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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM. 4/2010 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 4 d’octubre  de dos mil deu. Quan són les dinou hores, 
es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat els i les membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter ordinari, se celebra a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. Rosa 
Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENTA 
 
SRA. ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. DOLORS PUEYO BERTRÁN (ERC-AM) 
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Joan de Despí 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
SRA. MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues  
 
SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
 
SR. FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
SRA. PILAR JOANIQUET I ANMELLA  
Regidora de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA  
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. F. XAVIER PAZ PENCHE  
Regidor de Molins de Rei 
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SR. LLUÍS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ  
Regidora de Gavà 
 
SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES  
Regidora de Vallirana 
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ   
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA  
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
ICV-EUiA-EPM.      
 
SR. JORDI BORRELL ALONSO 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires  
 
SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS  
Regidor de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES   
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO  
Regidora de Castelldefels 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY 
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
CiU.    
 
SR. JOSEP MARIA LLOP I RIGOL  
Regidor de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA PEDROSA I VARELA  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SR. SANTIAGO BARONA I GARCÍA   
Regidor de Castelldefels  
 
SR. FRANCESC MOLINA I NÚÑEZ  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
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SR. Mª MERCÈ MORERA I SANTAFÉ 
Regidora de Martorell 
 
ERC-AM.   
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN  
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SRA. GLORIA MATAS I MONTMANY 
Alcaldessa  de Torrelles de Llobregat 
 
PP.     
 
SR. LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Regidor de Castelldefels 
 
SR. JORDI ALSINA FELIP  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ (PP) 
Regidor de Viladecans 
 
C-PC. 
 
SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’Abrera 
 
SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN (PSC-CPM) 
Regidora del Papiol  
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN  (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 3/10, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de juliol 
  
Els presents aproven per majoria absoluta l’acta núm. 3/10, corresponent a la sessió celebrada el 
dia 19 de juliol 
 
2.- Pressa de possessió de la Sra. Mª Mercè Morera i Santafé com a Consellera 
Comarcal, en representació del grup de Convergència i Unió. 
 

Trobant-se present la Sra. Mª Mercè Morera i Santafé, havent acreditat la seva 
personalitat i disposant de la credencial de consellera comarcal lliurada al seu favor per la Junta 
Electoral, la Sra. Presidenta sol·licita que el Secretari procedeixi a la lectura de la fórmula de 
jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es transcriu: 
 

“Sra. Mª Mercè Morera i Santafé, jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Consellera del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?.” 
 

La Sra. Mª Mercè Morera i Santafé respon: “ho juro,” 
 
Moment a partir del qual la Sra. Mª Mercè Morera i Santafé s’integra com a 

consellera de ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del que el plenari d’aquesta 
entitat es dóna per assabentat. 
 
Acte seguit continua la Sra. Mª Mercè Morera, que diu: 
 
Per a mi és un honor formar part del Consell Comarcal. Malauradament els motius pels quals soc 
aquí són molt tristos, no cal dir-ho, pel meu amic, sobretot amic, i company,  el Manel Caballero. 
Espero estar com a mínim a la seva alçada, no cal dir que estic a la disposició de tothom. Hi ha 
gent que per altres fòrums o altres coses ens coneixem i espero fer, com he dit, com a mínim la 
bona feina que va fer el meu amic Manel.  
 
La Sra. Presidenta li dóna la benvinguda i comenta que en la propera sessió plenària es podrà 
incorpora a la taula com a vicepresidenta, un cop aprovat el Decret de nomenament.  
 
 

“Vista la credencial de Consellera lliurada per la Junta Electoral Central a favor de 
la Sra. Mercè Morera i Santafé, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal 
de Convergència i Unió, en substitució per defunció del Sr. Manel Caballero i Boira  i prèvia 
renúncia del primer suplent, Sr. Albert Guilera i Planes, i de conformitat amb el que disposa l’article 
21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Organització Comarcal, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra. 

Mª Mercè Morera i Santafe, adscrita al grup comarcal de Convergència i Unió, a la vista de 
l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de la interessada del jurament o promesa 
d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 
d’abril. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de 
Catalunya perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 
 
 
3.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 86/10, de 9 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 5/10, de 
crèdits generats finançats per subvencions concedides. 

 
“Vist el conveni de col·laboració per a l’any 2010 entre el Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per portar a terme la continuïtat del projecte d’UPD “Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 2009”  que preveu una subvenció de 69.051, 45€ d’acord al següent detall: 
 
Contractació personal tècnic:   52.530,54€ 
Contractació personal suport administratiu:  9.516,59€ 
Despeses de funcionament     7.004,32€ 
 

Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
que posa de manifest la necessitat de transferir crèdit entre diverses aplicacions pressupostàries del 
grup de programa 324 “serveis complementaris d’ensenyament”  d’acord amb les noves previsions de 
despesa en el sentit d’incrementar el crèdit de les aplicacions pressupostaries 324 48900 “Fundació 
Catalana de l’Esplai” i 324 46200 “Ajuntaments ajuts individuals de menjador” reduint el crèdit de la 
partida 324 48112 “Dotació extraordinària AIM 2009/10” . 
  

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

 
Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 

 
Vist l’informe d’intervenció. 

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

conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 5/10 de crèdits generats finançats per 
les subvencions atorgades i de transferència crèdits entre aplicacions pressupostaries del grup de 
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programa 324 serveis complementaris d’ensenyament que  s’estableix l’article 179 i següents  del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals 
 
 
CRÈDITS GENERATS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
241 13179 Retrib. Personal UPD 2009 2 fase 0,00 46.500,00 46.500,00  
241 16079 Seg. Social personal UPD 2 fase 0,00 15.547,13 15.547,13  
241 22079 Despeses de funcionament UPD 2 fase 0,00 7.004,32 7.004,32  
      
 Total despeses 0,00 69.051,45 69.051,45  
      

 
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
45093 Generalitat UPD 2 fase 0,00 69.051,45 69.051,45  
      
 Total ingressos 0,00 69.051,45 69.051,45  
      
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
324 48900 Fundació Catalana de l'Esplai  157.000,00 19.049,06  176.049,06 
324 46200 Ajuntaments AIM 0,00 437.232,74  437.232,74 
324 48112 Dotació extraordinària AIM 1.547.461,01  456.281,80 1.091.179,21 
      
 Total  1.704.461,01 456.281,80 456.281,80 1.704.461,01 
 

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

 
b) Decret núm. 91/10, de 14 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de l’aportació 

prevista en la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i la Fundació Catalana de l’Esplai. 

 
"Vist que aquesta entitat, mitjançant acord del Ple celebrat el 25 de juny de 1996, 

va acceptar la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
quant  a la gestió del servei escolar de menjador, entre d’altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 

 
Atès que en virtut del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 

escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, 
s’ha de garantir la prestació de menjador a tot aquell alumnat que està obligat a desplaçar-se fora 
del seu propi municipi i a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o a aquell que tenint 
una situació socioeconòmica desfavorable, estigui escolaritzat en un centre d’acció especial. 

 
Vist que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar al 

Consell Comarcal del Baix Llobregat que assumeixi la gestió del servei de menjador a partir del 
curs 2007/2008 dels centres públics d’educació infantil i primària del Barri de Sant Cosme del Prat 
de Llobregat CAEP Jaume Balmes i CAEP Sant Cosme i Sant Damià, atesa les especials 
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característiques dels seus alumnes procedents d’un barri on hi ha establertes famílies d’un nivell 
econòmics precari i del dèficit estructural en ambdós centres. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada l’1 d’octubre de 

2007, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la 
Fundació Catalana de l’Esplai per a la prestació de servei de menjador dels centres docents 
públics d’atenció educativa preferent CEIP Jaume Balmes i CEIP Sant Cosme i Sant Damià 
ubicats al Prat de Llobregat. 
 
  Atès que per Decret de Presidència núm. 93/09, de 8 de setembre, es va aprovar 
la pròrroga per al curs 2009-2010 del conveni entre la Fundació Catalana de l’Esplai i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació de l’esmentat servei.  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2010 es va 
aprovar la modificació de l’ajut individual de menjador pel període de gener a juny de 2010 previst 
en el Compromís Dotzè de la pròrroga de l’esmentat conveni, restant l’ajut del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat per alumne adjudicat en una aportació total de 4,34 €/dia.  

 
Vist que en data 28 de juny de 2010 la Fundació Catalana de l’Esplai va certificar 

les despeses derivades del servei de menjador dels centres CEIP Jaume Balmes i CEIP Sant 
Cosme i Sant Damià, per un import total de 88.049,06€, que es deriva del total de dies efectius de 
menjador dels alumnes adjudicats al llarg de tot el curs escolar, i el dèficit que ascendeix a 
88.000,00€, sumant un import total de 176.049,06€. 

 
Atès que el referit conveni de col·laboració i l’acord per a la gestió de menjador de 

les escoles preferents del Prat de Llobregat, gestionat per la Fundació Catalana de l’Esplai, 
especifica un màxim de 157.000,00€ derivat de l’estimació inicial d’alumnes i dies de menjador. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquest entitat en data 12 de juliol de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès que el dia 20 de juliol de 2010 finalitza el termini fixat per la Generalitat de 

Catalunya per presentar la justificació econòmica, es proposa la seva aprovació per Decret de 
Presidència. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència 

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

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

conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’aportació que ha de realitzar aquest Consell 

Comarcal prevista en el Compromís Dotzè de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Fundació Catalana de l’Esplai per a la prestació del servei 
de menjador dels centres docents públics d’atenció educativa preferent CEIP Jaume Balmes i 
CEIP Sant Cosme i Sant Damià, ubicats al municipi del Prat de Llobregat, que ascendeix a un 
import total de 176.049,06€ (cent setanta-sis mil quaranta-nou euros amb sis cèntims), quantitat 
que inclou l’import d’adjudicació en funció dels alumnes i dies finalment certificats, que es deriva 
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del total de dies efectius de menjador dels alumnes adjudicats al llarg de tot el curs escolar, que 
ascendeix a un import de 88.049,06€ i el dèficit que genera la gestió d’aquesta tipologia de 
menjador que per les seves especialitats requereix un nombre més elevat de monitors de 
menjador, que ascendeix a 88.000,00€; de conformitat amb la minuta de pròrroga del conveni que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
324.48900 del pressupost previst per enguany. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
  
QUART.- Comunicar el present Decret a la Fundació Catalana de l’Esplai i a la 

Delegació Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin coneixement 
i als efectes. 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

c) Decret núm. 98/10, de 21 de juliol, relatiu a aprovar  la modificació de crèdits 6/2010, 
mitjançat crèdit generat  finançat per subvencions concedides. 

 
“Vista l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 19 de 

juliol d’enguany, que aprova la subscripció del Protocol addicional per  a l’any 2010 al contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i col.·aboració entre el departament d’Acció Social i 
Ciutadania i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social subscrits l’any 2008 i que preveu, atorgar al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, entre altres ,les següents subvencions: 
 
Actuació        Import subvencionat  
 
Serveis socials bàsics        1.948.849,01 
 
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de  
Violència i per als seus fills i filles                    8.428,74 
 
Accions formatives per a professionals de serveis socials                      32.000,00 
 
Transport adaptat            388.467,86 
 
Equips d’atenció a la infància i adolescència      1.541.751,00 
 
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades         68.569,24 
 

Vist que la Generalitat de Catalunya ha ingressat la quantitat de 107.287,54 € 
corresponent a la liquidació del SAD dependència de l’exercici 2008 i el primer pagament del SAD 
dependència de l’exercici 2009 i que aquests import s’han aplicat a la partida 45002 del 
pressupost corrent del Consell Comarcal del Baix Llobregat.  
 

Vist el Decret de Presidència núm. 88/2010, de data 9 de juliol, que aprova la 
subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat per al desenvolupament del 
“Pla extraordinari d’ocupació local” en el marc del conveni impuls treball per l’any 2010 i que 
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preveu una aportació de l’Ajuntament de Torrelles per import de 1.555,68€ per finançar les 
despeses no subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en relació a l’esmentat Pla.   
 

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

Vist l’informe de la Directora del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat en relació a la previsió de despeses per aquest Patronat Comarcal dels programes 
inclosos al Protocol addicional per  a l’any 2010 al contracte programa per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i que 
es financen amb la aportació que el Consell Comarcal rep del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania en virtut de l’esmentat protocol.  
 

Atès que és necessari generar els crèdits derivats del conveni i no està previst 
que es convoqui properament la Junta de Govern del Patronat Comarcal 
 

Vist l’ingrés per import de 1.930,36  efectuat per l’Ajuntament de  la Palma de 
Cervelló en concepte de reintegrament de pagament d’exercicis tancats. 
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 13 apartat 8 dels 
Estatuts del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i l’article 11 de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 6/2010,  mitjançat crèdit generat  
finançat per les subvencions concedides d’acord al següent detall: 
 
MODIFICACIÓ 6/2010  CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. 
 
CRÈDITS GENERATS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
231 41000 Patronat Comarcal de Serveis pers 5.153.681,43 642.150,74  5.795.832,17 
231 22601 Jornades immigració 5.214,64  4.214,64 1.000,00 
231 46200 Ajuntaments immigració 109.558,20  22.209,86 87.348,34 
241 13191 Retribució pers. Plans ext.- Torrelles 31.500,00 587,99  32.087,99 
241 22609 Altres despeses Plans ext- Torrelles 0,00 967,69  967,69 
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 Total despeses 5.299.954,27 643.706,42 26.424,50 5.884.180,51 
      
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
45002 Generalitat Atenció Social Primària 1.445.903,61 650.661,68  2.096.565,29 
45003 Generalitat EAIA 1.546.377,26  4.626,26 1.541.751,00 
45004 Generalitat Transport adaptat 392.352,54  3.884,68 388.467,86 
45005 Generalitat immigració 149.772,84  26.424,50 123.348,34 
46215 Ajuntaments- Plans ext.  ocup. 0,00 1.555,68  1.555,68 
      
 Total ingressos 3.534.406,25 652.217,36 34.935,44 4.151.688,17 

 
SEGON.- Aprovar  la modificació de crèdits 1/2010 del Patronat Comarcal del Baix 

Llobregat,  mitjançat crèdit generat  finançat per les subvencions concedides i reintegraments 
d’exercicis tancats  d’acord al següent detall: 
 
MODIFICACIÓ 1/2010 PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX 
LLOBREGAT. 
 
1. CREDITS GENERATS     

      
INGRESSOS  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  

      
38900 Reintegrament exercicis tancats 0,00 1.930,36 1.930,36  
40000 Consell Comarcal Baix Llobregat 5.153.681,43 642.150,74 5.795.832,17  

      
 Total Ingressos 5.153.681,43 644.081,10 5.797.762,53  
      
      

DESPESES       
  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
231 13110 Altres despeses de personal EAIA 56.637,37 0,00 4.626,26 52.011,11 
231 13102 Altres remuneracions renda bàsica d'inserció 0,00 2.860,92  2.860,92 
231 16001 Seg. Social renda bàsica d'inserció 20.000,00  5.611,42 14.388,58 
233 13103 Retrib. Personal model INSS 0,00 35.326,03  35.326,03 
233 16003 Seg. Social model INSS 0,00 10.809,75  10.809,75 
231 46210 Ajuntaments- Conveni acció social 1.160.204,00 608.366,76  1.768.570,76 
231 22302 Transport adaptat nexe 96.481,50 191,05  96.672,55 
231 46212 Ajuntaments transport adaptat 295.871,04  4.075,73 291.795,31 
231 48904 Fundació domicilia 31.160,00 840,00  32.000,00 

      
 Total despeses 1.583.716,54 658.394,51 14.313,41 2.235.174,40 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del Consell 
Comarcal  i a la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat.” 
 

d) Decret núm. 104/10, de 28 de juliol, relatiu a adjudicar provisionalment a l’empresa 
Daniel Rosas, S.A. el contracte de servei de recollida selectiva del vidre en la via 
pública i en generadors singulars en les zones nord i oest de la comarca. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de juny de 2010 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del 
contracte de servei de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors singulars en 
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les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, per un import màxim total de 74.860,12€, 
sense IVA, dels quals 36.201,91€, sense IVA, corresponen a l’import màxim de la primera anualitat 
i 38.658,21€, sense IVA, corresponen a l’import màxim de la pròrroga; així com el Plec de 
clàusules administratives particulars i econòmiques, i el Plec de prescripcions tècniques, 
reguladors d’aquest contracte. 
 

Atès que transcorregut el termini de presentació d’ofertes, s’ha presentat a la 
licitació la següent empresa: Daniel Rosas, S.A. 

 
Vist l’acta de la Mesa de Contractació de valoració de l’oferta, que s’adjunta a 

l’expedient, proposant a l’òrgan de contractació competent d’aquesta entitat l’adjudicació 
provisional del contracte de servei de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat a l’empresa Daniel Rosas, 
S.A. atès que l’oferta presentada s’adequa al Plec de clàusules administratives particulars i 
econòmiques, i el Plec de prescripcions tècniques reguladors d’aquest contracte. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de juny de 2010 es va facultar a la 

Presidència per a l’adjudicació d’aquest expedient. 
 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 

conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Adjudicar provisionalment a l’empresa Daniel Rosas, S.A. amb CIF 

A08578429, el contracte de servei de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat amb el següent preu unitari de 
servei: 

 
Servei/producte Import preu unitari 

IVA exclòs €/Kg 
Tipus 

impositiu IVA 
Import IVA Total import preu unitari 

màxim IVA inclòs €/Kg 

Recollida de vidre 0,039100  8% 0,003128 0,042228  
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
162.22300  del pressupost previst per enguany. 

 
TERCER.- Requerir a l’adjudicatari provisional d’aquest contracte perquè en el 

termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest Decret al perfil del 
contractant presenti la següent documentació: 

 
- Constituir una garantia definitiva per import de 1.810,09€ d’acord amb la 
clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars reguladors del 
contracte. 
- Acreditació de la disposició d’autorització del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge com a gestor de residus i transportista de residus. 
- Acreditació de la disposició d’una pòlissa de responsabilitat civil amb un import 
mínim de 300.000 €. 

 
QUART.- Advertir l’adjudicatari que la manca de compliment de l’indicat en 

l’apartat anterior dins el termini establert, serà causa perquè aquesta adjudicació no s’elevi a 
definitiva. 
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CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació provisional en el perfil del contractant; aquesta 

adjudicació provisional s’elevarà a definitiva un cop transcorreguts com a mínim quinze dies hàbils 
des del següent al de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant d’aquesta 
entitat i com a màxim vint-i-cinc dies hàbils, sempre que l’empresa adjudicatària hagi constituït 
abans del compliment del primer termini la documentació especificada en l’acord tercer. 

 
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa Daniel Rosas, S.A., perquè en 

tingui coneixement de l’obligació de presentar la documentació anteriorment esmentada així com 
de constituir la garantia definitiva corresponent, i de formalitzar el contracte en el termini dels 10 
dies hàbils següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva. 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

e) Decret núm. 109/10, de 29 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 7/2010, 
mitjançat crèdit generat finançat per subvencions concedides. 

 
“Vista l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 19 de 

juliol d’enguany, que aprova la proposta provisional d’Addenda  pel curs escolar 2010-2011 al 
conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i aquest Consell 
Comarcal per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per 
la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, proposat 
pel imports i conceptes que ha continuació s’indiquen: 
   
Concepte         Import total  
 
Transport obligatori        2.627.683,33 

 
Transport no obligatori        1.214.556,25 
 
Menjador obligatori centres públics         723.796,80 
 
Menjador obligatori centres concertats           92.659,00 
 
Menjador no obligatori        2.834.510,99 

 
Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’igualtat de Gènere i Polítiques Socials 

que sol·licita la modificació de crèdits atenent a la previsió de despeses en relació al conveni 
esmentat. 
 

Atès que per a què els centres d’ensenyament i els seus alumnes puguin realitzar 
una correcta planificació és considera necessari atorgar la primera convocatòria d’ajuts individuals 
de menjador  abans de que s’iniciï el curs escolar.  
 

Vista la resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que modifica la 
seva resolució de data 18 de juliol d’atorgament d’una subvenció de 45.000,00€ en el marc del 
Plans Extraordinaris d’Ocupació Local (Projecte impuls-treball) per a la realització del projecte de 
rehabilitació d’edificis i espais públics de la comarca del Baix Llobregat amb número d’expedient 
2010Y7X310149/01 en el sentit d’ampliar la subvenció a 112.500,00€ dels quals 105.000,00€ 
correspon a la subvenció  per a la contractació i 7.500,00€  a la subvenció de l’acció formativa. 
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Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 11 de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

Per tot això aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern adopció del següents  
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 7/2010, mitjançat crèdit generat  
finançat per les subvencions concedides d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
324 22300 Transport escolar curs 2010/11 1.800.000,00 1.960.419,58 3.760.419,58 
324 22706 Menjador curs 2010/11 0,00 37.274,40 37.274,40 
324 48110 Ajuts individuals curs 2010/11  0,00 3.632.219,89 3.632.219,89 
324 48900 Fundació Catalana de l'Esplai 0,00 63.472,50 63.472,50 
     
241 13191 Ret. Pers. P.E.O - Rehabilit. Edificis 32.087,99 47.400,00 79.487,99 
241 16091 Seg. soc. P.E.O - Rehabilit. Edificis 10.500,00 15.600,00 26.100,00 
241 16201 Formació P.E.O - Rehabilit. Edificis 3.000,00 4.500,00 7.500,00 
     
 Total despeses 45.587,99 5.760.886,37 113.087,99 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45033 Generalitat ensenyament 2010/11 1.800.000,00 5.693.386,37 7.493.386,37 

45091 
Generalitat plans extr.- Rehabilitació 
edificis 45.000,00 67.500,00 112.500,00 

     
 Total ingressos 1.845.000,00 5.760.886,37 7.605.886,37 
 

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

f) Decret núm. 117/10, de 2 d’agost, relatiu a aprovar la subscripció de l’Annex número 
5 d’ampliació del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda entre diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de 
la Comarca i del Barcelonès en l’exercici 2010. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 21 de juny de 

2010 es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i diferents ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat fix per a persones 
amb mobilitat reduïda per a l’any 2010, entre els que figura l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 19 de juliol de 

2010 es va aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni de cooperació 
entre l’Ajuntament de Sant Just Desvern i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre diferents 
municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el decurs de 
l’actual exercici 2010, en relació a diversos usuaris pertanyents al municipi de Sant Just Desvern -
dos amb destinació a la Residència Vitàlia del mateix municipi, tres al Centre de Dia Masia el 
Xiprer del municipi d’Esplugues de Llobregat i un al Centre de Dia Josep Mas i Dalmau del 
municipi de Sant Joan Despí- tots pel termini comprès entre el dies 1 al 31 d’agost de 2010, de 
dilluns a divendres, per un import de mil cinc-cents noranta nou euros amb vuitanta quatre cèntims 
d’euro (1.599,84€) corresponents al cost del servei i de tres-cents vint euros amb setanta sis 
cèntims d’euro (320,76€) corresponents al cost de l’acompanyant, el que implica un cost total, IVA 
exempt, de mil nou-cents vint euros amb seixanta cèntims d’euro (1.920,60€). 

 
Vist que en el decurs de vigència del referit conveni, l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat ha sol·licitat una nova petició d’ampliació dels esmentats serveis, per transportar a una 
persona d’aquest municipi al Centre de Dia Josep Mas i Dalmau del municipi de Sant Joan Despí, 
pel termini comprès entre el dies 1 al 31 d’agost de 2010, de dilluns a divendres. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 2 
d’agost de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de setembre i 
que és necessari aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del referit conveni. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència 

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

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni 
de cooperació entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda entre diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del 
Barcelonès en el decurs de l’actual exercici 2010, en relació a un usuari pertanyent al municipi de 
Sant Feliu de Llobregat amb destinació al Centre de Dia Josep Mas i Dalmau del municipi de Sant 
Joan Despí- tots pel termini comprès entre el dies 1 al 31 d’agost de 2010, de dilluns a divendres, 
per un import de mil cinc-cents noranta nou euros amb vuitanta quatre cèntims d’euro (1.599,84€) 
corresponents al cost del servei i de tres-cents vint euros amb setanta sis cèntims d’euro (320,76€) 
corresponents al cost de l’acompanyant, el que implica un cost total, IVA exempt, de mil nou-cents 
vint euros amb seixanta cèntims d’euro (1.920,60€), dels quals l’import que ha de satisfer 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per l’esmentat servei ascendeix a la quantitat de noranta-
sis euros amb deu cèntims d’euro (96,10€), de conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora 
a l’expedient i que s’aprova simultàniament.; el que implica un cost per la totalitat de serveis de 
transport adaptat fix que ha de satisfer l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a l’any 2010 
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d’onze mil vuit-cents setanta euros amb nou cèntims d’euro (11.870,09€), quantitat que inclou 
l’esmentat Annex 5 de modificació del referit conveni. 

 
SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell 

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

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

g) Decret núm. 122/10, de 27 d’agost, relatiu a elevar a definitives les adjudicacions 
provisionals del contracte de servei de transport escolar a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos 2010-2011 i 2011-
2012. 

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

2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 
2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 
de 2012-2013 i 2013-2014; així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i 
econòmiques, i el Plec de Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte.  
 

Atès que aquest contracte segueix la tramitació del procediment obert de 
conformitat amb els articles 122 i 141 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 

Atès que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de juliol de 
2010, es va aprovar adjudicar provisionalment el contracte de servei de transport escolar a centres 
docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-2011 i 
2011-2012.  
 

Vist que en data 20 de juliol de 2010 es va publicar l’adjudicació provisional en el 
perfil del contractant d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, i que transcorregut el termini 
de quinze dies hàbils des del següent al de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del 
contractant d’aquesta entitat i presentat per part de les empreses adjudicatàries els documents 
requerits en l’adjudicació provisional, s’ha d’elevar a definitiva l’esmentada adjudicació, d’acord 
amb l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 27 d’agost de 2010, que s’incorpora a l’expedient i complint-se tots els requisits 
previstos a la LCSP per a procedir a l’adjudicació definitiva. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 3 de maig de 2010 es va facultar a la 
Presidència per a l’adjudicació d’aquest expedient, per raó de calendari de sessions de la Junta de 
Govern. 

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

conferides 
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RESOLC 
 
 
PRIMER.- Elevar a definitives les adjudicacions provisionals del contracte de 

servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per 
als cursos 2010-2011 i 2011-2012, a les empreses següents:  

 
 

EMPRESA ADJUDICATÀRIA NIF 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ 
SENSE IVA 

IMPORT 
ADJUDICACIÓ IVA 

INCLÒS 

LOT 1 Transports Sanitaris Agerid, S.A. A62867098 36.000,00 € 36.000,00 € 
LOT 2 Alianza Travi, S.A. A64247836 63.720,00 € 68.817,60 € 
LOT 3 Alianza Travi, S.A. A64247836 29.884,68 € 32.275,45 € 
LOT 4 Autocares Izaro, S.A. A08947715 250.566,51 € 262.967,41 € 
LOT 5 Autocares Izaro, S.A. A08947715 36.074,37 € 38.960,32 € 
LOT 6 Joaquin Capitan Leiva 33960026C 46.494,16 € 50.213,91 € 
LOT 7 Autocares Izaro, S.A. A08947715 420.697,14 € 420.697,14 € 
LOT 8 Hispabus, S.A. A08681306 835.002,81 € 895.994,60 € 
LOT 9 Vigo Barcelona, S.A. A32125148 474.321,06 € 501.814,89 € 
LOT 10 Autocares Izaro, S.A. A08947715 139.318,47 € 142.268,14 € 
LOT 11 UTE Autocares Noreste, SA y Autocares Cer, SA U65389991 255.743,76 € 276.203,26 € 
LOT 12 UTE Autocares Noreste, SA y Autocares Cer, SA U65389991 216.125,85 € 218.793,88 € 
LOT 13 Antonio Santiago Rue 38488178R 48.570,57 € 52.456,22 € 
LOT 15 Autocares Jose Troyano, S.L. B60072113 33.001,65 € 35.641,78 € 
LOT 16 Enrique Vázquez Vázquez 76498633N 53.730,12 € 58.028,53 € 
LOT 17 Creu Roja Cornella de Llobregat Q2866001G 90.409,83 € 90.409,83 € 
LOT 18 Creu Roja Sant Boi de Llobregat Q2866001G 35.660,19 € 35.660,19 € 
 IMPORTS TOTALS ADJUDICACIÓ   3.065.321,17 € 3.217.203,15 € 

 
L’execució dels contractes es regirà pel que estableixen el Plec de clàusules Administratives 
Particulars i Econòmiques i el Plec de Prescripcions Tècniques, així com per les ofertes 
presentades per les empreses. 
 

SEGON.- Publicar les adjudicacions definitives en el perfil del contractant i en el 
DOUE i BOE, en un termini no superior a 48 dies a comptar de la data de l’adjudicació definitiva. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a les empreses adjudicatàries perquè en 
tinguin coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte en el termini dels 10 dies hàbils 
següents al de la notificació de l’adjudicació definitiva, d’acord amb l’article 140 de la Llei 30/2007, 
de Contractes del Sector Públic, de 30 d’octubre.  
 

QUART.- Comunicar el present acord a la resta d’empreses licitadores, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes oportuns. 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
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h) Decret núm. 123/10, de 27 d’agost, relatiu a elevar a definitiva l’adjudicació 
provisional del contracte de servei de transport escolar a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat corresponent al Lot 14 per als 
cursos 2010-2011 i 2011-2012. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat en sessió celebrada el 

dia 19 de juliol de 2010 es va aprovar l’inici d’expedient per a la contractació, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, del servei de transport escolar a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat corresponent al lot 14 per als cursos 2010-2011 i 
2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 2012-2013 i 
2013-2014; així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques, i el Plec de 
Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte.  
 

Atès que aquest contracte segueix la tramitació del procediment negociat sense 
publicitat de conformitat amb els articles 122 i 153 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 

Atès que per Decret de Presidència núm. 115/2010, de 2 d’agost, es va aprovar 
adjudicar provisionalment el contracte de servei de transport escolar a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012.  
 

Vist que en data 2 d’agost de 2010 es va publicar l’adjudicació provisional en el 
perfil del contractant d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, i que transcorregut el termini 
de quinze dies hàbils des del següent al de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del 
contractant d’aquesta entitat i presentat per part de les empreses adjudicatàries els documents 
requerits en l’adjudicació provisional, s’ha d’elevar a definitiva l’esmentada adjudicació, d’acord 
amb l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 27 d’agost de 2010, que s’incorpora a l’expedient i complint-se tots els requisits 
previstos a la LCSP per a procedir a l’adjudicació definitiva. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de juliol de 2010 es va facultar a 
la Presidència per a l’adjudicació d’aquest expedient, per raó de calendari de sessions de la Junta 
de Govern. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de servei de 

transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat corresponent 
al Lot 14 per als cursos 2010-2011 i 2011-2012, a l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U., 
amb NIF A08006967, amb un import d’adjudicació de 259.294,38 € ( dos-cents cinquanta-nou mil 
dos-cents noranta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims d’euro), IVA exclòs, i de 280.038,78 € 
(dos-cents vuitanta mil trenta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims d’euro), IVA inclòs.  
 

- L’execució dels contractes es regirà pel que estableixen el Plec de clàusules 
Administratives Particulars i Econòmiques i el Plec de Prescripcions 
Tècniques, així com per les ofertes presentades per les empreses. 
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SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària perquè en tingui 
coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte en el termini dels 10 dies hàbils següents al 
de la notificació de l’adjudicació definitiva, d’acord amb l’article 140 de la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic, de 30 d’octubre.  
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la resta d’empreses licitadores, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes oportuns. 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

i) Decret núm. 125/10, de 3 de setembre, relatiu a aprovar la pròrroga i actualització 
del contracte per a la prestació del servei de menjador de centres educatius de la 
comarca del Baix Llobregat per al curs escolar 2010-2011 formalitzat amb l’empresa 
Servescol S.A. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència nº 153/07, de 27 de juliol, ratificat en sessió 

de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2007, es va aprovar l’adjudicació  del contracte 
de servei de menjador escolar per a centres docents públics de la comarca, a l’empresa Servescol 
S.A., formalitzat en data 4 de setembre de 2007.  

 
Vist que d’acord amb el pacte tercer del contracte formalitzat en data 4 de 

setembre de 2007 amb l’empresa Servescol S.A., la vigència de present contracte serà de dos 
anys corresponents als cursos escolars 2007-2008 i 2008-2009, prorrogable per un màxim de dos 
períodes d’un any cadascú corresponent amb la duració dels cursos escolars 2009-2010 i 2010-
2011. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 92/2009, de 8 de setembre, es va 

aprovar la pròrroga i actualització del contracte formalitzat amb l’empresa Servescol S.A. per a la 
prestació del servei de menjador de centres educatius de la comarca del Baix Llobregat per al curs 
escolar 2009-2010.  

 
Vist que, d’acord amb el punt 2 dels plecs administratius, es van incorporar els 

centres IES Sert i les Marines de Castelldefels, d’acord amb les sol·licituds dels centres educatius i 
dels serveis territorials d’educació.  

 
Vist que el centre escolar de Can Masallera ens comunica mitjançant escrit del 

consell escolar que per enguany no participaran en aquest contracte de servei de menjador .  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 3 de setembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient, i que preveu la pròrroga del 
mateix per al curs escolar 2010-2011. 
 

Vist que el dia 7 de setembre d’enguany s’inicia el curs escolar 2010-2011 i que 
no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de setembre, es proposa la seva 
aprovació per Decret de Presidència. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència 

podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 
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Per tot això, aquesta Presidència en us de les facultats que legalment tinc 
conferides 

 
 

RESOLC 
 
  PRIMER.- Aprovar la pròrroga i actualització del contracte per a la prestació del 
servei de menjador de centres educatius de la comarca del Baix Llobregat per al curs escolar 
2010-2011 formalitzat amb l’empresa Servescol S.A. amb els següents preus de menjador escolar, 
de  conformitat amb els preus publicats pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i els Serveis Territorials d’Educació i que a continuació s’especifiquen, de conformitat 
amb la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament:  
 

Centre Municipi Nombre màxim 
dies 
funcionament 
menjador 

Import gratuïtats 
curs escolar  

Nombre d’ajuts / 
gratuïtats estimades 
* 

IES Mestres Busquets Viladecans 106 6,20 €/ 15,00 € (EE) 56 
 
           * Les dades finals de gratuïtats seran les que autoritzi els Serveis Territorials del Baix Llobregat. 
 

Centre Municipi Període de 
setembre a 
desembre de 
2010 

Estimació 
d’ajuts 

Import 
ajuts 
adjudicats  
 

IES Mestres Busquets Viladecans 38 3 3,10 € 
IES SERT (Acollen als alumnes IES 
Les Marines) 

Castelldefels 38 - 3,10 € 

IES Les Marines Castelldefels 38 1 3,10 € 
 
* Són dades estimades, les dades definitives dependran del nombre finals d’adjudicacions pel curs escolar 2010-2011, 
inicialment s’han adjudicats ajuts en el període de setembre a desembre de 2010, la resta d’adjudicacions dependran 
de la disponibilitat pressupostària. 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
32422706 del pressupost previst per enguany. 

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

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

 
  QUART.- Notificar el present Decret a l’empresa Servescol S.A. i als centres 
afectats així com al Servei Territorial d’Ensenyament perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri.” 
 

j) Decret núm. 126/10, de 3 de setembre, relatiu a aprovar la pròrroga per al curs 2010-
2011 del conveni entre la Fundació Catalana de l’Esplai i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, per a la prestació del servei de menjador dels centres docents 
públics. 
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"Vist que aquesta entitat, mitjançant acord del Ple celebrat el 25 de juny de 1996, 

acceptà la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, quant  a  
la gestió del servei escolar de menjador, entre d’altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

 
Atès que en virtut del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 

escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, 
s’ha de garantir la prestació de menjador a tot aquell alumnat que està obligat a desplaçar-se fora 
del seu propi municipi i a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o a aquell que 
tenint una situació socioeconòmica desfavorable, estigui escolaritzat en un centre d’acció especial. 

 
Vist que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar al 

Consell Comarcal del Baix Llobregat que assumeixi la gestió del servei de menjador a partir del 
curs 2007/2008 dels centres públics d’educació infantil i primària del Barri de Sant Cosme del Prat 
de Llobregat CAEP Jaume Balmes i CAEP Sant Cosme i Sant Damià, atesa les especials 
característiques dels seus alumnes procedents d’un barri on hi ha establertes famílies d’un nivell 
econòmics precari i del dèficit estructural en ambdós centres. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada l’1 d’octubre de 

2007, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la 
Fundació Catalana de l’Esplai per a la prestació de servei de menjador dels centres docents 
públics d’atenció educativa preferent CEIP Jaume Balmes i CEIP Sant Cosme i Sant Damià 
ubicats al Prat de Llobregat. 
 
  Atesa la necessitat de continuar amb la prestació del servei de menjador en els 
centres escolar preferents per tal de continuar amb la intervenció educativa encetada i el servei 
prestat. 

 
Vist que en el mes de juliol de 2010 es va transmetre als Serveis Territorials un 

escrit en el que es posa de manifest que la partida que s’assigna per tal d’assumir les despeses 
del dèficit que ocasiona aquest servei és insuficient.  

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

Socials d’aquest entitat en data 3 de setembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que el dia 7 de setembre d’enguany s’inicia el curs escolar 2010-2011 i que 

no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de setembre, es proposa la seva 
aprovació per Decret de Presidència. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència 

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

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

conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per al curs 2010-2011 del conveni entre la 

Fundació Catalana de l’Esplai i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la prestació del 
servei de menjador dels centres docents públics d’atenció educativa preferent del CEIP Jaume 
Balmes i CEIP Sant Cosme i Sant Damià, ubicats al Prat de Llobregat, atenent als imports 
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adjudicats així com la previsió d’adjudicats, de conformitat amb la minuta de pròrroga del conveni 
que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.  

 
SEGON.- Les previsions estimatives per al curs escolar 2010-2011 són les 

següents:  
 

ADJUDICACIONS CCBLL € /Dia/ alumne 
adjudicat 

Període adjudicat  de 
setembre a desembre 2010 . 

Total dies 

Estimació 
alumnes amb 
adjudicació 

 
Import 

d’adjudicació 
estimat 

 
ESTIMACIÓ CEIP JAUME BALMES 4,34 65 123 34.698,30 € 
ST DAMIÀ I ST COSME 4,34 65 102 28.774,20 € 

 
Aquestes estimacions i, per tant, l’import final a percebre per part de la Fundació 

Catalana de l’Esplai, s’ajustarà al nombre d’adjudicats finalment i als imports i períodes adjudicats i 
als dies d’ús de menjador efectiu. 

 
Aquestes aportacions resten condicionades a l’efectiva  signatura de l’Addenda 

amb el Departament d’Educació i les transferències corresponents, així com a les partides 
finalment habilitades i atorgades.  

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

32448900 del pressupost previst per enguany. 
 
QUART.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura dels 

documents que siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
  
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a la Fundació Catalana de l’Esplai i a la 

Delegació Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin coneixement 
i als efectes. 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

k) Decret núm. 128/10, relatiu a acceptar una subvenció atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la realització, dins la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals, de plans 
extraordinaris d’ocupació locals dins el marc del Projecte Impuls-Treball. 

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

de febrer de 2010, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació 
locals per a l’any 2010 dins el marc del Projecte Impuls-Treball. 
 

Vista l’Ordre TRE/213/2010, de 9 d’abril, publicada al DOGC núm. 5605 de 12 
d’abril de 2010, de modificació de l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, que incorpora la 
presentació de projectes de rehabilitació d’espais públics que presentin com a màxim fins a un 
10% del total de les contractacions del Pla d’Ocupació sol·licitat, amb un mínim de sis contractes. 

 
Vista la Resolució TRE/637/2010, de 2 de març, per la qual s’admet el dipòsit i 

s’acorda la publicació de l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a 
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demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals, subscrit d’una part per la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, i d’altra, per la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya. 

 
Vist que l’Annex 3 de l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, determina que el 

nombre de treballadors/ores que pot contractar el Consell Comarcal del Baix Llobregat és de 39, i 
atès que l’esmentada Ordre preveu l’adhesió a projectes comarcals per part dels ajuntaments o 
entitats depenents o vinculades amb competències en matèria d’ocupació i/o desenvolupament del 
seu territori. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió plenària de data 19 
d’abril de 2010 va aprovar la seva adhesió a l’acord relatiu a la Resolució TRE/637/2010, de 2 de 
març, en el que s’estableixen les categories i salaris màxims a percebre pels participants dels 
plans extraordinaris d’ocupació local, per a una jornada màxima corresponent al 70% de 40 hores 
setmanals. 
 

Atès que el que estableix l’article 7 punt 3 de l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de 
febrer, segons el qual qualsevol ajuntament es pot adherir a projectes comarcals amb l’acord previ 
del plenari de l’ajuntament o de l’òrgan de govern corresponent, que aprovi la presentació i la 
realització per part del consell comarcal de les contractacions de treballadors que s’especifiquin. 
 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 46/2010, de data 22 d’abril, es va 
aprovar la sol·licitud de subvenció, per un import total de 202.500,00€, per al Projecte de 
Rehabilitació d’edificis i espais públics de la comarca del Baix Llobregat, per a la contractació de 
27 persones, al Servei d’Ocupació de Catalunya dins la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals per a 
l’any 2010 dins el marc del Projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de 
febrer; dels quals 189.000,00€ eren per despeses de contractació i 13.500,00€ per a l’acció 
formativa. 

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

Generalitat de Catalunya va comunicar l’atorgament d’una subvenció per import de 45.000,00€ per 
a realització de l’actuació abans esmentada, 42.000,00€ en relació a les despeses de contractació 
de 6 persones durant 6 mesos pel municipi de Torrelles de Llobregat i 3.000,00€ en relació a 
l’acció formativa de l’esmentat personal; denegant inicialment part de la subvenció sol·licitada, la 
part del projecte que s’havia sol·licitat per a desenvolupar a Sant Feliu de Llobregat, Sant Just 
Desvern i Castellví de Rosanes; i que per Decret de Presidència núm. 88/2010, de data 9 de juliol, 
es va acceptar la referida subvenció, així com entre d’altres aspectes es va aprovar la contractació 
del referit personal. 

 
Vista la Resolució TRE/2482/2010, de 15 de juliol, per la qual es fa pública 

l’ampliació del termini per a l’execució de les contractacions subvencionades a entitats locals per a 
la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals per a l’any 2010. 

 
Vist que en data 9 de juliol d’enguany aquesta entitat va presentar un escrit en 

relació a l’esmentada Resolució pel qual manifesta que l’entitat va presentar dos projectes dins la 
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convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans 
extraordinaris d’ocupació locals per a l’any 2010 a partir de la interpretació que es va fer de l’article 
14 de l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, i on sol·licita una modificació en la referida Resolució 
per tal de que es faci constar l’aprovació de la contractació de 9 persones corresponents al 
Consell Comarcal per realitzar les actuacions previstes a més de les 6 persones ja contractades 
pel municipi de Torrelles de Llobregat; i vist que en data 13 de juliol de 2010 aquest Consell 
Comarcal, a instància del  Servei d’Ocupació de Catalunya, va presentar un escrit amb la 
informació relativa a les 9 contractacions demanades. 
 

Vist que en data 11 d’agost d’enguany, el Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya ha comunicat una modificació de la Resolució rebuda en data 28 de juny 
de 2010, i on s’atorga una subvenció per import de 112.500,00€ per a realització del Projecte de 
Rehabilitació d’edificis i espais públics de la comarca del Baix Llobregat. 
 
  Vist que la col·laboració entre el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per al desenvolupament del pla extraordinari d’ocupació local en el marc del Projecte Impuls-
Treball, per a l’any 2010, s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni entre ambdues 
entitats. 

 
Atès que la notificació de l’esmentada resolució és posterior al termini per a la 

realització dels contractes relatius a la subvenció atorgada, s’autoritza per a les noves 
contractacions objecte de la referida resolució a iniciar els contractes abans del dia 15 de 
setembre de 2010. 

 
Vist que el procés de selecció s’ha realitzat els dies 6 d’agost i 8 de setembre 

d’enguany conjuntament amb l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Sant Feliu de 
Llobregat, tal i com estableix la normativa que regula les referits projectes. 

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

referida subvenció pel que fa referència al salari i la seguretat social dels/de les treballadors/es 
contractats/des, i la indemnització anirà a càrrec de l’entitat, així com altres despeses no 
subvencionables especificades a l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 10 de 
setembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 

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

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya per import de 112.500,00€ (cent dotze mil cinc-cents euros) per a la 
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realització de l’actuació enumerada en la part expositiva del present Decret, dins la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris 
d’ocupació locals per a l’any 2010 dins el marc del Projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre 
TRE/84/2010, de 22 de febrer, d’acord amb el següent detall: 
 

Projecte Subvenció atorgada 
Projecte de rehabilitació d’edificis i espais públics de la comarca del 
Baix Llobregat (Expedient: 2010Y7X310149/01) 
 
Contractació de 15 persones (6 treballadors/es pel municipi de 
Torrelles de Llobregat i 9 treballadors/es pel Consell Comarcal) 

105.000,00€ 
 

Acció formativa (Expedient: 2010Y7X310149/01) 
 
Contractes: 15 

7.500,00€ 

TOTAL 112.500,00 € 
 

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

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

 NIVELL 1: 
 

- Seleccionat: Sr. José Franch Cañaberas, amb DNI 38.395.885F 
Data d’inici de la contractació el dia 13 de setembre de 2010 i fins al dia 12 de març de 2011. 
Salari brut mensual: 840,00€ per catorze mensualitats. 
Jornada parcial de 28 hores. 
- Reserva: no hi ha reserves. 

 
 NIVELL 2: 

 
- Seleccionats: Sr. José Antonio Gómez Rodríguez, amb DNI 47.786.351X 

Sr. Joaquín Mota Saiz, amb DNI 47.804.146A 
Data d’inici de la contractació el dia 13 de setembre de 2010 i fins al dia 12 de març de 2011. 
Salari brut mensual: 770,00€ per catorze mensualitats. 
Jornada parcial de 28 hores. 
- Reserva: Sr. José Antonio Bonilla Rodríguez, amb DNI 46.677.977Y 

 
 NIVELL 3: 

 
- Seleccionats:  Sr. Gonzalo Ortega Riascos, amb DNI 49.284.037M 

Sr. Allal Sehli, amb NIE X2521384D 
Sr. Santiago Vázquez Herbón, amb DNI 47.798.055F 
Sr. Mamadou Yaya Diallo, amb NIE X03333512F 
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Sra. María García Pérez, amb DNI 35.122.447K 
Sra. Noemí Rodríguez Braos, amb DNI 46.816.604N 

Data d’inici de la contractació el dia 13 de setembre de 2010 i fins al dia 12 de març de 2011. 
Salari brut mensual: 700,00€ per catorze mensualitats. 
Jornada parcial de 28 hores. 
- Reserva:   Sr. Juan Manuel Cousido Vázquez, amb DNI 32.756.343L 

 
Aquestes contractacions estan subjectes a la definitiva aprovació dels llistats del procés de 
selecció per part de l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Sant Feliu de Llobregat. 
 

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

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

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

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

Govern i del Ple que se celebri als efectes de ratificació, d’acord amb el Decret de delegació de 
competències 140/07, de 20 de juliol.”  
 
3-  Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
Sessió del 19 de juliol 
 

a) Aprovar el protocol addicional per l’any 2010 del Contracte-Programa subscrit amb 
el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat per a la coordinació, 
cooperació i col.laboració en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius 
al benestar social. 

 
“Vist que el Departament d’Acció Social i Ciutadania va obrir un període de 

sol·licitud de finançament per la presentació dels projectes que formaran part del Protocol 
Addicional per a l’any 2010 al Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració 
entre el Departament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de Serveis Socials i 
altres programes relatius al Benestar Social, subscrit l’any 2008. 

 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 17/2010, de 4 de febrer, es va aprovar 

la sol·licitud de finançament al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya de les actuacions d’aquesta entitat per a l’any 2010 dins del contracte programa 2008-
2011 entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
Vista la proposta de Protocol Addicional per a l’any 2010 al contracte programa 

per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social subscrit l’any 2008. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 15 
de juliol de 2010 que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció del Protocol Addicional per a l’any 2010 al 
contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració subscrit amb el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social subscrit l’any 2008, de conformitat amb la minuta de Protocol addicional que s’adjunta al 
present acord i s’aprova simultàniament, on es detallen les condicions per al desenvolupament de 
les activitats en matèria de serveis socials i l’aportació del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya i que a continuació s’especifiquen: 
 
 Serveis Socials Bàsics 
 

Aportació del DASC. Aquests serveis inclouen: 
 

o Personal: 952.480,80 euros 
 

 Professionals Coordinador/a Desplaçaments 
 TS ES COST COST COST 

TOTAL 

2009 23,5 15,5 897.335,01 € 

2010 (*) 0,5 0,5 7.669,53 € 
28.800,16 € 18.676,09 € 952.480,80 € 

  (*)Professionals  de nova incorporació 2010 Cobertura a partir de 1.09.2010 
 
o Serveis d’Ajuda a domicili: 722.489,70 euros 

 SAD Social: 315.610,53  euros 
 SAD Dependència: 406.879,18 euros (exclusivament en compliment de la LADAP i 

vinculat al PIA). 
 

 Hores COST 
 SAD Social 29.441 315.610,53 € 

SAD Dependència (*)  37.955 406.879,18 € 

TOTALS 2009 67.396 722.489,70 € 
(*) Hores estimades, condicionades a les hores prescrites en el PIA 
 
o 2 Referents territorials de la Dependència: 87.273,22 euros. 
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o Projecte específic. Equip de tècnics dels serveis socials bàsics: 103.385,28 euros 
o Mesures anticrisi. Aportació ajuts d’urgència social: 83.220 euros. 
o Pla de Suport 111.81. Prorrogar fins 31.03.2010, el Pla de Suport 111.81 per tal d’assolir els 

objectius fixats  del Contracte Programa 2009 d’assolir el 100 % dels Programes Individuals 
d’Atenció (PIA) de les persones amb reconeixement de dependència i el seguiment i 
modificació en el termini que especifica la Llei. 

 
Aportació ens locals:  
Finançament de la infraestructura dels locals, del material, del manteniment del sistema d’informació, 
del suport administratiu i de les prestacions econòmiques d’urgència social. 
 
Gestionar el total d’ingressos obtinguts pel copagament dels serveis d’ajuda a domicili, tant del Social 
com  el de Dependència, i destinar-los a una major cobertura de les necessitats del SAD Social en el 
municipi. Aquesta cobertura s’estén als serveis realitzats en el domicili dels beneficiaris i comprèn: 
Servei bàsic d’ajuda a domicili (actuacions de caràcter personal i actuacions de caràcter domèstic) i 
serveis complementaris d’ajuda a domicili. 
 
Finançament dels ens locals comarcals en concepte de professionals, desplaçaments i dels Serveis 
d’Atenció Domiciliària, podrà ser de fins al 34 % del cost de referència, sempre que l’ens 
supramunicipal ho justifiqui. 
 

 Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus 
fills i filles. Aportació econòmica màxima DASC: 8.428,74 euros pel servei Sistemes de Resposta 
Urgent. 
 
Ens locals. Disposar d’un equip de professionals format, com a mínim, per un/a psicòleg/oga,  un/a 
treballador/a social i un/a educador/a social, en un espai adequat per a prestar el servei d’atenció i 
acolliment d’urgències a situacions de violència masclista que no sigui compartit/coincident en el 
temps, amb altres urgències socials.  
Al mateix temps, també, disposar dels serveis jurídics que ofereixin assessorament i informació puntual 
i urgent per als casos que ho requereixin. 
 

 Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades 2010 El DASC finançarà al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat la quantitat màxima de 68.569,24 euros pels programes i accions 
següents:  

 Finançament 
                                                                                                                                   Pressupost DASC 
 
Servei de primera acollida a l'àmbit local de Catalunya 62.414,93 € 19.597,41 € 
 1.2. Cursos Extraordinaris de Català. La Palma de Cervelló 5.542,00 € 1.904,70 € 

 1.2. Curs Extraordinari de Català. Pallejà 5.442,00 € 1.838,31 € 

 1.2.   Curs Extraordinari de català. El Papiol 5.442,00 € 1.904,70 € 

 1.2.   Curs extraordinari de català. Santa Coloma de Cervelló i Torrelles 6.368,00 € 3.184,00 € 

 1.2. Curs Extraordinari de Català. Vallirana 7.902,00 € 2.765,70 € 

 1.3.   Joves: Inserció Sociolaboral. Begues 2.000,00 € 2.000,00 € 

 1.3.   Orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria.  

          Torrelles de Llobregat 17.600,00 € 1.500,00 € 

 1.4.  Programa Integral d'Acollida de persones nouvingudes de Collbató 8.118,93 € 2.500,00 € 

 1.4. Taller d’Acollida. Sant Esteve Sesrovires 4.000 ,00 2.000,00 € 
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Contractació de professionals de gestió de la diversitat 36.627,98 € 35.000,00 € 
 2.1. Tècnica de Polítiques Migratòries 36.627,98 € 35.000,00 € 
Promoció de la igualtat d'oportunitats 37.515,88 € 8.971,83 € 
 3.1. Xarxa d'Intercanvi d'Experiències en la Gestió del Fet Migratori a  3.500,00 € 1.000,00 € 
 la Comarca del Baix Llobregat 
 
     3.2.  Alfabetització i Acollida municipal. El Papiol                       8.000,00 €            2.000,00 € 
 
     3.2. Curs d’acolliment Lingüístic per a adults. Begues                         971,83 €               971,83 € 
 
     3.2. Taller de formació per a la promoció de la capacitació laboral acadèmica,  
 lingüística de les persones estrangeres immigrades. Castellví de Rosanes 1.000,00 €        1.000,00 € 
 
     3.2.  Taller de reforç escolar per a nouvinguts a Castellví de Rosanes         1.500,00€           1.500,00 € 
 

      3.4. Reforç de Serveis d'Atenció a la Nova Ciutadania. La Palma de  22.544,05 € 2.500,00 € 
 Cervelló 
 
Promoció de l'acomodació de la diversitat 25.130,00 € 5.000,00 € 
 4.2. Taller Pont per a la Integració Sociocultural de la dona  8.780,00 € 2.000,00 € 
 Immigrant. Vallirana 
 4.5. Espai Obert. Sant Esteve Sesrovires 16.350,00 € 3.000,00 € 
 
TOTAL PROGRAMA 161.688,79 € 68.569,24 € 
 

Ens locals. L’ens local participarà en el cofinançament amb costos directes i/o indirectes, bé per 
recursos propis o per recursos aportats per altres ens i/o institucions per poder executar els programes 
i accions en el marc d’aquest contracte programa. 
Han de tenir professionals preparats per gestionar els programes que es desenvolupin. 
En tot tipus d’informació publicada, promoguda pels ens locals en relació a aquests programes, hi ha 
de figurar, a més del logotip del DASC, el logotip del Ministeri de Treball i immigració. 

 
 Servei de Transport Adaptat. Aportació econòmica del DASC 388.467,86 euros. Mitjans humans i 

materials necessaris per a l’inici de l’estudi. 
 

Ens locals. Prestació del servei garantint el compliment de la normativa del personal i els mitjans de 
transport. 

 
 Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència – EAIA 2010.   

El DASC mitjançant la DGAIA aportarà al Consell Comarcal del Baix Llobregat la quantitat màxima de 
1.541.751,00 euros en concepte de finançament  de l’EAIA (incloent despeses de gestió . 
Aquest import s’ha calculat sobre la base dels criteris del nou model de finançament incorporat en el 
document de bases dels serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència i en l’aplicació de 
les mesures del Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i 
en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic per al 2010. 
Ens local.  L’EAIA està integrat pels següents professionals:  10 psicòlegs/gues, 6 pedagogs/gues, 6 
treballadors/es socials i 6 educadors/es socials. 
La contractació del personal anirà a càrrec de l’ens local si bé la DGAIA també participarà en la seva 
selecció. 
L’ens local col·laborarà aportant la infraestructura necessària adequada tant en condicions materials 
com de seguretat personal dels professionals. 
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 Accions formatives per a professionals dels serveis socials 2010.  El DASC col·laborarà amb la 
quantitat de 32.000 euros per a les activitats formatives expressades en l’apartat 3 de la fitxa núm. 22 
del Contracte Programa. 
Aportarà els recursos humans i tècnics necessaris pel suport i seguiment de les accions de l’esmentat 
apartat.. 
 
Ens local. Aportarà els recursos humans, tècnics i materials necessaris per l’organització, gestió i 
avaluació de les accions de l’apartat 3.  
Per a l’edició del certificat d’assistència i/o aprofitament, si s’escau, aportarà un document signat pel 
responsable de l’activitat formativa en el que consti: nom, cognoms, nif/nie de tots els/les alumnes que 
hagin assistit com a mínim el 80 % de les hores lectives. 

 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, en virtut de l’acord de Ple de delegació de competències a la Junta de Govern de data 20 
de juliol de 2007.”  
 

b) Aprovar la pròrroga i actualització per l’any 2010 del conveni subscrit amb diferents 
Ajuntaments, regulador del finançament del servei de transport adaptat esporàdic 
per a persones amb mobilitat reduïda. 

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

2005, ratificat en sessió plenària de 7 de novembre de 2005, va aprovar l’inici de l’expedient de 
contractació per a l’adjudicació del servei de transport especial per a persones amb mobilitat 
reduïda (anomenat “porta a porta” o esporàdic), en els municipis del Baix Llobregat d’àmbit de 
l’Entitat Metropolitana del Transport (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Viladecans) i entre aquests i les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet; i que per acord 
de la Junta de Govern de 19 de desembre de 2005 va aprovar-se l’adjudicació del contracte 
d’aquest servei a l’empresa Autocares Ravigo,S.L. 

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

servei, per acord de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2006 va aprovar-se la subscripció d’un 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de la 
comarca pertanyents a l’àmbit d’actuació de l’EMT (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans), regulador del finançament del servei 
de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2006, conveni que 
s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2009. 

 
Vist que en data 26 de febrer de 2007 el Ple del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va aprovar definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat com a organisme autònom local, així com els seus estatuts reguladors; i que 
una de les finalitats de l’esmentat Patronat, segons el que s’estableix en els seus respectius 
estatuts, és col·laborar amb els Ajuntaments i altres entitats per al desenvolupament i millora del 
transport adaptat, encarregant-se a aquests efectes de la contractació dels serveis.  
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  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 1 de 
juliol de 2010, que s’incorpora a l’expedient, i que proposa la pròrroga de l’esmentat conveni per 
enguany, un cop vista la conveniència de seguir garantint i millorant el servei al qual fa referència. 

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

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

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

 
ACORDS 

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

Comarcal del Baix Llobregat i diferents Ajuntaments de la comarca (Castelldefels, Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans) regulador del finançament del 
servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2010,  
d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Il·lma.Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats 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, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

c) Aprovar una modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern, de col.laboració en la prestació del servei de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda per l’any 2010. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 21 de juny de 

2010 es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i diferents ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat fix per a persones 
amb mobilitat reduïda per a l’any 2010, entre els que figura l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 

Vist que en el decurs de vigència del referit conveni, l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern ha sol·licitat una nova petició d’ampliació dels esmentats serveis, per transportar a sis 
persones d’aquest municipi, dos a la Residència Vitàlia del mateix municipi, tres al Centre de Dia 
Masia el Xiprer del municipi d’Esplugues de Llobregat i un al Centre de Dia Josep Mas i Dalmau 
del municipi de Sant Joan Despí. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 15 
de juliol de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni 

de cooperació entre l’Ajuntament de Sant Just Desvern i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre 
diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el 
decurs de l’actual exercici 2010, en relació a diversos usuaris pertanyents al municipi de Sant Just 
Desvern -dos amb destinació a la Residència Vitàlia del mateix municipi, tres al Centre de Dia 
Masia el Xiprer del municipi d’Esplugues de Llobregat i un al Centre de Dia Josep Mas i Dalmau 
del municipi de Sant Joan Despí- tots pel termini comprès entre el dies 1 al 31 d’agost de 2010, de 
dilluns a divendres, per un import de mil cinc-cents noranta nou euros amb vuitanta quatre cèntims 
d’euro (1.599,84€) corresponents al cost del servei i de tres-cents vint euros amb setanta sis 
cèntims d’euro (320,76€) corresponents al cost de l’acompanyant, el que implica un cost total, IVA 
exempt, de mil nou-cents vint euros amb seixanta cèntims d’euro (1.920,60€), dels quals l’import 
que ha de satisfer l’Ajuntament de Sant Just Desvern per l’esmentat servei ascendeix a la quantitat 
de cinc-cents setanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims d’euro (576,62€), de conformitat amb la 
minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament.; el que implica un cost 
per la totalitat de serveis de transport adaptat fix que ha de satisfer l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern per a l’any 2010 de deu mil set-cents quaranta euros amb setanta-dos cèntims d’euro 
(10.740,72€), quantitat que inclou l’esmentat Annex 5 de modificació del referit conveni. 

 
SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Federació de Dones per la Igualtat del 
Baix Llobregat i l’Associació de Dones en Xarxa, de col.laboració en el 
desenvolupament del projecte Dones en xarxa: dones ciutadanes 2010. 

 
“Vist que per acord de Ple de data 18 de desembre de 2006, es va aprovar la 

creació del Consell de les Dones del Baix Llobregat així com el seu Reglament de funcionament, 
actuant com a òrgan adscrit al Consell Comarcal del Baix Llobregat i com a òrgan de participació 
de les dones amb la finalitat d’impulsar polítiques d’igualtat i de gènere a la comarca, amb la 
col·laboració dels 30 ajuntaments, els sindicats i patronals més representatius de la comarca, la 
Federació de Dones per a la Igualtat del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català 
de les Dones. 
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Atès que l’Associació de Dones en Xarxa és una associació sense afany de lucre 

que neix l’any 2004 amb la idea de posar de relleu reflexions, iniciatives i opinions de dones 
progressistes de Catalunya, els quals els seus objectius se centren en la inclusió de les dones a 
les TIC’s, analitzar la fractura digital, el gènere i les desigualtats, la igualtat d’oportunitats i l’accés 
a la Societat del coneixement.  

 
Vist que la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat té per objectiu, 

entre d’altres, l’impuls de l’associacionisme de les dones i el foment de polítiques d’igualtat, i 
contribueix fent difusió del projecte entre les associacions de dones de la comarca.  

 
Atès que a partir d’aquests objectius comuns neix el projecte: “Dones en Xarxa, 

Dones Ciutadanes”, que es desenvolupà a la comarca  els anys 2007 i 2008, per tal d’incorporar 
més dones a Internet com a  espai virtual de trobada, de discussió i de creació d’opinió.  

 
Atès que al llarg del 2010, l’Associació de Dones en Xarxa desenvoluparà el 

projecte amb un màxim de 15 ajuntaments i impartirà els tallers i xerrades següents: “Dona, la 
Xarxa va amb tu”, “Dona, Connecta’t”, “Activisme web 2.0: dona”, “La xarxa, un espai de 
participació” i el taller de manteniment web per aprendre a fer servir el gestor de continguts de 
“Dones del municipi X en Xarxa” i gestionar el contingut.  

 
Vist que en el marc del 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat, l’Associació 

Dones en Xarxa fomentarà la participació i farà difusió mitjançant Internet de les activitats 
precongressuals, així com dinamitzar el tastet 2.0 que es farà durant el congrés.  

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat donarà suport al projecte i 

realitzarà una aportació econòmica de 12.500 € per al desenvolupament del projecte 2010. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 

Socials d’aquesta entitat, de 5 de juliol de 2010, que s’adjunta a l’expedient.  
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat i l’Associació de Dones en 
Xarxa per al desenvolupament del projecte: “Dones en Xarxa, dones ciutadanes 2010” al Baix 
Llobregat, aportant un ajut de 12.500 € (dotze mil cinc cents euros).  

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

Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord.  
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TERCER.- La present import del conveni anirà a càrrec de l’aplicació 231.48903 
del pressupost previst per enguany.  

 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Associació Dones en Xarxa i a la 

Federació de Dones per a la igualtat del Baix Llobregat perquè en tinguin coneixement i als 
efectes oportuns. 

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

celebri.” 
 

e) Aprovar una modificació en el conveni de col.laboració regulador del finançament 
de l’EAIA–IV per l’any 2010 subscrit amb l’Ajuntament de Martorell, el titular del qual 
passa a ser el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.  

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 7 de juny de 

2010, es van aprovar els Annexos de pròrroga als convenis de col·laboració reguladors del 
finançament dels Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència I, II, III i IV del Baix Llobregat, 
subscrits entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diversos ajuntaments de la comarca, per a 
l’exercici 2010. 

 
Atès que en data 23 de juny de 2010 l’Ajuntament de Martorell ha fet arribar a 

aquest Consell Comarcal un certificat en el que es fa constar que el Ple de la seva entitat en 
sessió ordinària celebrada en data 21 de setembre de 2009 va aprovar definitivament la 
modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Educació Física i Esports de Martorell per 
convertir-lo en el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, organisme 
autònom local depenent de l’Ajuntament de Martorell que gestiona tots els serveis d’atenció a les 
persones actuals, entre els que hi figuren els serveis socials, entrant en vigor mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província el dia 20 de gener de 2010.  
 
  Vist l’informe emès en data 14 de juliol de 2010 per la Coordinadora de Serveis 
Centrals, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del referit conveni per tal de que 
l’ens signatari sigui el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar una modificació en l’Annex de pròrroga al conveni de 

col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència IV (EAIA 
IV) del Baix Llobregat subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de 
Martorell, per a l’exercici 2010, per tal de que l’ens signatari sigui el Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell. 
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SEGON.- Facultar a la Il·lma.Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Martorell i al Patronat 

Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell perquè en tinguin coneixement i als 
efectes oportuns. 

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

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

f) Aprovar la modificació de la Normativa d’ús del servei de transport adaptat 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que en data 26 de febrer de 2007 el Ple del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va aprovar definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat com a organisme autònom local, així com els seus estatuts reguladors; i que 
una de les finalitats de l’esmentat Patronat, segons el que s’estableix en els seus respectius 
estatuts, és col·laborar amb els Ajuntaments i altres entitats per al desenvolupament i millora del 
transport adaptat, incloent aquesta previsión les adjudicacions dels serveis.  

 
Vist que per acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat, en sessió celebrada el 5 d’octubre de 2009, es va aprovar l’inici de 
l’expedient per a l’adjudicació del contracte vigent del servei de transport adaptat esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda de la Comarca del Baix Llobregat, així com el Plec de clàusules 
administratives particulars i econòmiques, i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors d’aquest 
contracte; i que es va adjudicar de manera definitiva a l’empresa R.J. Autocares S.L. per acord de 
la Junta de Govern del Patronat Comarcal de 21 de desembre de 2009. 

 
Atès la necessitat d’adaptar la normativa d’ús d’aquest servei als plecs reguladors 

de la nova contractació, així com a la realitat del servei en alguns aspectes que han anat variant 
durant els anys de funcionament del servei. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 1 de 
juliol de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

 
ACORDS 

   
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa d’ús del Servei de Transport 

Adaptat Esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda al Baix Llobregat, que s’aplica en els 
municipis de la comarca pertanyent a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), 
d’acord amb el document de la normativa que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 
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SEGON.- Comunicar el present acord de modificació de la Normativa d’ús del 

Servei de Transport Adaptat Esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda als Ajuntaments de 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans  (àmbit 
EMT) per a la seva ratificació per les respectives entitats.  
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa R.J. Autocares S.L. com a 
adjudicatari del servei perquè en tingui coneixement i als efectes. 

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

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

g) Informar la proposta de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal del Baix 
Llobregat. 

 
“Vist que la Secretària General en funcions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat i Secretària General de la Mancomunitat Intermunicipal del Baix Llobregat en data 15 de 
juny de 2010, amb número d’entrada 3599 del Registre General d’aquesta entitat, va sol·licitar a 
aquest Consell Comarcal  informe al respecte de la dissolució de l’esmentada Mancomunitat en 
compliment del que disposa l’article 121 en relació amb l’article 118 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 29 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’art. 
101.b) del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació 
territorial i població dels ens locals.  

 
Vist que la Mancomunitat Intermunicipal del Baix Llobregat, els estatuts del qual 

van ser aprovats per Reial Decret 976/1974, de 28 de març, pel Ministeri de Governació i publicats 
en el Butlletí Oficial de l’Estat número 86, de 10 d’abril, és integrat pels consistoris de l’Hospitalet 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat.  

 
Atès l’acord adoptat per l’assemblea conjunta dels membres dels consistoris de 

l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat, en data d’11 de juny de 
2010, en què es disposa acordar la dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal del Baix 
Llobregat per motiu de la seva inactivitat des de l’any 2000, demostrant així la innecessarietat 
actual de la seva existència i l’aprovació de la liquidació de béns pertanyents a l’esmentada 
Mancomunitat.  

 
Vist el què disposa l’art. 121 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès que no s’observa per part d’aquesta entitat cap altra consideració contrària o 

negativa a la dissolució de l’esmentada Mancomunitat, d’acord amb l’informe emès pel Secretari 
del Consell Comarcal en data 8 de juliol de 2010, que s’incorpora a l’expedient.  
 

Vist el que s’estableix l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització 
comarcal, que atorga al Ple totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la 
comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
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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 de la dissolució de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Baix Llobregat, d’acord amb el que disposa l’art. 121 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.  
 
  SEGON.- Comunicar el present acord als municipis que integren la Mancomunitat 
Intermunicipal del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos.   
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

h) Aprovar l’inici d’un procediment negociat per a l’adjudicació d’un contracte de 
servei de transport escolar a centres docents de la comarca pels cursos escolars 
2010-2011 i 2011-2012 per a les rutes que no han resultat cobertes en la licitació 
inicial. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el 3 de maig de 

2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 
2010-2011 i 2011-2012, així com els Plecs reguladors de la referida licitació. 

  
Vist que el lot número 14 de l’esmentat procediment de licitació no ha quedat 

cobert atès que l’única empresa que ha presentat oferta no tenia la corresponent classificació 
empresarial en vigor, restant per tant l’esmentada licitació deserta, i segons el que s’estableix als 
articles 54.4 i 154 a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic en 
aquesta circumstància el contracte pot adjudicar-se mitjançant procediment negociat, excloent la 
necessitat de complir el requisit de la classificació. 
 

Atesa la necessitat de cobrir el servei de transport escolar per tal que els alumnes 
siguin transportats als centres escolars especificats a l’esmentat lot i que la data d’inici del curs 
escolar 2010-2011 és el 7 de setembre d’enguany, l’adjudicació de l’esmentat contracte es farà 
mitjançant procediment negociat sense publicitat segons els articles 10 i 153 a 162 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  

  
Atès el que disposa l’art. 161.1 de la Llei 30/2007, i de la voluntat d’aquesta entitat 

de convidar als licitadors que es van presentar en l’anterior licitació del contracte d’adjudicació de 
transport escolar, es prescindirà de la publicació de l’anunci de licitació.  

 
Atès que aquest nou procediment deriva d’una licitació anterior, en tant que es 

mantenen les mateixes condicions del contracte, no serà necessari per als licitadors invitats  
presentar altre vegada la documentació administrativa requerida, ja que degut al poc temps 
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transcorregut entre una i altra licitació, es considera suficient i vàlida la documentació aportada 
anteriorment; entenent-se que la nova documentació a presentar pels licitadors invitats interessats 
es concreta en la proposició econòmica i documentació acreditativa de les referències tècniques 
per a aquesta oferta.  

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

d’acord la Disposició Addicional 2ª.7 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic.   

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

com el certificat d’existència de crèdit, d’acord amb l’article 93.3 de la LCSP i la seva Disposició 
Addicional 2ª.7. 

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

general de la Llei de contractes de les administracions públiques així com el Real Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 

 
Vist l’informe emès pel Secretari d’aquesta entitat, en data 13 juliol 2010, que 

s’adjunta a l’expedient.  
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat del contracte de servei de transport escolar a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat corresponent al lot 14 per als cursos 2010-2011 i 
2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 2012-2013 i 
2013-2014, i amb un tipus màxim de licitació per al curs escolar 2010-2011, segons el que disposa 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel total de les rutes del lot, que ascendeix a la 
quantitat de 288.106,44€ (dos-cents vuitanta-vuit mil cent sis euros amb quaranta-quatre cèntims 
d’euro), IVA exclòs.  

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

als cursos escolars 2012-2013 i 2013-2014 és de 1.187.461,80€ (un milió cent vuitanta-set mil 
quatre-cents seixanta-un euros amb vuitanta cèntims d’euro), IVA exclòs. 

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

Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de servei de transport escolar 
a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-
2011 i 2011-2012; que s’adjunten com a document annex i s’aproven simultàniament.  
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TERCER.- Confirmar la invitació a participar en aquest procediment negociat 
sense publicitat a totes les empreses licitadores en el primer amb la publicació del corresponent 
document en el perfil del contractant d’aquesta entitat, així com convidant individualment a les 
mateixes. 

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

contractació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del 
Baix Llobregat per als cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012; d’acord amb l’article 174.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, l’autorització o la realització de els despeses de caràcter plurianual es 
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats d’aquesta entitat. 
L’existència de crèdit resta condicionada a la renovació i signatura de la corresponent addenda al 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament, en les quals s’haurà d’incloure la dotació 
corresponent al finançament d’aquest servei per a cada curs escolar.  

 
La previsió per a cadascun dels exercicis, incloses les pròrrogues, és la següent:  
 
Any 2010                  115.242,57 € 
Any 2011       291.000,00 € 
Any 2012       298.000,00 € 
Any 2013       304.000,00 € 
Any 2014       179.219,23 € 
 
La despesa prevista per aquest contracte s’imputarà a la partida 324 22300 del pressupost de 
l’exercici 2010 i la seva equivalent per als exercicis 2011, 2012 i en cas de pròrroga també 2013 i 
2014. 
 

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

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

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

celebri.”  
 

i) Aprovar la convocatòria i bases d’un concurs per al disseny de la imatge gràfica de 
les polítiques de joventut de la comarca del Baix Llobregat. 

 
“Vist que el Departament de Joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

elabora un Pla comarcal de Joventut on es recullen les principals línies d’actuació i la seva 
operativitat en accions i programes concrets, que es detallen al Pla d’actuació.  

 
Vist que en aquest sentit s’ha elaborat un nou Pla comarcal de joventut 2009-

2012 i el pla d’actuació 2009-2010, que ha estat elaborat conjuntament amb la participació dels 30 
ajuntaments de la comarca presents a la Taula comarcal, un nou espai de concertació política en 
matèria de polítiques de joventut, i de treball conjunt i en xarxa a nivell tècnic.  

 



 39 

Vista que el nou Pla d’actuació, entre d’altres qüestions, contempla la creació 
d’una imatge que identifiqui i doni integritat a les diferents actuacions, serveis i polítiques que en 
matèria de joventut es realitzen a la comarca del Baix Llobregat. Així, i segons l’acord pres a la 
taula comarcal de joventut, per aquest any 2010, el Servei Comarcal de Joventut ha de dissenyar 
aquesta nova imatge comarcal que permeti identificar tots els projectes i activitats que es realitzin 
des dels departaments i serveis de joventut dels 30 ajuntaments de la comarca, així com les 
activitats pròpies que desenvolupi el Servei Comarcal de Joventut.  

 
Vist que per al disseny d’aquest logotip es va considerar d’interès convocar un 

concurs obert a totes aquelles empreses, entitats i persones que desitgin participar.  
 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament estratègic, de 

13 de juliol de 2010, que s’adjunta a l’expedient.  
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la convocatòria del concurs per al disseny del logotip de les 
polítiques de joventut de la comarca del Baix Llobregat.  

 
SEGON.-  Aprovar les bases que regeixen el concurs per al disseny del logotip de 

les polítiques de joventut de la comarca del Baix Llobregat, que s’adjunta en annex. 
 
TERCER.- Donar la màxima difusió d’aquest concurs, mitjançant nota de premsa 

entre els mitjans de comunicació, entre els 30 ajuntaments de la comarca, punts d’informació 
juvenil, així com a través de la consulta a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
es convidarà a totes les empreses col·laboradores del Consell Comarcal a presentar-se.  
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
Sessió del 20 de setembre  
 

j) Aprovar el Manifest per a la XII Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 

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

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha col.laborat i donat impuls a 

dotze Marxes de la Gent Gran a la comarca per fomentar l’envelliment actiu, donant cobertura a la 
Marxa de la Gent Gran que cada municipi de la comarca organitza en el marc de l’1 d’octubre, dia 
Internacional de la Gent Gran. 
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Vist que des d’aquesta entitat s’ha elaborat el Manifest i els materials 

promocionals per a cada municipi amb la finalitat d’unificar els actes de les marxes a nivell 
comarcal. 
 

Vist que aquest any 2010 se celebra la XII Marxa de la Gent Gran a la comarca 
del Baix Llobregat. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 10 de setembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar el Manifest per a la XII Marxa de la Gent Gran del Baix 
Llobregat 2010, d’acord amb el document de Manifest que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

k) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’entitat pública empresarial AENA 
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), de col.laboració en la realització de 
les activitats de control de mosquits al recinte de l’Aeroport de Barcelona – El Prat. 

 
“Vist que des de l’any 1989 diversos ajuntaments de la comarca del Baix 

Llobregat mantenen subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació dels 
convenis iniciats per la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983, en virtut del qual 
s’encarregava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la realització de les campanyes de control 
de mosquits en els seus termes municipals. 

 
Vist que en el cas dels terrenys on es situa l’aeroport del Prat de Llobregat, 

l’organisme interlocutor és AENA.  
 
Atès que l’esmentat organisme ha mostrat la seva voluntat de modificar i 

actualitzar el conveni remès en aquells aspectes que considera adients.  
 
Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en data 14 de 

setembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient.  
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.-  Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i AENA per a la realització de les activitats de control de mosquits a 
l’Aeroport de Barcelona per a l’exercici 2010, d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta i 
s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.-  Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord.  
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a AENA, perquè en tingui coneixement i 
als efectes. 
 

QUART.-  Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 

 
l) Aprovar la pròrroga per l’any 2010 del conveni subscrit amb els Ajuntaments de la 

comarca, de col.laboració pel desenvolupament del servei d’acollida d’urgència per 
a dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat. 

 
“Vist que a la comarca del Baix Llobregat, continuant amb les experiències que en 

els darrers anys s’han posat en marxa com a resposta a la violència domèstica exercida contra les 
dones, des de l’àmbit local es continua orientant accions adreçades a potenciar el nivell de 
conscienciació de la ciutadania, i, d’altra banda, incrementar les mesures de protecció de les 
dones que pateixen maltractaments de diferent naturalesa en el si de la vida domèstica. 

 
Vist que com a resposta a la violència domèstica exercida contra les dones, l’any 

2001 es posaren en marxa diferents experiències des de la comarca del Baix Llobregat per tal de 
potenciar el nivell de mesures de protecció de les dones que pateixen maltractaments de diferent 
naturalesa en el si de la vida domèstica. 
 

Vist que aquesta col·laboració es fa extensiva als Ajuntaments de la Comarca, 
mitjançant un conveni de cooperació, per tal de poder gaudir d’aquest servei d’acolliment 
d’urgència. Durant l’any 2009 han estat 29 municipis de la comarca els que han subscrit el conveni 
de col·laboració amb el Consell Comarcal. 
 
  Vist que aquesta entitat ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona i 
al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament 
del servei d’emergència per a dones víctimes del maltractament i els seus fills i filles a la comarca 
del Baix Llobregat. 
 
  Vist que aquest Consell Comarcal ha aprovat la pròrroga del conveni de 
col·laboració amb Llar Betània (Associació Lluc Quatre) per al desenvolupament del servei 
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat per a 
l’exercici 2010. 
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  Vist que des de l’any 2001 s’han subscrit sengles convenis de col·laboració amb 
els Ajuntaments de la Comarca per al desenvolupament del servei d’acolliment d’urgència per a 
dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat, i que aquests s’han prorrogat anualment 
fins l’any 2009.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 8 de setembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga del 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca, per al 
desenvolupament del servei d’acollida d’urgències per a dones víctimes de violència domèstica al 
Baix Llobregat per a l’exercici 2010. 
 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.-  Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
servei d’acollida d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat per a 
l’exercici 2010, d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca perquè en 
tinguin coneixement i als efectes oportuns. 

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

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

m) Aprovar la pròrroga per l’any 2010 del conveni subscrit amb l’Associació Lluc 
Quatre – Llar Betània, de col·laboració en el desenvolupament del servei 
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica al Baix 
Llobregat. 

 
“Vist que com a resposta a la violència exercida contra les dones, l’any 2001 es 

posaren en marxa diferents experiències des de la comarca del Baix Llobregat per tal de potenciar 
el nivell de mesures de protecció de les dones que pateixen maltractaments de diferent naturalesa 
en el si de la vida domèstica. 

 
Vist que fruit de la participació de les administracions locals i altres entitats 

d’iniciativa social, es va subscriure en data 6 de febrer de 2001 un Conveni de col·laboració entre 
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el Consell Comarcal del Baix Llobregat i Llar Betània (Associació Lluc Quatre) per al 
desenvolupament del servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica, 
que ha estat prorrogat fins l’any 2009. 

 
Vist que aquesta col·laboració s’ha fet extensiva als Ajuntaments de la comarca, 

mitjançant un conveni de cooperació, per tal de poder gaudir d’aquest servei d’acolliment 
d’urgència. 

 
Vist que aquesta entitat ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona i 

al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament 
del servei d’emergència per a dones víctimes del maltractament i els seus fills i filles a la comarca 
del Baix Llobregat. 

 
  Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i Llar Betània (Associació Lluc 
Quatre) tenen interès en continuar col·laborant en la promoció i desenvolupament d’aquest tipus 
de recursos. 
 

Vist la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix 
en el seu article 22.2 que podrà concedir-se directament les subvencions, amb caràcter 
excepcional, quan s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades què dificulten la convocatòria pública i que d’acord amb l’article 28 de 
l’esmentada Llei és formalitzarà mitjançant la subscripció d’un conveni. 
 
  Vist que mitjançant aquest conveni, el Consell Comarcal farà una aportació a Llar 
Betània de 20.386,02€ (vint mil tres-cents vuitanta-sis euros amb dos cèntims) en concepte 
d’aportació econòmica per sufragar part de les despeses derivades de l’explotació del servei 
d’acolliment d’urgència així com de la manutenció de les dones acollides en el centre, i els seus 
fills, durant l’exercici 2010. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Política 
Socials en data 8 de setembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i Llar Betània (Associació Lluc Quatre) per al desenvolupament del 
servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat per a 
l’exercici de 2010, d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament, i que preveu que aquesta entitat farà una aportació a Llar Betània de 20.386,02€ ( 
vint mil tres-cents vuitanta-sis euros amb dos cèntims) en concepte d’aportació econòmica per 
sufragar part de les despeses derivades de l’explotació del servei d’acolliment d’urgència així com 
de la manutenció de les dones acollides en el centre, i els seus fills, durant l’exercici 2010. 
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SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 

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

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

21348904 corresponent al pressupost previst per enguany. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a Llar Betània (Associació Lluc Quatre) pel 
seu coneixement i efectes. 

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

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

n) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Coordinadora d’Associacions i 
Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat, de col·laboració en les 
activitats de l’exercici 2010. 

 
“Atès que des de l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat col·labora 

amb la Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat 
(CORDIBAIX), en foment i promoció d’activitats socials en el camp de la disminució psíquica, amb 
l’objecte de coordinar-se i col·laborar per portar a terme activitats de caràcter social que fomentin i 
promocionin la millora de la qualitat de vida dels disminuïts psíquics i la seva integració en la 
comunitat. 

 
Vist que és d’interès per ambdues parts continuar en la línia d’unificació 

d’esforços en la consecució dels interessos generals del col·lectiu de les persones amb 
discapacitat. 

 
Vist la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix 

en el seu article 22.2 que podrà concedir-se directament les subvencions, amb caràcter 
excepcional, quan s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades què dificulten la convocatòria pública i que d’acord amb l’article 28 de 
l’esmentada Llei és formalitzarà mitjançant la subscripció d’un conveni. 

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

Socials en data 6 de setembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció del 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Coordinadora d’Associacions i Patronats 
de Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX), per al exercici 2010, on es fa 
referència a la concurrència d’aquestes circumstàncies d’interès social. 
  

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

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

següents 



 45 

 
ACORDS 

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

Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat 
(CORDIBAIX), per a l’any 2010, en virtut del qual el Consell Comarcal farà una aportació 
econòmica per  import de 11.200€ (onze mil dos-cents euros), d’acord amb la minuta de conveni 
que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament al present acord. 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa total de 11.200€ (onze mil dos-cents euros) per 
atendre l’aportació prevista en aquest conveni i que anirà a càrrec de la partida pressupostària 
231.48902 del pressupost previst per enguany.  

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

QUART.- Comunicar el present acord a la Coordinadora  d’Associacions i 
Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX), perquè en tingui 
coneixement i als efectes escaients. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 
celebri”. 
 

o) Aprovar la modificació de convenis subscrits amb diferents Ajuntaments, de 
col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda per a l’any 2010. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 21 de juny de 

2010 es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i diferents ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat fix per a persones 
amb mobilitat reduïda per a l’any 2010, entre els que figuren els Ajuntaments de Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Torrelles de Llobregat i Viladecans; amb 
efectes del dia 1 de gener de 2010 i fins al dia 18 de juliol de 2010 per l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat, i amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2010 i fins al 31 de desembre de 2010 per 
a la resta d’ajuntaments. 

 
Vist que en el decurs de vigència del referit conveni, l’Ajuntament de Torrelles de 

Llobregat en data 27 de juliol de 2010 ha sol·licitat disposar del servei de transport adaptat fix 
durant tot l’any 2010; canvi que no ha suposat un increment del cost total de la ruta de referència, 
però que comporta fer una nova distribució entre els ajuntaments implicats, modificant-se 
d’aquesta manera les aportacions corresponents als Ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i 
Viladecans. 

 
Vist que els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí han sol·licitat 

noves peticions d’ampliació dels esmentats serveis, per transportar el primer a una persona del 
municipi de Cornellà de Llobregat al centre Llar Joan Trias del municipi de Barcelona i el segon a 
sis persones del municipi de Sant Joan Despí, tres a la Residència Sophos del mateix municipi i 
tres al CSS Sant Jordi del municipi de Cornellà de Llobregat. 
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  Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en 
data 14 de setembre de 2010, que s’adjunten a l’expedient. 

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

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Compromís Quart del conveni de cooperació 

entre l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre diferents 
municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el decurs de 
l’actual exercici 2010, per tal de que on diu que “la vigència d’aquest conveni serà d’un any, 
comptador des del dia 1 de gener fins el 18 de juliol de 2010” digui “des del dia 1 de gener fins el 
31 de desembre de 2010”. 

 
SEGON.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni de 

cooperació entre l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre 
diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el 
decurs de l’actual exercici 2010, en relació a un usuari pertanyent al mateix municipi amb 
destinació al centre Llars Mundet del municipi de Barcelona, per un import de nou mil dos-cents 
trenta euros (9.230,00€), el que suposa 3.230,50€ més que la redistribució inicial, de conformitat 
amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el que implica 
un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix que ha de satisfer l’Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat per a l’any 2010 de nou mil dos-cents trenta euros (9.230,00 €), quantitat 
que inclou l’esmentat Annex 5 de modificació del referit conveni. 
 

TERCER.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni de 
cooperació entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre 
diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el 
decurs de l’actual exercici 2010, en relació a un usuari pertanyent al mateix municipi amb 
destinació al centre Llars Mundet del municipi de Barcelona, per un import de tres mil dos-cents 
euros amb seixanta cèntims d’euro (3.200,60€), el que suposa 373,40€ menys que la redistribució 
inicial, de conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova 
simultàniament; el que implica un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix que ha de 
satisfer l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’any 2010 de quaranta-dos mil seixanta-nou 
euros amb cinquanta set cèntims d’euro (42.069,57€), quantitat que inclou l’esmentat Annex 5 de 
modificació del referit conveni. 
 

QUART.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni de 
cooperació entre l’Ajuntament de Viladecans i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre diferents 
municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el decurs de 
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l’actual exercici 2010, en relació a dos usuaris pertanyents al mateix municipi amb destinació al 
centre Llars Mundet del municipi de Barcelona, per un import de sis mil quatre-cents un euros amb 
vint cèntims d’euro (6.401,20€), el que suposa 746,81€ menys que la redistribució inicial, de 
conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el 
que implica un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix que ha de satisfer 
l’Ajuntament de Viladecans per a l’any 2010 de cinquanta mil sis-cents dinou euros amb catorze 
cèntims d’euro (50.619,14 €), quantitat que inclou l’Annex 5 de modificació del referit conveni. 
 

CINQUÈ.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni de 
cooperació entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
per a la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre 
diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el 
decurs de l’actual exercici 2010, en relació a un usuari pertanyent al mateix municipi amb 
destinació al centre Llar Joan Trias de la Fundació Llars de l’Amistat Cheshire del municipi de 
Barcelona, a partir del dia 14 de setembre de 2010 i fins al 31 de desembre de 2010, de dilluns a 
divendres, per un import diari, IVA exempt, de trenta–dos euros (32,00€), quantitat que inclou el 
cost de l’acompanyant, i que desglossat són vint-i-sis euros amb vint-i-quatre cèntims d’euro 
(26,24€) corresponents al cost del servei i cinc euros amb setanta-sis cèntims d’euro (5,76€) 
corresponents al cost de l’acompanyant, amb un cost estimatiu màxim per l’exercici 2010 de dos 
mil quatre-cents euros (2.400,00€) quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, i que desglossat 
són mil nou-cents seixanta-vuit euros (1.968,00€) corresponents al cost del servei i quatre-cents 
trenta-dos euros (432,00€) al cost de l’acompanyant, en el sentit que l’import que ha de satisfer 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és de vuit-cents seixanta-quatre euros amb noranta-sis 
cèntims d’euro (864,96€); el que implica un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix 
per a l’any 2010 de setze mil dos-cents disset euros amb noranta cèntims d’euro (16.217,90€), 
quantitat que inclou l’Annex 5 de modificació del referit conveni. 
 

SISÈ.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni de 
cooperació entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a 
la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre 
diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el 
decurs de l’actual exercici 2010, en relació a diversos usuaris pertanyents al municipi de Sant Joan 
Despí -tres amb destinació a la Residència Sophos del mateix municipi i tres al CSS Sant Jordi del 
municipi de Cornellà de Llobregat- (s’estableix un màxim de cinc usuaris/es en seient i quatre 
usuaris/es en cadira de rodes com a configuració màxima de cadires de rodes del vehicle), tots a 
partir del dia 21 de setembre de 2010 i fins al 31 de desembre de 2010, de dilluns a divendres, per 
un import diari, IVA exempt, de cent noranta-dos euros amb vint cèntims d’euro (192,20€), 
quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, i que desglossat són cent seixanta euros (160,00€) 
corresponents al cost del servei i trenta-dos euros amb vint cèntims d’euro (32,20€) corresponents 
al cost de l’acompanyant, amb un cost estimatiu màxim per l’exercici 2010 de tretze mil quatre-
cents cinquanta-quatre euros (13.454,00€) quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, i que 
desglossats són onze mil dos-cents euros (11.200,00€) corresponents al cost del servei i dos mil 
dos-cents cinquanta-quatre euros (2.254,00€) corresponents al cost de l’acompanyant, en el sentit 
que l’import que ha de satisfer l’Ajuntament de Sant Joan Despí per l’esmentat servei ascendeix a 
la quantitat de quatre mil set-cents divuit euros (4.718,00 €); el que implica un cost per la totalitat 
de serveis de transport adaptat fix per a l’any 2010 de vint-i-tres mil nou-cents vint-i-vuit euros amb 
vuitanta-set cèntims d’euro (23.928,87€), quantitat que inclou l’Annex 5 de modificació del referit 
conveni. 
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SETÈ.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del present acord. 
 

VUITÈ.- Comunicar el present acord en la part que els afecta als Ajuntaments de 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Torrelles de Llobregat i 
Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

p) Aprovar l’annex per al 2010 al Conveni marc subscrit amb el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat de col.laboració en projectes de coneixement i 
divulgació de la realitat comarcal. 

 

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

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

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

 
Atès que s’ha proposat la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració 

subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat regulador de la participació en les 
activitats de l’any 2010: 

 
1. Materials del Baix Llobregat, núm.16 
2. Materials Didàctics “Coneix el Baix Llobregat” 
3. Rutes de Dones del Baix Llobregat 
4. Trobada de recerca jove 
 
Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat considera d’interès atorgar 

un ajut al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, per import total de 13.000€ (tretze mil 
euros), per cofinançar les activitats anteriorment esmentades, atès el seu interès comarcal. 

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

Polítiques Socials en data 9 de setembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que aquest ajut està previst nominalment en el pressupost 2010, d’acord amb 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració 
subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per al desenvolupament de les 
actuacions especificades en la part expositiva del present acord, de conformitat amb la minuta 
d’annex que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu una aportació a favor 
del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat de 13.000€ (tretze mil euros) per al 
desenvolupament d’aquestes activitats.  
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
920.48903 del pressupost previst per enguany. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
4.-  Designar la Consellera Sra. Mª Mercé Morera i Santafé, del grup comarcal de CiU, com a 
representant del Consell Comarcal en el Plenari del Consell Econòmic i Social. 

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

Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social com a òrgan de participació 
de caràcter permanent, amb funcions consultives en matèria econòmico-social en relació a tots els 
assumptes d’interès comarcal, en el qual existeix representació de tots els grups polítics 
comarcals, així com de les organitzacions empresarials i sindicals. 
 

Vist que, dins el seu caràcter representatiu dels agents econòmics i socials del 
territori, actualment formen part del mateix, a més del propi Consell Comarcal, Comissions 
Obreres, Unió General de Treballadors i la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat i la Petita 
i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC). 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat en sessió celebrada en 

data 19 de novembre de 2007 es van designar els membres del Ple del Consell Econòmic i Social 
en representació d’aquest Consell Comarcal, entre els que hi figurava el Sr. Manel Caballero i 
Boira. 
 

Vist que s’ha incorporat com a Consellera Comarcal en substitució del Sr. Manel 
Caballero i Boira, es proposa designar la Sra. Mª Mercé Morera i Santafé com a representant 
d’aquesta entitat en el Plenari del Consell Econòmic i Social. 
 

Vist l’article sisè del Reglament Orgànic i de Funcionament del CES del Baix 
Llobregat, que estableix que el Ple d’aquest organisme estarà composat, entre d’altres, per dotze 
membres, inclòs el President, designats pel Consell Comarcal, la representativitat dels quals serà 
garantida mitjançant acord plenari del Consell Comarcal. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Designar la Consellera Sra. Mª Mercé Morera i Santafé, del Grup 

Comarcal de Convergència i Unió, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
el Plenari del Consell Econòmic i Social, en substitució del Sr. Manel Caballero i Boira. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Sra. Mª Mercé Morera i Santafé, així 
com a la secretaria del CES i a la resta d’entitats membres del mateix, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
5.- Aprovar definitivament el Compte General de l’entitat corresponent a l’exercici 

2009. 
 

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

“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 19 de 
maig de 2010, 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 2009. 
 

Atès que l’expedient i documentació integrant del Compte General han estat 
exposats al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 131 de 2 de juny 
de 2010, durant el termini legalment establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

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

reclamació, al·legació o observació al Compte General. 
 

Per tot això, la Presidenta 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 2009 i li 
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 2009, integrat pels següents estats financers i 
comptables: 
 
 -balanç. 
 -compte de resultats econòmic-patrimonial. 
 -estat de liquidació del pressupost. 
 -memòria. 
 
  SEGON.- Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 43 
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya.” 

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

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

 
6.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 8/2010. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vistos els Decrets de Presidència 75/2010 del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat i 25/2010 del Patronat Comarcal del Baix Llobregat de data 23 de juny d’enguany,  
d’aplicació en l’àmbit d’aquest Consell Comarcal i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat  de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic previstes al 
Reial Decret-Llei 8/2010, de 10 de maig, que contempla la modificació del títol III de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat  per al 2010, amb l’objecte de 
reduir les retribucions del personal al servei del sector públic en una mitjana del 5%, amb efectes 
d’1 de juny fins el 31 de desembre de 2010. 
 

Vist l’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 10 de maig, que declara recursos 
afectats els derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de personal en els 
exercicis 2010 i 2011, que es destinaran , amb l’ordre de preferència en el que estan relacionats, a 
les següents finalitats: 
 

a) Al sanejament del romanent de tresoreria derivat de l’última liquidació, quan aquest sigui 
negatiu. 

b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini. 
c) Al finançament d’inversions. 

 
Atès que d’acord a les dades obtingudes de l’ultima liquidació el Consell Comarcal 

del Baix Llobregat no presenta romanent de tresoreria negatiu ni endeutament a llarg termini i per 
tant  els recursos afectats s’han de destinat al finançament d’inversions. 
 

Vist que d’acord als càlculs efectuats pels Departaments d’Intervenció i de 
Recursos Humans d’aquesta entitat els recursos afectats en l’àmbit d’aquest Consell Comarcal 
derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de personal en l’exercici 2010 són els 
que a  continuació es relacionen: 
 
Consell Comarcal del Baix Llobregat  
 
313 13000 Retrib. Personal SCM        7.419,40 
410 13000 Retrib. Personal Promoció agrària    1.702,44 
920 13000 Retrib. Personal serveis centrals  20.403,19 
337 13000 Retrib. Personal Joventut     1.996,84 
241 13106 Retrib. Personal AODL      2.381,42 
241 13000 Retrib. Personal Prom. Econòmica    4.034,57 
231 13102 Retrib. Personal immigració        788,33 
920 13100 Retrib. Personal laboral temporal    2.667,14 
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920 15100 Gratificacions            72,75 
920 12000 Funcionaris A1        7.902,41 
920 12003 Funcionaris A3        1.839,01 
912 10000 Retrib. Personal eventual      8.857,70 
912 23000 Dietes càrrecs electes       2.482,50 
912 48000 Partits polítics      13.040,00 
    
  Total        75.587,70 
 

Atès que el Patronat Comarcal de Serveis a la persona no té entre els seus 
objectius  realitzar inversions i que  la reducció de les despeses de personal comporta una menor 
aportació d’aquest Consell Comarcal per finançar els serveis que gestiona, es considera 
convenient que sigui el Consell Comarcal qui apliqui al finançament d’inversions els recursos 
afectats per la reducció de despeses de personal que es deriven de l’aplicació al Patronat 
Comarcal del Reial Decret-Llei 8/2010, de 10 de maig, que ascendeixen a la quantitat de 
40.785,37€ reduint en la mateixa quantia  l’aportació prevista a la partida 231 41000 del 
pressupost del Consell Comarcal per aquest exercici. 
 

Vist que aquest Consell Comarcal te previst realitzar la reforma de l’edifici número 
2 de la seu d’aquest Consell Comarcal per  a la resolució de les patologies constructives, la millora 
tèrmica i la climatització així com diverses actuacions en els edificis del Consell Comarcal a 
realitzar per les persones contractades dins del Projecte Impuls-Treball 2010.  
 

Vist l’informe de la Directora de l’Àrea de serveis a la persona en relació a 
habilitar una aplicació pressupostaria per import de 3.700,00€ per a la realització del projecte de 
prevenció infants i famílies “ Escolta’m” i pels taller d’habilitats socials per adolescents  i de 
competències per l’acolliment de família extensa. 
 

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 
 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 
 

Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i  les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2008. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.-   Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 8/2010 del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat mitjançant  transferència de crèdit entre partides de diferent  àrea de 
despesa d’acord al següent detall: 
 
Modificació de crèdits 8/2010     
      
Transferència de crèdits     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  baixes Crèdit final 
      
231 13102 Ret. Personal immigració 27.591,69  788,33 26.803,36 
241 13000 Ret. Personal promoció econòmica 144.268,80  4.034,57 140.234,23 
241 13106 Ret. Personal AODL 82.775,06  2.381,42 80.393,64 
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313 13000 Ret. Personal SCM 310.701,68  7.419,40 303.282,28 
337 13000 Ret. Personal joventut 87.276,65  1.996,84 85.279,81 
410 13000 Ret. Personal promoció agraria 58.571,29  1.702,44 56.868,85 
912 10000 Ret. Organs de Govern 231.885,91  8.857,70 223.028,21 

912 23000 
Assistències a juntes i plens 
consellers 63.750,00  2.482,50 61.267,50 

912 48000 Partits polítics 172.800,00  13.040,00 159.760,00 
920 12000 Retrib. Funcionaris A1 65.032,43  7.902,41 57.130,02 
920 12003 Retrib. Funcionaris A3 20.571,81  1.839,01 18.732,80 
920 13000 Ret. Personal serveis centrals 919.873,32  20.403,19 899.470,13 
920 13100 Retrib. Personal laboral temporal 76.274,43  2.667,14 73.607,29 
920 15100 Gratificacions 2.500,00  72,75 2.427,25 

231 41000 
Patronat Comarcal de Serveis a la 
persona 5.795.832,17  40.785,37 5.755.046,80 

      
920 63200 Edificis 481.216,52 116.373,07  597.589,59 
      
      
 TOTAL 8.540.921,76 116.373,07 116.373,07 8.540.921,76 
      
CREDITS EXTRAORDINARIS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
231 22607 Taller serveis socials 0,00 3.700,00 3.700,00  
      
 Total despeses 0,00 3.700,00 3.700,00  
      
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      

87000 
Romanent tresoreria despeses 
generals 7.752,92 3.700,00 11.452,92  

      
 Total ingressos 7.752,92 3.700,00 11.452,92  

 
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 . 
 

TERCER.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública 
no hi ha cap reclamació en contra del mateix.” 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i l’abstenció de la representant 
del grup comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular. 
 
7.-  Aprovar diferents modificacions en la plantilla i la relació de llocs de treball de l’entitat. 

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

 
“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el que 

estableix la legislació vigent, va aprovar, per acord de Ple celebrat en sessió de data 21 de 
desembre de 2009, la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el seu 
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’exercici 
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2010, integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, personal laboral i eventual 
d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat; i que s’ha modificat amb posterioritat. 
 

Atesa la necessitat de modificar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2010 per 
adaptar-la als canvis que s’han produït durant aquest temps, específicament les modificacions 
sofertes en la situació d’algunes places, les quals són les següents: 
 
Personal laboral  
 

a) Transformar la situació de la plaça d’Administratiu/va Serveis Centrals, en vacant desprès 
que la Sra. Teresa Fernández Peñas que ocupava aquesta plaça es jubilés en data 30 de 
setembre d’enguany. 

 
b) Amortitzar la plaça de Consergeria-Porteria degut a que la Sra. Pilar Fuertes López que 

ocupava aquesta plaça es jubilés en data 30 de juliol d’enguany. 
 

c) Per motius organitzatius en l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials convé transformar el lloc 
de treball i les funcions de la plaça de Tècnic Superior (Cultura i Ensenyament) actualment 
vacant en els termes següents: 
 

 CODI:   L.A1.1. 

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

 REQUISITS: Tècnic/a Superior 
 
             FUNCIONS: 

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva 
titulació. 

- Gestió, planificació i elaboració de projectes vinculats a l’Àrea 
d’Igualtat i Polítiques Socials 

- Impulsar les polítiques de dones en la comarca del Baix Llobregat 
mitjançant l’elaboració de Plans transversals. 

- Dinamitzar les estructures del Consell de Dones del Baix 
Llobregat i la seva organització: assemblea, junta permanent i 
comissions de treball 

- Dissenyar projectes de dones amb les administracions locals, 
provincials i autonòmiques, així com realitzar les sol·licituds de 
subvencions i justificacions de les subvencions. 

- Estructurar les dades de dones de la comarca per tal d’impulsar 
l’Observatori d’igualtat de gènere del Baix Llobregat. 

- Col·laborar en les processos d’adjudicació i contractació de 
serveis de transport escolar i menjador. 

- Participar en la gestió de transport escolar i col·laborar en la 
planificació de les rutes de transport escolar. 
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- Elaborar informes d’activitat i estadístiques derivades de 
l’adjudicació d’ajuts de menjador i transport. 

- Realitzar el seguiment del pressupost i de la justificació 
econòmica en l’àmbit d’educació 

- Proposar millores en l’aplicatiu informàtic de gestió d’ajust de 
menjador i implementar el sistema informàtic de transport escolar. 

- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 
 
 PROVISIÓ:   Concurs - Oposició 
 
 SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Vacant 
 

Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i 
per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 30 de setembre de 2010, que 
s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, l’article 126 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 283 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació de plantilla de personal del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a l’exercici 2010, integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, 
personal laboral i eventual d’aquesta entitat, consistent en la modificació de les situacions 
d’ocupades-vacants d’algunes places, quedant la plantilla com es detalla a continuació: 
  

 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2010 modificació setembre 2010 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
EVENTUAL 

 
 

 
Gerent 

 
A1 

 
1 

 
 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Funcionaris d’habilitació estatal  
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Secretari A1  1 
 

Interventor 
 

A1 
 
 

 
1 

 
Tresorer 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Escala d’administració general 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
A1 

 
3 

 
 

 
Subescala administrativa 

 
C1 

 
2 

 
 

 
Escala d'administració especial 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
 

 
                         Tècnics superiors 

 
A1 

 
2 

 
 

 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

 
Tècnics superiors 

 
A1 6 3 

 
Tècnics mitjans 

 
A2 5 3 

 
Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
2 2 

 
Prospectors 

 
C1 

 
6 

 
0 

 
            Administratives 

 
C1 

 
7 

 
2 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
7 

 
5 

 
Personal d'oficis no qualificat 

 
A.PROF 

 
1 

 
2 

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

 
CODI:   L.A1.1. 

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

 REQUISITS: Tècnic/a Superior 
 
             FUNCIONS: 

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva 
titulació. 

- Gestió, planificació i elaboració de projectes vinculats a l’Àrea 
d’Igualtat i Polítiques Socials 

- Impulsar les polítiques de dones en la comarca del Baix Llobregat 
mitjançant l’elaboració de Plans transversals. 
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- Dinamitzar les estructures del Consell de Dones del Baix 
Llobregat i la seva organització: assemblea, junta permanent i 
comissions de treball 

- Dissenyar projectes de dones amb les administracions locals, 
provincials i autonòmiques, així com realitzar les sol·licituds de 
subvencions i justificacions de les subvencions. 

- Estructurar les dades de dones de la comarca per tal d’impulsar 
l’Observatori d’igualtat de gènere del Baix Llobregat. 

- Col·laborar en les processos d’adjudicació i contractació de 
serveis de transport escolar i menjador. 

- Participar en la gestió de transport escolar i col·laborar en la 
planificació de les rutes de transport escolar. 

- Elaborar informes d’activitat i estadístiques derivades de 
l’adjudicació d’ajuts de menjador i transport. 

- Realitzar el seguiment del pressupost i de la justificació 
econòmica en l’àmbit d’educació 

- Proposar millores en l’aplicatiu informàtic de gestió d’ajust de 
menjador i implementar el sistema informàtic de transport escolar. 

- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 
 
 PROVISIÓ:   Concurs - Oposició 
 
 SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Vacant 
 

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

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

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

 
8.-Precs i preguntes. 

 
La Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. Manzano, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, 
que diu:  
 
Quisiera saber si esta temporada, que parece que el tema de mosquitos se va alargando, si se ha 
tomado algún tipo de medidas extraordinarias o está previsto adoptarlas.  
 
La Sra. Presidenta contesta: 
 
Justament avui suposo que al grup Popular li han passat la resposta de les preguntes que ens van 
fer sobre el Servei de Control de Mosquits. En el moment que se li va fer l'informe estàvem  
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acabant la campanya, els tècnics preveien que probablement s’hauria d’allargar i el que no li puc 
dic específicament és de quina manera s’ha previst i en quan temps, però li faré arribar la 
resposta. 
 
També li he de dir que el que si que no hem pogut allargar és les persones que teníem 
contractades a través de fons que ens vénen o de plans d’ocupació; això si que no ho hem pogut 
allargar, però si que s’ha continuat amb determinades tasques, li puntualitzarem en quines.  
 

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


