’organització territorial de Catalunya, però també tenen la consideració de destinataris, amb caràcter 
general, les comarques, les mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, així com també, les entitats municipals 
descentralitzades. 
 

Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell Comarcal està 
integrada per tres departaments: Promoció econòmica, Anàlisi i prospectiva i Joventut; i que l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials està integrada pels departaments d’Igualtat de Gènere, Gent 
Gran, Educació i Cultura. 
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Atès que dins del Catàleg de Serveis per a l’any 2017 hi ha el programa Cultura 
Emprenedora a l’escola (CuEmE), dins del Recurs de millora de l’èxit escolar i de la participació 
educativa del programa d’acompanyament a l’escolaritat, que té com a principal objectiu promoure 
l’esperit emprenedor a tots els àmbits de l’educció i la formació, i com a finalitat treballar el foment de la 
cultura emprenedora en el cicle superior de l’educació primària per desenvolupar els valors, hàbits i 
capacitats claus vinculades a l’emprendoria. 
 

Atès que els ajuntaments que tenen menys de quatre escoles de primària dins dels 
seus municipis han de tramitar la seva participació en el programa mitjançant els seus respectius 
consells comarcals, i que els consell comarcals hauran de gestionar el programa de manera 
transversal entre els seus Departaments d’Educació i Promoció Econòmica, destinant una persona 
tècnica que hi dediqui aproximadament el 30% de la seva jornada laboral. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha rebut la petició dels Ajuntaments 
de Begues, Collbató i Santa Coloma de Cervelló per tal de poder-se incorporar al programa CuEmE en 
el curs escolar 2017-2018. 
 

Atès que, d’acord al compromís pres entre aquesta entitat i els referits ajuntaments 
que han efectuat la sol·licitud de participació en el programa CuEmE, serà el personal tècnic dels 
Departaments de Promoció Econòmica i d’Educació dels tres Ajuntaments els que assumiran la feina 
tècnica a realitzar en el programa, i aquest Consell Comarcal assumirà la seva coordinació així com la 
representació davant de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que per assegurar la transversalitat en la gestió del referit programa, aquest serà 
coordinat de manera conjunta entre les Àrees de Desenvolupament Estratègic i d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquest Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i per la 
Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 20 de juny de 
2017, que s’incorpora a l’expedient, proposant la sol·licitud del referit recurs tècnic amb caràcter 
d’urgència atès que la data màxima de presentació és el dia 23 de juny d’enguany. 
 

Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, sol·licitar el recurs tècnic de referència, es considera convenient aprovar-ho per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona, dins del 
Catàleg de serveis per a l’any 2017, en el marc de la ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per a tenir 
accés al programa Cultura Emprenedora a l’escola (CuEmE) per als Ajuntaments de Begues, Collbató i 
Santa Coloma de Cervelló. 
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SEGON.- Comunicar el present Decret a la Diputació de Barcelona, acompanyant la 
documentació necessària per a la formalització de la present sol·licitud de suport tècnic mitjançant la 
plataforma de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona dins del Portal Municipal de Tràmits, així 
com als Ajuntaments de Begues, Collbató i Santa Coloma de Cervelló, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 

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

 
jj) Decret núm. 201/17, de 22 de juny, relatiu a aprovar l’inici del procés de selecció i les bases 

que han de regir la convocatòria, per al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/ina de 
programa, a jornada completa, per a la campanya de desinsectació de l’any 2017. 

 
“Vist que el 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 aquest Consell Comarcal, a través del Servei de Control de Mosquits, 
realitza anualment i al llarg dels mesos més calorosos, habitualment a partir del mes de maig i fins la 
tardor, per la coincidència amb l’època de pluges i temperatures càlides, la campanya de desinsectació 
d'aquells municipis i zones que es troben amb aquesta problemàtica. 
 

Atès que, com cada any, convé contractar addicionalment al personal necessari per a 
la realització de la campanya, i que els costos derivats de la contractació de l'esmentat personal de 
suport venen finançats en un 100% pel conveni de col·laboració subscrit amb la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 114/2017, de 25 d’abril, entre d’altres, es va 
aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la convocatòria, per al nomenament 
temporal de quatre funcionaris/àries interins/es de programa, a jornada completa, vinculat al 
desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2017, en el marc del conveni de 
col·laboració subscrit amb Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la categoria de peons/es aplicadors/es 
de plaguicides, adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Atès que, a banda de les operacions pròpies de control de mosquits en els diferents 
municipis i entitats, hi ha un conjunt d’activitats a dur a terme que cal posar en marxa, una de les quals 
és la que es regula mitjançant el conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona a 
l’àmbit de la salut pública per a fomentar la prevenció i el control de mosquits culícids, altres plagues i 
la vigilància de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona per a l’any 2017, que es va 
aprovar per acord de la Junta de Govern de 15 de maig d’enguany.  
 

Atès que en aquest sentit els Responsables del Servei de Control de Mosquits 
d’aquesta entitat van sol·licitar incorporar, a banda del personal adscrit al conveni subscrit amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, dues persones més vinculades a les tasques a realitzar a través del 
conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona; i que per Decret de Presidència núm. 143/2017, de 22 
de maig, es va aprovar el nomenament, entre d’altres, de la Sra. Laura Luque Calatayud, després 
d’haver superat el corresponent procés de selecció. 
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Atès que en data 21 de juny de 2017 la Sra. Luque ha comunicat la seva baixa 
voluntària immediatament efectiva a partir del mateix dia 21 de juny d’enguany, i que el Responsable 
del servei ha emès informe de necessitat per cobrir a la major brevetat aquesta baixa, ja que el Servei 
es troba en el període més intens de campanya i no hi ha cap persona reserva del procés de selecció 
de referència; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 15 de febrer 
de 2016 es va aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a efectes de poder cobrir les necessitats de contractació temporal durant el període de 
vigència de la limitació de contractació continguda inicialment al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, i posteriorment a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016, prorrogada actualment; i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari 
d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la contractació temporal va ser el del personal adscrit al 
Servei de Control de Mosquits (en el període de la campanya de desinsectació).   
 

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

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

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

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

legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública 
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal al Servei de les 

Entitats Locals de Catalunya 
- Altra norma de caràcter supletori. 

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

22 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència. 
 

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

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici del procés de selecció i les bases que han de regir la 
convocatòria, que s’adjunten com a part integrant del present Decret, per al nomenament temporal 
d’un/a funcionari/ària interí/ina de programa, a jornada completa, per a la campanya de desinsectació de 
l’any 2017, vinculat a les tasques derivades del conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació de 
Barcelona a l’àmbit de la Salut Pública per fomentar la prevenció i control dels mosquits culícids en els 
municipis de la província de Barcelona per a l’any 2017, amb la categoria de peó/ona aplicador/a de 
plaguicides, adscrit/a al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
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SEGON.- Imputar les despeses derivades del nomenament a les partides dotades i 

habilitades corresponents vinculades al conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’àmbit de la salut pública per fomentar la 
prevenció i el control dels mosquits culícids en els municipis de la província de Barcelona, d’acord amb 
el que es detalla: 
 
- 3110 12003 Salari personal (peons aplicadors conveni Diputació de Barcelona 2017) 
- 3110 16038 Seguretat Social (peons aplicadors conveni Diputació de Barcelona 2017) 
 

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

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

l’entitat.” 
 

kk) Decret núm. 202/17, de data 26 de juny, relatiu a informar favorablement la modificació 
de la franja horària d’obertura comercial per tal que les botigues adherides a la Nit de 
rebaixes del municipi de Martorell. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Martorell ha presentat una sol·licitud de modificació de la 

franja horària d’obertura comercial per tal que les botigues adherides a la Nit de rebaixes, que tindrà 
lloc el dia 8 de juliol de 2017, puguin estar obertes des de les 17:00 hores del dia 8 de juliol d’enguany 
fins a les 02:00 hores del dia 9 de juliol de 2017; i que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la 
Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció, i per tal de que l’Ajuntament de Martorell sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya l’autorització de modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a) de 
l’article 1 de l’esmentada llei, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

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

Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la modificació de 
la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb l’informe emès pel 
Secretari de l’entitat en data 26 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple totes 
aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres òrgans 
comarcals. 
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Atès l’acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015 de delegació a la Presidència 
de l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons fonamentades d’urgència, donant 
compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura 

comercial per tal que les botigues adherides a la Nit de rebaixes del municipi de Martorell, que tindrà 
lloc el dia 8 de juliol de 2017, puguin estar obertes des de les 17:00 hores del dia 8 de juliol d’enguany 
fins a les 02:00 hores del dia 9 de juliol de 2017; d’acord al que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, 
de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. 

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

coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 

 
ll) Decret núm. 204/17, de data 28 de juny, relatiu a adjudicar a l’empresa Serveis Educació 

No Formal, S.L, el contracte del servei d’atenció domiciliària a diferents municipis per al 
període 2017-2019. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte del 
servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Santa Coloma de 
Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Vallirana, 
per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna; així com el Plec de 
clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors 
d’aquest contracte. 

 
Atès que dins del termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents 

empreses: 
 

- CLECE, S.A. 
- SERVEIS D'EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L. 
- UTE AO MAYORES SERVICIOS SOCIALES S.L. I OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. 
- VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L. 

 
Vist que un cop valorades les ofertes, i comprovant que les empreses complien amb 

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, la Mesa de Contractació va valorar com a 
oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L.; i per Decret de 
Presidència núm. 139/2017, de 19 de maig, es van classificar les proposicions presentades per les 
empreses participants en el procés de licitació de referència, així com es va requerir a la referida 
empresa perquè presentés la documentació corresponent en relació a l’esmentat contracte, segons el 
que disposa l’article 151 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. 
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Atès que en data 30 de maig de 2017, amb número d’entrada 3672 del Registre 
General d’aquesta entitat, l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L. va presentar la documentació 
requerida mitjançant el Decret de Presidència núm. 139/2017, de 19 de maig; i que un cop 
comprovada la referida documentació, en data 6 de juny de 2017, es va sol·licitar subsanació de 
documentació a l’esmentada empresa per un termini màxim de 3 dies hàbils. 
 

Vist que l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L. en data 8 de juny de 2017, amb 
número d’entrada 3915 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat la documentació requerida 
en la fase de subsanació.  

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea Bàsica del Baix Llobregat d’aquest 

Consell Comarcal, en data 27 de juny de 2017, amb la conformitat de la Tècnica de Serveis Jurídics i 
diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunta a l’expedient, proposant l’adjudicació del 
contracte de referència a l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L. 
 

Vist que no hi ha previst sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari, 
segons consta a l’expedient, adjudicar el contracte de referència, 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 
celebrin. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas d’urgència que es por fer per Decret de 
Presidència donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 
 

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

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Serveis Educació No Formal, S.L., amb NIF 

B62752324, el contracte del servei d’atenció domiciliària als municipis d’Abrera, Begues, Castellví de 
Rosanes, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, 
Torrelles de Llobregat i Vallirana, per al període 2017-2019 i dues possibles pròrrogues d’un any 
cadascuna, pels següents preus unitaris per hora de servei, fins a un import màxim pels dos anys 
inicials del contracte de 1.153.032,24€ (IVA exclòs i modificacions del contracte no incloses): 
 

PREU TOTAL 
4 % IVA INCLÒS 

PREU TOTAL 
10% IVA INCLÒS 

CONCEPTE PREU MÀXIM HORA 
(sense IVA) SERVEIS DINS DEL 

MARC DE LA LLEI 
39/2006 LAPAD 

ALTRES SERVEIS 

Servei d’atenció personal 16,43€ 17,09 18,07 
Servei d’atenció a la llar 13,47€ 14,01 14,82 

 
L’estimació aproximada de distribució de serveis és de 55.503,80 hores de serveis d’atenció personal i 
17.849,72 hores de serveis d’atenció a la llar pels dos anys de contracte, d’acord amb el següent 
detall: 
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PERÍODE 
HORES ATENCIÓ 

PERSONAL 
HORES ATENCIÓ 

LLAR TOTAL HORES 
Contracte inicial 2 anys 55.503,80 17.849,72 73.353,52 
Hores pròrroga 1r any 27.985,26 8.924,42 36.909,68 
Hores pròrroga 2n any 27.792,05 8.831,69 36.623,74 
TOTAL 111.281,11 35.605,83 146.886,94 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a les empreses participants en la licitació. 

 
TERCER.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant. La formalització del 

contracte es publicarà en el perfil del contractant de l’entitat i en el Butlletí Oficial de l’Estat, així com en 
el Diari Oficial de la Unió Europea.  
 

QUART.- La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini 
mínim de 15 dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació, de 
conformitat amb la clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars. 

 
CINQUÈ.-  Publicar el present Decret en el Registre Públic de Contractes. 

 
SISÈ.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple per a la seva 

ratificació ” 
 

mm) Decret núm. 208/17, de data 29 de juny, relatiu a aprovar la modificació del 
pressupost 4/2017. 

 
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en sessió 

celebrada el 23 de febrer de 2017, la Resolució del fons de prestació ‘Millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat’, en el marc del Catàleg de Serveis 2017, del 
Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’, per la qual s’atorga un ajut al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de 34.742,00€. 
 

Atès que aquesta subvenció va ser acceptada per acord de la Junta de Govern, de 29 
de maig de 2017, i que en acord del mateix òrgan de gestió, de 12 de juny de 2017, va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat per l’execució i finançament del ‘Projecte 2017 de la Xarxa de Productes 
de la Terra al Baix Llobregat’, en què es preveu una aportació del Consell al Consorci per un import 
màxim de 34.742,00 €, per l’execució del projecte. 
 

Atès que en l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal, de 26 de juny de 
2017, es va acceptar un ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, de 260.366,41€, inclòs al Programa 
Complementari per a la Garantia del Benestar Social de l’exercici 2017, en el marc Pla ‘Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019’ i que  en el mateix acord se sol·licita la generació de crèdit per atendre el 
cost del personal nomenat per al projecte ‘Atenció a les famílies en risc d’exclusió social’, a partir de l’1 
de juliol de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, per un import de 27.890,67€. 
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Atès el conveni signat entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca que reben ingressos de l’impost sobre les 
estades en els establiments turístics, per crear un fons comarcal destinat a la realització d’accions en 
el marc del Pla Estratègic Turístic Comarcal, centrat en la promoció turística, liderat pel Consorci de 
Turisme, amb l’objectiu de convertir el Baix Llobregat en un territori amb més potencial turístic, 
incrementar el nombre de visitants, turistes i d’estades, i en definitiva generar activitat econòmica i 
ocupació per la comarca. 
 

Atès que en l’esmentat conveni el Consell Comarcal es compromet a transferir al fons 
comarcal, tots els ingressos de l’impost sobre les estades en els establiments turístics que rebi, i atès 
que s’ha acreditat que la Generalitat de Catalunya ha aportat un ingrés de 1.645,95€, relatiu al Fons de 
Foment del. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació del pressupost 4/2017, en concepte de generació de 
crèdit, que es detalla tot seguit, de conformitat amb el que estableixen l’article 181 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 
43 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la llei anterior en matèria 
pressupostària, i l’article 11 de les bases d’execució del pressupost de 2017: 
 

GENERACIÓ DE CRÈDIT 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

  Prev. Inicial 
Modificació 
proposada 

Prev. 
Definitiva 

45080 GENERALITAT - TURISME 4.608,45 1.645,95 6.254,40 

46112 
DBCN PRODUCTES 
HORTOFRUTÍCOLES 27.179,38 34.742,00 61.921,38 

46114 DBCN COHESIÓ SOCIAL 229.942,69 27.890,67 257.833,36 
  TOTAL 261.730,52 64.278,62 326.009,14 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Prog. Econ. Denominació  
Crèdit 
inicial 

Modificació 
proposada 

Crèdit 
definitiu 

2310 12028 RET. PERS. COHESIÓ SOCIAL 2017 0 20.890,67 20.890,67 

2310 16028 
SEGURETAT SOCIAL COHESIÓ 
SOCIAL 2017 0 7.000,00 7.000,00 

4100 46701 
CONSORCI PARC AGRARI 
INTERNACIONAL 27.179,38 34.742,00 61.921,38 

4320 46700 CONSORCI DE TURISME 4.608,45 1.645,95 6.254,40 
    TOTAL 31.787,83 64.278,62 96.066,45 
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SEGON.- Comunicar aquest acord als serveis gestors, així com al Departament 

d’Intervenció per la seva comptabilització. 
  

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

nn) Decret núm. 209/17, de data 30 de juny, relatiu a aprovar la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb el SOC i amb l’empresa Maria Boladeras, S.L., per a la 
realització de pràctiques en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 
2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 
 

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

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que l’empresa Maria Boladeras, S.L. està interessada en acollir a persones joves 

en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 30 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que 
les pràctiques s’han d’iniciar el dia 4 de juliol d’enguany. 
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Vist que no hi ha sessió prèvia de la Junta de Govern i que és necessari aprovar el 
referit conveni, segons consta en l’expedient, 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 celebrin. 
 

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

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Maria Boladeras, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Maria Boladeras, S.L., així com al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
 
12. Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern: 
 
Sessió del 29 de maig 
 

a) Aprovar la designació de representant a la Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Vall baixa 
i Delta del Llobregat. 

 
“Vist que la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat 

(CUADLL) és una Corporació de Dret Públic, adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
constituïda l’any 1981 a l’empara de la Llei d’Aigües de 1898.  
 

Atès que són membres de la CUADLL els titulars d’aprofitaments d’aigua concedits 
per l’Administració competent dins l’àmbit territorial de la comunitat, i la sortida de la Comunitat 
comporta la renúncia als aprofitaments. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té dos pous legalitzats a la finca de la 
seva propietat anomenada Can Comas, en el terme municipal del Prat de Llobregat, i que aquests 
pous estan inscrits al Registre d’aigües privades de l’Agència Catalana de l’Aigua amb els números 
CT-000528 i CT- 000538, sent utilitzats per al reg agrícola de la finca pel Servei de Control de 
Mosquits d’aquesta entitat.  
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Atès l’adscripció de fet a la CUADLL de tots els titulars d’aprofitaments d’aigua, pel 
que aquest Consell Comarcal ha estat participant en el darrers anys en l’activitat de la referida 
Comunitat, considerant-se ara convenient que aquesta entitat designi formalment una persona que la 
representi; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per l’Enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat en data 18 de maig 
de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, proposant el 
nomenament de l’enginyer tècnic agrícola d’aquest Consell Comarcal, Sr. Miquel Domènech Roig, 
tenint en compte la preponderància del perfil tècnic de les activitats de la CUADLL i que el referit tècnic 
ja ha estat participant els darrers anys amb l’esmentada Comunitat. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 

PRIMER.- Nomenar l’enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat, Sr. Miquel Domènech 
Roig, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la Comunitat d’Usuaris d’Aigües 
de la Vall Baixa i Delta del Llobregat. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall 

Baixa i Delta del Llobregat., així com al referit representant, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 

TERCER.- Elevar el present acord per a la seva ratificació en la propera sessió 
plenària que se celebri.” 
 

b) Informar favorablement l’ampliació de franja horària comercial al municipi de Molins de 
Rei, per a la celebració de la 3ª Shopping Night. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Molins de Rei en data 12 de maig de 2017 ha presentat una 

sol·licitud de modificació de la franja horària d’obertura, promoguda per la Unió de Botiguers de Molins 
de Rei i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal, per tal d’ampliar l’obertura horaris comercials 
per a la celebració del 3er Shopping Night  i de la Nit de Tapes, el dia 10 de juny de 2017 fins a les 12 
de la nit, per aquells establiments que hagin sol·licitat participar en els referits actes de promoció 
comercial; i que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, i per tal de que l’Ajuntament de 
Molins de Rei sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’autorització de 
modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a) de l’article 1 de l’esmentada llei, aquest 
Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció, que estableix que la Direcció General de Comerç pot 
autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per als establiments 
situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de 
l’ajuntament, que ha d’aportar delimitació de la zona afectada, si s’escau, i l’informe del Consell 
Comarcal, sempre que la modificació no comporti l’increment del temps setmanal autoritzat d’obertura 
en dies feiners. 
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Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la modificació de 
la franja horària d’o bertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb l’informe emès pel 
Secretari de l’entitat en data 22 de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

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

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura 
sol·licitada per l’Ajuntament de Molins de Rei per tal d’ampliar l’obertura horaris comercials per a la 
celebració del 3er Shopping Night  i de la Nit de Tapes, el dia 10 de juny de 2017 fins a les 12 de la nit, 
per aquells establiments que hagin sol·licitat participar en els referits actes de promoció comercial; 
d’acord al que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei, perquè en 

tingui coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 
celebri.” 
 
Sessió del 12 de juny 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments participants, de col.laboració 
en el desenvolupament del programa Joves per a l’ocupació 2016. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 204/2016, de 29 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per un import total de 
350.580,00€; i que per Decret de Presidència núm. 265/2016, de 9 de desembre, entre d’altres, es va 
acceptar la referida subvenció pel mateix import del sol·licitat, per a un total de 80 persones joves, amb 
la següent distribució per actuacions (expedient núm. SOC004/16/00017), iniciant-se el referit 
programa el dia 19 de desembre de 2016: 
 

- Formació per l’obtenció del títol en ESO: 8.100,00€ 
- Formació professionalitzadora: 142.480,00€ 
- Incentius alumnes: 48.000,00€ 
- Promoció de la participació d’empreses en el programa: 8.000,00€ 
- Tutorització i acompanyament a la inserció: 144.000,00€ 

 
Atès que, un cop que s’ha tancat el procés de selecció de les 80 persones joves 

participants, d’acord amb la relació de persones joves participants per municipi de residència que es 
detalla a continuació, i en funció de la distribució definitiva per municipis de residència, s’ha de signar 
un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments que tenen persones joves participants del 
seu municipi per tal de regular el funcionament del programa, el tipus de suport i col·laboració de 
cadascuna d’aquestes entitats; d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat en data 2 de juny de 2017, amb diligència de proposta 
de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient: 
 

Municipi de residència Nombre 
de joves 

Abrera  3 
Cervelló 2 
Collbató 3 
Corbera de Llobregat 2 
Esparreguera 8 
Martorell 11 
Molins de Rei 3 
Olesa de Montserrat 11 
Pallejà 2 
La Palma de Cervelló 2 
El Papiol 2 
Sant Andreu de la Barca 9 
Sant Esteve Sesrovires 2 
Sant Vicenç dels Horts  9 
Santa Coloma de Cervelló 2 
Vallirana 9 

TOTAL 80 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
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  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 16 
ajuntaments de la comarca que col·laboren en el desenvolupament del Programa d'Experiència 
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació 2016”, que són els Ajuntaments 
d’Abrera, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de 
Montserrat, la Palma de Cervelló, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Vallirana; de conformitat amb la minuta de 
convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments que participen en el Programa 
“Joves per l’Ocupació 2016”, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
de col·laboració per a l’execució i finançament del projecte 2017 de la Xarxa Productes 
de la terra al Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 29 de maig de 2017 es va acceptar 

l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per import de 34.742,00€  del fons de prestació “Millora de 
competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” de l’any 2017, en el marc del 
Catàleg de serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

Vist que des de l’any 2007 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari han col·laborat en el desenvolupament d’accions de suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat, i des del 2010 en el marc de Xarxa de Productes de la Terra. 

 
Vist que enguany és d’interès seguint col·laborant per a l’execució i finançament del 

projecte 2017 de la Xarxa de productes de la terra al Baix Llobregat. 
 
Vist la minuta de conveni que s’adjunta al present acord. 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola en data 2 de juny de 2017, amb 

diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
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  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i 
finançament del “Projecte 2017 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat”, d’acord amb la 
minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el Consell 
Comarcal farà una aportació al Consorci del Parc Agrari per import com a màxim de 34.742,00€ per a 
l’execució del projecte. 
 

SEGON.- Facultar la Vicepresidenta del Consell Comarcal, Sra. Raquel Sánchez 
Jiménez, per a la signatura del conveni i dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 

 
TERCER.- L’import màxim de 34.742,00€ anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 

41046701 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
QUART.- Aportar, en el marc del conveni de referència, un tècnic coordinador del 

projecte, el qual participarà també efectivament en l’organització i realització de les activitats, així com 
un altre tècnic de suport. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i 
al Servei del Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

 
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se celebri.” 

 
e) Aprovar l’addenda per l’any 2017 al conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona de 

col.laboració relativa al Servei d’Intermediació pels deutes de l’habitatge i al Servei 
d’atenció ciutadana.  

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2014 es va 

aprovar, entre d’altres, la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per 
al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció 
Ciutadana (SAC), mitjançant el qual la Diputació de Barcelona faria una aportació econòmica fins al 30 
de juny de 2015 de 9.500€. 

 
Atès que l’esmentat conveni en el seu pacte vuitè estableix que l’aportació 

econòmica anual de la Diputació de Barcelona s’haurà de formalitzar de mutu acord mitjançant una 
addenda al referit conveni; i que per acord de la Junta de Govern de 21 de març de 2016 es va aprovar 
la subscripció d’una addenda al conveni de referència relativa a l’establiment de l’aportació econòmica 
de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016 per un import de 12.000,00€, pel període de 
l’01/01/16 al 31/12/16. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 26  
de maig de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’una addenda al conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona per al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), relativa a l’establiment de l’aportació econòmica de la 
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017, per un import de 12.000,00€, pel període de l’01/01/17 al 
31/12/17; de conformitat amb la minuta d’addenda que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 
La resta de pactes previstos en el conveni de referència es mantindran vigents. 

 
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.- Aprovar la dedicació del personal adscrit al servei de referència per a l’any 
2017, d'acord amb la següent distribució de percentatges en relació a la seva jornada laboral, categoria 
i tasca: 
 
Nom i cognoms % Imputació Categoria Concepte, tasca i/o responsabilitat 
Ana M. Maranillo Nogal 50,00% Administrativa Atenció al públic i gestió administrativa 
Rubén González Belloc 5,00% Arquitecte tècnic Suport tècnic i/o substitució en atenció al públic 
Alfredo Santín Pérez 5,00% Arquitecte tècnic Coordinació del servei 

 
QUART.- Habilitar al Sr. Alfredo Santín Pérez, Coordinador de Serveis Tècnics del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a les funcions de signatura i presentació dels tràmits relatius 
al conveni de referència, formalitzant aquest habilitació davant de la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Gerència de Serveis d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats, Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Donar compte del present acord en al propera sessió plenària que se celebri.” 
 

f) Aprovar la pròrroga per l’any 2017 del conveni subscrit amb la Fundació Ficat, de 
col.laboració per a la realització de sessions formatives per a persones nouvingudes. 

 
“Vist que per acord de Ple de 26 de setembre de 2016 es va aprovar el Contracte 

Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis socials i  altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
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Atès que la fitxa 7 d’Acollida i integració de persones estrangeres immigrades de 

l’esmentat Contracte Programa fa referència a les actuacions per fomentar el desenvolupament de 
programes locals d’acollida, la promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, tot seguint els 
objectius previstos en el Pacte Nacional per a la Immigració. 
 

Vist que el Consell Comarcal dóna suport als municipis que tenen la competència de 
desenvolupar programes locals d’acollida des de l’any 2015 mitjançant el servei d’acollida itinerant, 
amb l’objectiu de facilitar l’acollida del ciutadà/-na al municipi, oferint, entre d’altres, la formació 
necessària per tal de garantir la integració a la societat d’ acollida i facilitar l’obtenció dels Certificat 
Oficials d’ Acollida. 
 

Atès que aquest tipus de formació es duu a terme per entitats especialitzades, per la 
qual cosa per acord de la Junta de Govern de data 24 d’octubre de 2016 es va aprovar la subscripció 
d’un conveni de col·laboració amb l’entitat FICAT per a la realització de sessions formatives per a 
persones nouvingudes durant l’any 2016. 
 

Atès que durant l’any 2016 es van realitzar dos cursos dins del marc del conveni de 
referència, que van tenir molt èxit, segons consta a l’expedient, i atès que la demanda actual obliga al 
servei d’acollida itinerant d’aquest Consell Comarcal a realitzar més cursos per poder atendre la 
demanda de les més de 40 persones sol·licitants d’aquesta formació. 

Atès que a la clàusula cinquena del referit conveni estableix que la seva vigència 
s’estén des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2016, podent-se prorrogar per acord 
exprés de les parts; i que la representació de la Fundació FICAT ha manifestat la seva voluntat de 
continuar realitzant aquesta formació durant l’any 2017 en idèntiques condicions que les que marcava 
el conveni de referència. 

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

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2017 del conveni subscrit amb l’entitat 
Fundació FICAT de col·laboració per a la realització de sessions formatives per a persones 
nouvingudes. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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TERCER.- Comunicar el present acord l’entitat Fundació FICAT, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
per a la seva ratificació.” 
 
Sessió del 26 de juny 
 

g) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, de 
col.laboració per a la realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 
2017.  

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

transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut del 
Decret 5/88, de 13 de gener, va assumir el Servei de Control de Mosquits que es presta en règim de 
gestió directa i amb caràcter comarcal des del 1989 per al control i vigilància de poblacions nocives de 
mosquits, tant com a plagues com en el seu paper de vectors transmissors de malalties. 

 
Vist que el Servei de Control de Mosquits realitza les tasques de gestió i eliminació 

d’aquests insectes a un conjunt de municipis de la Comarca des de l’any 1983, en règim d’incorporació 
voluntària per part dels municipis respectius que inclou una petició, una avaluació tècnica per part del 
Servei i una decisió d’incorporació sota contrapartida econòmica. 
 

Atès que en data de 22 de març de 2016 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va 
sol·licitar a aquest Consell Comarcal que se’ls hi realitzés l’estudi entomològic preceptiu per tal de 
valorar la possible inclusió del municipi a la campanya de control de mosquits, segons consta a 
l’expedient. 

  
Vist l’informe emès pels Co-Directors del Servei de Control de Mosquits d’aquesta 

entitat en data 15 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora 
l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de col·laboració amb Ajuntament de Corbera de 
Llobregat amb la finalitat de l’adhesió del referit municipi a la campanya de control de mosquits que 
presta el Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal . 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
ACORDS 

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

Corbera de Llobregat per a la realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 2017, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

h) Aprovar sengles convenis amb empreses i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 
col·laboració per a la realització de pràctiques no laborals de participants en el 
programa Joves per l’Ocupació. 

 
“Vista la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, publicada al DOGC núm. 7177 de 4 

d’agost de 2016, per la qual s’obre la convocatòria pe a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a 
l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 
 

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

Vist que la data d’inici del referit programa va ser el dia 19 de desembre de 2016 i la 
data de finalització prevista serà el dia 31 de març de 2018. 
 

Atès que un cop els alumnes finalitzen els diferents cursos de formació, i d’acord amb 
el que disposa la normativa del programa, hi ha la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en 
empreses. 

 
Atès que les empreses Eurogreens 2001, S.L. i Montañés Express, S.L., i l’entitat Club 

de Golf Barcelona estan interessades en acollir a persones joves en pràctiques no laborals.  
 

Vist que, segons el que s’estableix a la base 10.4 de l’Ordre EMO/251/2014 i a la Guia 
de prescripcions tècniques per al desenvolupament de l’esmentat programa, s’ha de subscriure un 
conveni de col·laboració entre l’empresa que acull a les persones joves per a la realització de 
pràctiques no laborals, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 19, 21 i 22 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorporen a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Eurogreens 2001, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

 
SEGON.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya i amb l’empresa Montañés Express, S.L., per a la realització de 
pràctiques no laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a 
l'ocupació juvenil a Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

 
TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya i amb l’entitat Club de Golf Barcelona, per a la realització de pràctiques no 
laborals en empreses, en el marc del programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a 
Catalunya - Joves per l’Ocupació dins de la convocatòria de l’any 2016; de conformitat amb la minuta 
de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  QUART.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, així 
com a les empreses Eurogreens 2001, S.L. i Montañés Express, S.L., i a l’entitat Club de Golf 
Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

i) Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de residus per l’any 
2017, així com les aportacions dels Ajuntaments participants. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de desembre de 2011 es va aprovar 

la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de 
Rosanes i Collbató per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i 
envasos lleugers. 
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Vist que la clàusula setzena dels referits convenis estableix una vigència inicial des de 
l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per 
períodes bianuals, i que per acord de la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2016 es va aprovar la 
pròrroga dels esmentats convenis amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2016 i fins al 31 de 
desembre de 2017. 
 

Atès que la clàusula desena dels esmentats convenis disposa que anualment, durant 
el darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i les aportacions del municipis per a l’any 
següent. 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2012 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i 
envasos lleugers. 
 

Vist que la clàusula setzena del referit conveni estableix una vigència des de l’1 de 
gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per períodes 
bianuals, i que per acord de la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2016 es va aprovar la pròrroga 
de l’esmentat conveni amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 
2017. 
 

Vist que la clàusula desena de l’esmentat conveni estableix que anualment, durant el 
darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i l’aportació del municipi de Sant Climent de 
Llobregat per a l’any següent. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
13 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’adjunten a l’expedient.  

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers per a l’exercici 2017 a prestar en els municipis d’Abrera, Castellví de 
Rosanes i Collbató, que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, amb el següent 
desglossament i la distribució general de partides que s’indiquen: 
 
Pressupost any 2017     
Fracció  Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 20.320,57 Servei recollida 14.983,49 
PAPER-CARTRÓ ECOEMBES 11.304,32 Servei recollida 29.865,21 
  ARSPCC 10.637,70     
ENVASOS LLEUGERS ECOEMBES 84.660,90 Servei recollida 78.648,85 
APORTACIÓ MUNICIPIS   5.530,10 Gestió servei 8.956,05 
  Totals 132.453,59   132.453,59 
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SEGON.- Aprovar les aportacions dels municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, i 
Collbató corresponents a l’any 2017 per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de 
vidre, paper, cartró i envasos lleugers: 
 
Aportacions municipis 2017 
Municipi € totals 
Abrera 2.571,71 
Castellví de Rosanes 666,75 
Collbató 2.291,64 
Total 5.530,10 

 
TERCER.- Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, 

paper, cartró i envasos lleugers per a l’exercici 2017 a prestar en el municipi de Sant Climent de 
Llobregat, que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, amb el següent desglossament i la 
distribució general de partides que s’indiquen: 
 
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 3.581,94 Servei recollida 2.448,01 
PAPER - CARTRÓ ECOEMBES 2.135,43 Servei recollida 5.568,09 
  ARSPCC 1.983,30     
ENVASOS ECOEMBES 10.072,67 Servei recollida 8.561,77 
Aportació municipi   738,96 Gestió servei 1.934,43 
Total pressupost 2017   18.512,30   18.512,30 
     

 
QUART.- Aprovar l’aportació del municipi de Sant Climent de Llobregat corresponent a 

l’any 2017 per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos 
lleugers per un import de 738,96 €. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató i Sant Climent de Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri, 
en virtut de l’acord de Ple aprovat en data 24 de juliol de 2015, de delegació de competències.” 
 

j) Aprovar el tancament amb informe favorable del procediment d’inspecció biennal de la 
instal.lació juvenil Alberg Cal Ganxo, de Castelldefels. 

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

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

Atès que l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb independència d’altres 
inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos anys, comptadors a partir de la 
data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una inspecció d’ofici de les instal·lacions 
del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que continuen ajustant-se a la normativa. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 9 de novembre de 2015 es va aprovar 
l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció inicial de la instal·lació juvenil alberg de joventut Cal 
Ganxo del municipi de Castelldefels, per tal de requerir al titular la documentació i verificar que 
l’instal·lació compleix amb tots els requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del 
Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 
10 de juny.  

 
Atès que es va procedir a visitar la referida instal·lació i que es van detectar algunes 

deficiències administratives les quals van ser notificades als titulars de la instal·lació, perquè es 
procedís a la reparació de les mateixes; segons consta a l’expedient. 

 
Atès que un cop que els titulars van aportar la documentació que faltava i es va 

comprovar que era correcta, i que, d’acord amb l’informe tècnic, que s’incorpora a l’expedient, s’ha 
considerat que no hi ha cap contravenció normativa que impedís el desenvolupament de l’activitat. 
 

Vist que en data 6 de juny de 2017 el Sr. Enrique Selfa Salip, en representació de 
l’empresa Selfa&Corpa, S.L. ha presentat a aquesta entitat, amb Registre d’entrada número 3819, una 
comunicació prèvia a la posada en funcionament de l’instal·lació Alberg Mucha Masia del municipi del 
Prat de Llobregat, juntament amb una declaració responsable en la que es manifesta el compliment 
dels requisits que la normativa vigent estableix. 
 

Atès l’article 3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, que estableix que el 
funcionament de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves requereix la 
comunicació prèvia a l’administració competent, acompanyada amb una declaració responsable que es 
manifesti sobre el compliment dels requisits que la normativa estableix, i que l’administració competent, 
un cop rebuda la comunicació, ha d’inscriure d’ofici la instal·lació en el Registre d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves corresponent. 
 

Atès l’article 39.b) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, que estableix que les administracions públiques 
competents, d’acord amb la normativa aplicable, han de realitzar d’ofici la inscripció de persones 
físiques o jurídiques  en els registres sectorials corresponents quan la comunicació prèvia o la 
declaració responsable tenen com a efecte habilitar l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat. 
 

Atès l’article 5 del Decret 16/2014, d'11 de febrer, d’aprovació del Reglament del 
Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que estableix que la inscripció de les 
comunicacions prèvies en el Registre correspon al Departament competent en matèria de joventut, i 
que, una vegada rebudes les comunicacions prèvies, els consells comarcals han de proposar a aquell 
Departament la seva inscripció d’ofici en l'esmentat Registre en el termini de vint dies des de llur 
recepció. 
 

Vist el que disposa el Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 

 
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i 

per la Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 12 de juny de 2017, amb 
diligència de proposta de la Gerència i que s’incorporen a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el tancament de l’expedient per al procediment d’inspecció inicial 
de la instal·lació juvenil alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de Castelldefels, ja que la 
documentació i la comprovació tècnica que s’ha fet de la referida instal·lació compleix amb tots els 
requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

SEGON.- Proposar la inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves de la posada en funcionament de la instal·lació alberg Mucha Masia del municipi 
del Prat de Llobregat, amb una capacitat de 28 places i de la que és titular i administrador el Sr. 
Enrique Selfa Salip. 
 

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.- Notificar el present acord a l’alberg Cal Ganxo i al Sr. Enrique Selfa Salip, en 
representació de l’empresa Selfa&Corpa, S.L., així com a la Direcció General de Joventut del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.  
 

CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
Sessió del 10 de juliol 
 

k) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de 
l’escola Castell Ciurò, de col.laboració per a la realització del servei de transport escolar 
pel curs 2017-2018.  

 
“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 els Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat van informar, 
mitjançant les reunions de planificació territorial del transport escolar per al curs 2014-2015, que la ruta 
NO 136 no disposaria de finançament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2014-2015 i 
successius, atès que finalitza l’acord de finançament que s’havia compromès per part del Departament 
d’Ensenyament. 
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Vist que l’Ajuntament de Molins de Rei i el centre escolar Castell Ciuró van manifestat 
el seu interès en què el Consell Comarcal licités el servei de transport escolar per a la realització del 
servei de transport escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2016-2017, i possible pròrroga per al 
curs escolar 2017-2018. 

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

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

Vist que els alumnes d’educació obligatòria de l’Escola Castell Ciuró del municipi de 
Molins de Rei que, així ho sol·licitin i tinguin cabuda en el vehicle contractat, podran utilitzar el servei 
de transport escolar del Consell Comarcal, d’acord amb el cofinançament que s’estableixi. 
 

Vist que l’import total de la contractació per part del Consell Comarcal del servei de 
transport escolar NO136, serà de 32.773,36€, IVA inclòs, per al curs escolar 2017-2018, que inclou el 
servei de transport, el servei d’un/a acompanyant i l’IVA.  
 
  Vist que és necessari regular les condicions de prestació d’aquest servei de transport 
escolar de la ruta NO 136 per al proper curs escolar pel que es proposa, de conformitat amb l’informe 
emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 
22 de juny de 2017, , amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient, la 
subscripció del corresponent conveni de col·laboració. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Molins de Rei i l’AMPA de l’escola Castell Ciuró de Molins de Rei per la prestació del servei de 
transport escolar de la ruta NO136 per al curs escolar 2017-2018; d’acord amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran d’aportar a 
aquest Consell en el marc d’aquest conveni: 
 
-AMPA del centre Castell Ciuró de Molins de Rei                                           25.483,22€  
-Ajuntament de Molins de Rei           7.290,14€ 
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TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei així com a 
l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró de Molins de Rei, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

l) Aprovar sengles convenis amb els Ajuntaments de Collbató i Sant Vicenç dels Horts, de 
col.laboració en la prestació del servei de transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda per l’any 2017, així com una modificació en el subscrit amb 
l’Ajuntament de Molins de Rei. 

 
“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 que es presta entre 
diferents municipis de la comarca i diversos centres del Baix Llobregat i del Barcelonès, que 
progressivament ha anat incorporant noves rutes i serveis. 
 

Vist que, segons disposa la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, és 
competència dels consells comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants la prestació de 
serveis de transport adaptat. 
 

Atès que els Ajuntaments del Prat de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat han fet petició 
per a transportar tres menors dels seus municipis al casal d’estiu que organitza el centre d’educació 
especial Balmes I del municipi de Sant Boi de Llobregat, del 26 de juny al 28 de juliol de 2017, de 
dilluns a divendres; així mateix els Ajuntaments de Collbató, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts han 
fet petició per a transportar sis menors al mateix casal d’estiu. 
 

Vist que s’havia d’organitzar de forma urgent el servei i que l’empresa R.J. 
AUTOCARES, S.L. el podia realitzar atès que fa serveis de transport adaptat per la zona i que va 
presentar el pressupost més baix per a portar a terme el servei (rutes 8.01-8.02), per Decret de 
Presidència núm. 178/2017, de 9 de juny, es va aprovar l’adjudicació a la referida empresa del 
contracte menor per a la prestació del servei de referència. 
 

Atès que els esmentats ajuntaments van manifestar el seu acord per a realitzar el 
servei i fer efectiu el cost del mateix; segons consta a l’expedient. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern del 15 de maig de 2017 es va aprovar la 

pròrroga del conveni de cooperació, entre d’altres, amb l’Ajuntament de Molins de Rei en relació al 
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2017, amb efectes retroactius del 
dia 1 de gener de 2017 i fins al dia 31 de desembre de 2017. 
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Atès que és necessari aprovar la modificació de la pròrroga del conveni de cooperació 
subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei, així com la subscripció de sengles convenis de cooperació 
amb els Ajuntaments de Collbató i Sant Vicenç dels Horts per tal d’incorporar les despeses produïdes 
per l’esmentat servei de transport adaptat al casal d’estiu; d’acord amb l’informe emès per la 
Coordinadora del Servei de Transport Adaptat d’aquesta entitat en data 30 de juny de 2017, amb 
diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

 
ACORDS 

   
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de cooperació entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Collbató i Sant Vicenç dels Horts en relació al 
transport adaptat fix per a menors amb mobilitat reduïda per a l’any 2017 (rutes 8.01 i 8.02); de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar la modificació de la pròrroga del conveni de cooperació subscrit 
amb l’Ajuntament de Molins de Rei en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda per a l’any 2017, en el sentit d’incloure el servei del casal d’estiu organitzat pel centre 
d’educació especial Balmes I del municipi de Sant Boi de Llobregat (ruta 8.01); de conformitat amb la 
minuta de modificació 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 de Collbató, Sant Vicenç dels 
Horts i Molins de Rei, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

 

CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que 
se celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de 
Govern de data 24 de juliol de 2015.” 

 
m) Aprovar la modificació dels convenis subscrits amb els Ajuntaments d’Abrera, Corbera 

de Llobregat i Esparreguera i les AMPAs de l’IES Lluis de Requesens, CEE Balmes i CEE 
El Pontarró, de col.laboració en el cofinançament del servei de transport escolar no 
obligatori corresponent al curs 2016-2017 

 
“Atès que el Consell Comarcal té assumides les competències delegades en matèria 

d’ensenyament des de l’any 1996 i formalitza cada curs escolar l’addenda econòmica en la que 
s’acorda la transferència  de la dotació econòmica per a cada curs escolar; i que l’any 2013 es va 
actualitzar el conveni-marc de delegació de competències per a la gestió del transport i menjador 
escolar de la comarca del Baix Llobregat. 
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Vist que aquest Consell Comarcal formalitza amb alguns ajuntaments convenis de 
col·laboració que contribueixen al cofinançament de caràcter obligatori, i que en els municipis en que 
l’ajuntament no sufraga la despesa es formalitzen, si s’escau, convenis de col·laboració amb les 
AMPES dels centres escolars, amb la finalitat de recaptar l’import mínim exigit pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2016 es va aprovar la 
subscripció de sengles convenis de col·laboració per al co-finançament del servei de transport escolar 
durant el curs 2016-2017 amb els Ajuntaments de Corbera de Llobregat, Esparreguera i Gavà; així 
com es van aprovar els convenis de col·laboració amb diferents AMPAs i entitats relatius al 
copagament dels serveis de transport escolar no obligatori corresponents al curs escolar 2016-2017. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 6 de febrer de 2017 es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Abrera relatiu al servei de transport 
escolar no obligatori durant el curs escolar 2016-2017. 
 

Atès el que disposen els referits convenis, al finalitzar el curs escolar es regularitzarà 
la quantitat a aportar en funció del nombre d’alumnes totals; així mateix les baixes d’alumnes del servei 
hauran de ser degudament justificades i tramitades, les quals han estat comunicades pels centres 
escolars al llarg del curs 2016-2017 i mecanitzades en l’aplicatiu informàtic de gestió, segons consta a 
l’expedient.  

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

Socials d’aquesta entitat en data 30 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la modificació dels convenis de col·laboració relatius al servei de 
transport escolar pel curs 2016-2017 subscrits amb els Ajuntaments d’Abrera, Corbera de Llobregat i 
Esparreguera, i les AMPES de IES Lluís de Requesens del municipi de Molins de Rei, del CEE Balmes 
del municipi de Sant Boi de Llobregat i del CEE El Pontarró del municipi de Martorell; de conformitat 
amb la minuta de  modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, i 
d’acord amb següent detall: 
          Import conveni 
- Ajuntament d’Abrera        69.748,70 € 
- Ajuntament de Corbera de Llobregat                                                                                 24.625,00 € 
- Ajuntament d’Esparreguera       43.100,50 € 
- Conveni amb l’AMPA IES Lluís de Requesens de Molins de Rei                                        4.957,50 € 
- Conveni amb l’AMPA CEE Balmes de Sant Boi de Llobregat                                             5.645,00 € 
- Conveni amb l’AMPA CEE El Pontarró de Martorell                                               1.260,00 € 
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SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments i AMPES, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

n) Informar favorablement la modificació de franja horària comercial per a la celebració de 
l’activitat Botigues obertes al Prat de Llobregat. 

 
“Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat en data 29 de juny de 2017 ha presentat 

una sol·licitud de modificació de la franja horària d’obertura amb motiu de la celebració de les activitats 
promogudes pels comercials de l’eix comercial del Prat de Llobregat Nucli Antic (Mercat Municipal i c/ 
Ferran Puig) per tal d’ampliar l’horari de tancament nocturn el dissabte dia 16 de setembre de 2017, de 
les 20:00 a les 24:00 hores, per desenvolupar una actuació de dinamització comercial anomenada 
“Botigues obertes” amb una “Nit de tapes”; i que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 
3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, i 
per tal de que l’Ajuntament del Prat de Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya l’autorització de modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a) de 
l’article 1 de l’esmentada llei, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

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

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

la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb l’informe emès pel 
Secretari de l’entitat en data 30 de juny de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

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

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura amb 
motiu de la celebració de les activitats promogudes pels comercials de l’eix comercial del Prat de 
Llobregat Nucli Antic (Mercat Municipal i c/ Ferran Puig) per tal d’ampliar l’horari de tancament nocturn 
el dissabte dia 16 de setembre de 2017, de les 20:00 a les 24:00 hores, per desenvolupar una actuació 
de dinamització comercial anomenada “Botigues obertes” amb una “Nit de tapes”; d’acord al que 
disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció. 

  
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, perquè en 

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

o) Aprovar la classificació de les proposicions presentades per les empreses participants 
per a l’adjudicació dels contractes dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017 es va aprovar 

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

Atès que dins del termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents  
empreses als diferents lots que s’indiquen a continuació, excepte al lot núm. 17 que ha quedat desert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa LOTS 
AUTOCARES CONGOSTO S.L. 4-5-6-7-13-14 
AVANTGRUP BARDET S.L.U. 1-2-3 
AUTOCARS CALELLA, S.L. 1-3-5-7 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 S.L 8-9-14-15 
JOAQUIM CAPITAN LEIVA 6 
HISPA BUS SAU 2-5 
AUTOCARES IZARO SA 2-4-5-6-7-12-13 
UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU-
AUTOS CASTELLBISBAL SAU 

1-2-3-4-7 

RJ AUTOCARES S.L 4-6-9-10-11-12-13-14-15 
LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 
AUTOCARS 6 SLU 5 
EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA 5-6-7-9-14-15 
FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L 16 
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Vist les actes de la Mesa de contractació, que s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques de Gènere 

d’aquesta entitat en data 5 de juliol de 2017, amb diligència de proposta de la Gerència i que 
s’incorpora a l’expedient.  
 

Atès el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Declarar desert el lot núm. 17 de la licitació per a l’adjudicació dels 
contractes dels serveis del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Baix Llobregat 
per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues per als cursos 2019-2020 i 
2020-2021 per no haver-se presentat cap oferta. 

 
SEGON.- Classificar les proposicions presentades per les empreses participants, i que 

no han estat declarades desproporcionades o anormals, en la licitació per a l’adjudicació dels 
contractes dels serveis del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca del Baix Llobregat 
per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 i dues possibles pròrrogues per als cursos 2019-2020 i 
2020-2021, segons els lots i per ordre decreixent de puntuacions, segons el que es detalla: 

 
Lot núm. 1 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 UTE T. GENERALES DE OLESA SAU - AUTOS CASTELLBISBAL SAU 80,00 
2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 79,14 
3 AVANTGRUP BARDET S.L.U. 75,51 
4 AUTOCARS CALELLA, S.L. 72,09 

 
Lot núm. 2 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 80,00 
2 HISPA BUS SAU 77,96 
3 AVANTGRUP BARDET S.L.U. 77,51 
4 AUTOCARES IZARO S.A. 76,86 
5 UTE T. GENERALES DE OLESA SAU - AUTOS CASTELLBISBAL SAU 76,69 

 
Lot núm. 3 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 80,00 
2 UTE T. GENERALES DE OLESA SAU - AUTOS CASTELLBISBAL SAU 79,80 
3 AVANTGRUP BARDET S.L.U. 76,14 
4 AUTOCARS CALELLA, S.L. 73,92 

 
Lot núm. 4 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 UTE T. GENERALES DE OLESA SAU - AUTOS CASTELLBISBAL SAU 79,62 
2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 77,22 
3 AUTOCARES IZARO SA 76,04 
4 AUTOCARES CONGOSTO S.L. 74,66 
5 RJ AUTOCARES S.L. 66,86 
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Lot núm. 5 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 80,00 
2 AUTOCARES IZARO SA 79,48 
3 AUTOCARS 6 SLU 79,30 
4 HISPA BUS SAU 79,11 
5 AUTOCARES CONGOSTO S.L. 78,36 
6 AUTOCARES CER, S.A. 77,78 
7 AUTOCARS CALELLA, S.L. 76,17 

 
Lot núm. 6 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 AUTOCARES IZARO SA 79,62 
2 AUTOCARES CONGOSTO S.L. 76,42 
3 AUTOCARES CER SA 76,23 
4 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 75,62 
5 JOAQUIM CAPITAN LEIVA 73,34 
6 RJ AUTOCARES S.L. 64,77 

 
Lot núm. 7 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 UTE T. GENERALES DE OLESA SAU - AUTOS CASTELLBISBAL SAU 80,00 
2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 78,26 
3 AUTOCARES CONGOSTO S.L. 76,98 
4 AUTOCARES IZARO SA 76,71 
5 AUTOCARES CER, S.A. 74,47 
6 AUTOCARS CALELLA, S.L. 73,44 

 
Lot núm. 8 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 80,00 
2 TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 S.L. 78,50 

 
Lot núm. 9 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 AUTOCARES CER, S.A. 78,46 
2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 78,23 
3 TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 S.L. 77,17 
4 RJ AUTOCARES, S.L. 76,25 

 
Lot núm. 10 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 79,62 
2 RJ AUTOCARES S.L. 77,64 

 
Lot núm. 11 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 RJ AUTOCARES, S.L. 80,00 
2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 79,43 

 
Lot núm. 12 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 78,44 
2 AUTOCARES IZARO SA 75,04 
3 RJ AUTOCARES S.L. 72,50 
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Lot núm. 13 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 AUTOCARES IZARO, S.A, 79,62 
2 RJ AUTOCARES S.L. 77,95 
3 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 76,56 
4 AUTOCARES CONGOSTO S.L. 75,91 

 
Lot núm. 14 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 AUTOCARES CER, S.A. 79,62 
2 RJ AUTOCARES S.L. 79,03 
3 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 77,41 
4 TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 S.L. 77,12 
5 AUTOCARES CONGOSTO S.L. 76,96 

 
Lot núm. 15 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 AUTOCARES CER, S.A. 78,78 
2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 78,23 
3 TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 S.L. 78,10 
4 RJ AUTOCARES S.L. 71,25 

 
Lot núm. 16 PUNTUACIÓ TOTAL 

1 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L. 79,58 
2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. 76,35 

 
TERCER.- Requerir a les empreses que es relacionen a continuació, com a 

adjudicatàries del procediment de referència, perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del 
següent al de la recepció del requeriment i d’acord amb l’article 151 del TRLCSP, aportin la 
documentació especificada en la clàusula 22 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars regulador d’aquesta licitació: 

 
Lot 

núm. EMPRESA NIF 

1 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU-AUTOS 
CASTELLBISBAL SAU A08006967 /A08937971 

2 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
3 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 

4 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU-AUTOS 
CASTELLBISBAL SAU A08006967/A08937971 

5 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
6 AUTOCARES IZARO, S.A. A08947715 
7 UTE TRANSPORTES GENERALES DE OLESA SAU-AUTOS 

CASTELLBISBAL SAU A08006967/A08937971 

8 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
9 EMPRESA DE AUTOCARES CER, S.A. A41115783 
10 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
11 RJ AUTOCARES, S.L B80615495 
12 LA HISPANO IGUALADINA, S.L. B27383454 
13 AUTOCARES IZARO SA A08947715 
14 EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA A41115783 
15 EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA A41115783 
16 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L B58552712 
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L’adjudicació restarà en tot cas condicionada a l’obtenció de la corresponent autorització per a la 
prestació del servei de transport, a atorgar per l’autoritat competent (Direcció General de Ports i 
Transports, Àrea Metropolitana de Barcelona). Així mateix, l’adjudicació restarà també condicionada a 
que a l’inici del servei tots els vehicles que es posaran a disposició del contracte, tant el titulars com el 
de reserva, hauran d’ajustar-se a les característiques específiques que, per aquesta tipologia de 
transport, recull el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte. 
 
La no obtenció de la corresponent autorització de l’autoritat competent o la no idoneïtat dels vehicles, 
provocarà la resolució d’adjudicació sense derivar cap dret d’indemnització a favor de l’empresa 
adjudicatària. 
 
En el cas d’incompliment del requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la mateixa documentació al licitador següent, en 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 

QUART.- Les empreses requerides constituiran, a la Tresoreria del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, les garanties definitives que, de conformitat amb els Plecs, ascendeixen a les 
següents quantitats: 

 
 

Núm. lot 
Import adjudicació 2 
cursos (sense IVA) 

Garantia 5% import 
adjudicació 

1 328.068,24 16.403,41 
2 261.446,40 13.072,32 
3 415.872,08 20.793,60 
4 180.876,48 9.043,82 
5 130.274,64 6.513,73 
6 202.101,20 10.105,06 
7 127.081,32 6.354,07 
8 475.452,24 23.772,61 
9 432.718,00 21.635,90 

10 120.584,32 6.029,22 
11 242.589,08 12.129,45 
12 288.174,88 14.408,74 
13 279.061,28 13.953,06 
14 204.415,20 10.220,76 
15 1.222.365,16 61.118,26 
16 78.320,00 3.916,00 

 4.989.400,52 €  
  
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les referides empreses, perquè en tinguin 

coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Publicar el present acord al perfil del contractant de l’entitat i comunicar-lo a la 
resta d’empreses licitadores, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
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SETÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per fer l’adjudicació d’aquest 
contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
 

VUITÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 
13. Precs i preguntes. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Josep Maria González, portaveu del grup comarcal de  
Ciutadans, que diu: 
 
Simplement perquè consti a l’acta, perquè hem tingut algun problema quan algun dels nostres 
consellers no ha vingut, aprofito per excusar a la consellera Saray Cantero que està amb una imminent 
maternitat, per aquest motiu no hi es aquí i m’agradaria que constés en acta el motiu. 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 


