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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 5/2011 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-quatre d’octubre de dos mil onze. Quan són les divuit 
hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter 
ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i assistits pel Secretari 
Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de  Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
LLUIS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
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FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
ROSER BROSED YUSTE 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
RUTH MORENO SALAZAR 
Regidora de Vallirana 
 
FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
CiU. 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
LLORENÇ REY I CASAS 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JORDI GARCÍA I MAS 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
ICV-EUiA-EPM.     
    
CRISTINA BIGORDÀ VARGAS 
Regidora d’Abrera 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
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ELISA CORRAL LOZANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
     
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
PP.  
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ISABEL RUIZ BAUTISTA 
Regidora d’Abrera 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
MANUEL REYES LÓPEZ  
Alcalde de Castelldefels 
 
ERC-AM.    
  
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
   
PxC. 
 
DAVID PARADA PÉREZ 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’Abrera 
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JAVIER GONZÁLEZ ABAD (PSC-CPM) 
Regidor de Martorell  
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
 
1.- Aprovar les actes núm. 3/11 i 4/11, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 24 
d’octubre 
  
Els presents aproven per unanimitat les actes núm. 3/11 i 4/11, corresponent a la sessió celebrada el 
dia 24 d’octubre. 
 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 58/11, de 27 d’abril, relatiu a aprovar  la modificació de crèdits 1/2011 del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
“Vist el Decret de Presidència 14/2011 del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 

del Baix Llobregat  de data 27 d’abril d’enguany  que aprova la proposta de modificació de crèdits 
1/2011 mitjançat transferència de crèdit entre partides del mateix grup de programa i entre partides del 
capítol I per elevar-la posteriorment al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva aprovació 
definitiva. 
 

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

Vist l’acord del Ple de Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 18 d’abril que 
aprova la modificació de la relació de llocs de treball del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona  
del Baix Llobregat amb la modificació de les funcions i retribució de la plaça de tècnic/a superior de 
suport a la coordinació dels equips d’atenció a la infància i adolescència.   
 

Vist l’informe de la tècnica encarregada de la gestió del transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda que posa de manifest la necessitat de transferir crèdits entre les 
partides del grup de programa 441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport per tal de 
finançar el serveis que realitza directament l’Ajuntament del Prat de Llobregat.  
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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, l’article 13 apartat 8 dels Estatuts del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i  l’article 10 apartat 3 de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 1/2011 del Patronat Comarcal de Serveis 
a la Persona del Baix Llobregat,  mitjançat transferència de crèdit entre partides del mateix grup de 
programa i entre partides del capítol I d’acord amb la proposta aprovada per Decret de Presidència 
14/2011 que es relaciona a continuació: 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT     

      
DESPESES Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 

      
230 13101 Retrib. Personal Serveis Centrals 93.929,36 27.439,13  121.368,49 
230 16001 Seguretat Social 30.987,00 8.152,80  39.139,80 
231 13000 Retribucions bàsiques EAIA 1.099.316,76  14.566,81 1.084.749,95 
231 13110 Altres despeses personal EAIA 87.145,34  12.872,32 74.273,02 
231 16000 Seguretat Social EAIA 362.831,76  8.152,80 354.678,96 
441 22300 Transport Adaptat 1.373.314,38  3.600,00 1.369.714,38 
441 46200 Ajuintaments transport adaptat 1.100,00 3.600,00  4.700,00 

      

 TOTAL 3.048.624,60 39.191,93 39.191,93 3.048.624,60 
 

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

b) Decret núm. 78/11, de 19 d’abril, relatiu a revisar els preus del contracte subscrit amb 
l’empresa Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el 19 de març de 2007 

es va aprovar l’adjudicació a l’empresa Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes 
S.A. del contracte d’un operador de telecomunicacions per a telefonia de veu fixa corporativa i dades 
(accés a internet i correu electrònic corporatiu) per al Consell Comarcal del Baix Llobregat en els seus 
diferents edificis/emplaçaments per un import IVA inclòs de 55.486,44€ (cinquanta-cinc mil quatre-
cents vuitanta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims d’euros) per a la primera anualitat i 55.486,44€ 
(cinquanta-cinc mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims d’euros) per a la 
segona anualitat. 

 
Atès la clàusula quarta del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars 

reguladors del contracte que estableix que el contracte tindrà una durada inicial de dos anys amb 
possibilitat de dues pròrrogues expresses d’un any cadascuna. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada l’1 de març de 2010 es 

va donar compte del canvi de denominació social de l’empresa Catalana de Telecomunicacions 
Societat Operadora de Xarxes S.A. per Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions S.A., així com 
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es va aprovar la pròrroga de l’esmentat contracte per 1 (UN) any, amb efectes des de 24/07/09 fins a 
23/07/10, i la revisió dels preus del contracte aplicant un índex de -0,9% amb efectes des de 24/07/09. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el 21 de juny de 2010 
es va aprovar la pròrroga del referit contracte per un període de 3 mesos i 10 dies, compresos entre el 
24/07/10 i el 03/11/10, ambdues dates inclusivament. 

 
Atès que la clàusula setena del Plec de clàusules econòmiques i administratives 

particulars reguladors del contracte de referència estableix que en cas de pròrroga els preus unitaris es 
modificaran d’acord amb la variació en els dotze mesos anteriors de l'IPC publicat per l'INE per al grup 
de les comunicacions. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies, en data 19 de maig de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la corresponent 
revisió de preus amb efectes retroactius des del dia 24 de juliol de 2010. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Revisar els preus del contracte subscrit amb l’empresa Orange Catalunya 
Xarxes de Telecomunicacions, S.A., per a la prestació del servei d’operador de telecomunicacions per 
a telefonia de veu fixa corporativa i dades per al Consell Comarcal del Baix Llobregat en els seus 
diferents edificis/emplaçaments, aplicant un índex de -0,6 % amb efectes retroactius des del dia 24 de 
juliol de 2010 i fins al dia 3 de novembre de 2010.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a Orange Catalunya Xarxes de 
Telecomunicacions, S.A., perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

c) Decret núm. 79/11, de 19 d’abril, relatiu a aprovar la modificació del contracte de serveis 
subscrit amb l’empresa PULIM, S.A., corresponent al servei de neteja d’edificis. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 151/07, de 26 de juliol, ratificat en sessió de 

la Junta de Govern de 17 de setembre de 2007, es va aprovar l’adjudicació a l’empresa Pulim, S.A., 
del contracte de servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat núm. 2 (edifici 
de la Seu), núm. 3 (Centre de Documentació) i núm. 4 (Oficines de joventut), ubicats en el Parc 
Torreblanca.  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre de 2009 es va acordar la 
pròrroga de l’esmentat contracte per un període d’un any amb efectes de l’1 d’octubre de 2009 al 30 de 
setembre de 2010, així com la revisió i modificació del preu del contracte relativa a una reducció 
directa del 20% en 26.179,80€, IVA inclòs, per raons d’interès públic, d’acord amb el que disposa l’art. 
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101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.  

 
Atès que en successius acords de Junta de Govern s’ha procedit a la modificació i 

reducció del referit contracte, condicions que, segons consta a l’expedient, van estar acceptades per 
l’empresa adjudicatària. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 8 de novembre de 2010 es va prorrogar 
per 1 any, amb efectes de l’1 d’octubre de 2010, l’esmentat contracte, així com es va incorporar al 
contracte de referència el servei de neteja de l’edifici núm. 5 (Pla d’ocupació), revisant-se el preu del 
contracte i fixant l'import del contracte, per al període de l’1 d’octubre de 2010 al 30 de setembre de 
2011, en 13.823,69€ d’import net, 2.488,26€ corresponents a l'IVA i un total de 16.311,95€, IVA inclòs, 
resultant una facturació mensual de 1.359,33€, IVA inclòs; així com es va fixar el temps de servei en 3 
hores i 48 minuts diaris, de dilluns a divendres. 

 
Atès que actualment s’estan executant les obres de l’envolupant i la climatització de 

l’edifici núm. 2, que l’evolució de les obres de l'envolupant permetran l’ús de tots els espais interiors de 
l’edifici núm. 2 a partir del dia 1 de setembre de 2011, i que les obres de la climatització s’iniciaran el 
dia 23 de maig d’enguany, preveient-se que la climatització estigui en condicions de servei el dia 30 de 
juny de 2011, recobrant l’edifici la seva activitat normal progressivament durant el mes de juny; segons 
consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies, en data 18 de maig de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació de 
l’esmentat contracte en el sentit d’incrementar les hores de servei, passant de 19 a 30 
hores/setmanals, a partir del dia 14 de juny de 2011 i fins al 30 de setembre de 2011, així com incloure 
en el contracte de referència el servei de l’edifici núm. 6 (antic edifici del Movibaix), d’acord amb el que 
disposa l’art. 101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; atès que el temps de servei actual i el volum de 
tasques a realitzar durant el temps disponible està resultant insuficient.  
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de serveis subscrit amb l’empresa 
PULIM, S.A., corresponent al servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
núm. 2 (edifici de la Seu), núm. 3 (Centre de Documentació), núm. 4 (Oficines de joventut) i núm. 5 
(edifici Pla d’ocupació) ubicats en el parc de Torreblanca, a partir del dia 14 de juny de 2011 i fins al 30 
de setembre de 2011, en el sentit d’afegir al servei l’edifici núm. 6 i fixant les hores setmanals de servei 
en 30 hores/setmana, aplicant les modificacions de superfície, freqüències i horaris als edificis a 
mantenir que es detallen a l’annex tècnic que s’adjunta a l’expedient. 
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SEGON.- Incrementar l'import del contracte en un total de 3.276,18€, IVA inclòs, 
durant el període del 14 de juny de 2011 al 30 de setembre de 2011; sent l'import mensual a facturar 
durant el període esmentat de 2.123,94€/mes, IVA inclòs.  
 

TERCER.- Fixar el temps diari de servei en 6 hores, de dilluns a divendres, és a dir, 30 
hores/setmanals. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a l’empresa PULIM, S.A., atorgant-li tràmit 

d’audiència per un termini de deu dies, d’acord amb el que disposa l’art. 102 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap suggeriment 
s’entendrà acceptat el present Decret. 
 

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

d) Decret núm. 85/11, de 23 de maig, relatiu a aprovar reconeixement de crèdits d’exercicis 
anteriors. 

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

l’impost de bens immobles  dels exercicis 2003,2004 i 2005 per un import total de 7.191,81 €  de la 
finca de Can Solé a Sant Boi de Llobregat, amb referència cadastral 8991306DF1799C0001TG els 
quals no s’han reconegut amb càrrec al pressupost de l’exercici corresponent a la despesa efectuada. 
 

Atès que per Decret de la Tinenta d’alcalde d l’àrea d’actuació de Serveis Generals 
AP18080987 de data 09/09/2008 es va desestimar  el recurs de reposició presentat  pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat aprovat per Decret de la Presidència , número 67 de data 15 de juliol de 
2008 contra l’acord de data 9 de juny de 2008 de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Boi en el 
que es sol.licitava : 
 

1. No acceptar la compensació econòmica acordada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
2. Que es deixi sense efecte la liquidació al Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’impost de 

Bens Immobles  de la Finca Can Solé dels anys 2003,2004 i 2005. 
 

Atesa la necessitat de procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits que es 
relacionen a continuació  amb la finalitat de fer efectiu el seu pagament amb càrrec al pressupost 
d’aquest Consell Comarcal de l’exercici 2011. 
  

Proveïdor Data factura Descripció Import  
Ajuntament de Sant Boi de 
LLobregat 

05/06/2008 Rebut 21531745 1.725,46 

Ajuntament de Sant Boi de 
LLobregat 

05/06/2008 Rebut 21531752 2.688,83 

Ajuntament de Sant Boi de 
LLobregat 

05/06/2008 Rebut 21531755 2.777,52 

   7.191,81 
 



 
9 

Vist l’article 17.4 de les bases d’execució d’aquest Consell Comarcal per a l’exercici 
2011 que estableix que quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a crèdits 
del pressupost vigent serà competent per a la seva la Presidenta. 
  

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits amb un import total de 7.191,81 
euros, corresponent a exercicis anteriors d’acord al detall de la part expositiva del present acord.  

 
SEGON.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2011, els corresponents 

crèdits. 
920 22500 Tributs         7.191,81 
 
TERCER.-  Aprovar la compensació econòmica entre la despesa reconeguda i el dret 

pendent de cobrament  que figura a la partida 2008 45590 i correspon al pendent de liquidar de 
l’aportació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat del Fons de Cooperació Local prestació 
supramunicipal de serveis 2007 per import de 7.191,81€. 

 
QUART.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple d’aquest 

Consell Comarcal.”  
 

e) Decret núm. 97/11, de 1 de juny, relatiu a aprovar la modificació dels convenis de 
col·laboració subscrits amb els ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans i 
l’empresa pública CORESSA de Sant Boi de Llobregat sobre el projecte de recol.locació 
de treballadors acomiadats del sector de l’automoció. 

“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 4 d’abril 
de 2011 es va aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Martorell, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i l’empresa pública CORESSA 
(Sant Boi de Llobregat), reguladors del desenvolupament del projecte de recol·locació de 
treballadors i treballadores acomiadats/des del sector de l’automoció cofinançades per la Unió 
Europea amb càrrec al Fons Europeu d’adaptació a la Globalització (FEAG). 

 
Atès que l’acció 7 (Promoció de l’ocupació), consisteix en identificar activitats i serveis 

on es poden contractar temporalment a persones participants en el projecte, per tal que aquestes 
puguin adquirir experiència professional que complementada amb formació professionalitzadora millori 
les seves possibilitats de recol·locació en el mercat de treball i que aquestes contractacions han de ser 
en activitats d’interès comunitari, com l’atenció a les persones, la prevenció de la salut, el medi 
ambient, la cura, i la valorització de la cultura i el patrimoni cultural. 
 

Atès que a la data d’aprovació del conveni de referència l’acció 7 no estava definida, 
tant en relació als llocs de treball a desenvolupar com a les condicions de contractació fixades pel 
programa FEAG, resulta necessari modificar els convenis amb els ajuntaments del Prat de Llobregat, 
Viladecans i l’empresa pública CORESSA (Sant Boi de Llobregat) per tal de recollir les condicions de 
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col·laboració per a la realització de l’acció 7, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic en data 1 de juny de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació dels convenis de col·laboració subscrits amb els 
ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans i l’empresa pública CORESSA (Sant Boi de Llobregat), 
reguladors del desenvolupament del projecte de recol·locació de treballadors i treballadores 
acomiadats/des del sector de l’automoció cofinançades per la Unió Europea amb càrrec al Fons 
Europeu d’adaptació a la Globalització (FEAG), de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta 
a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Les contractacions que s’hauran de realitzar en el marc de l’acció 7 del 

projecte, així com les accions formatives que hauran de realitzar aquestes persones, van a càrrec, 
respectivament, de les partides pressupostàries 241.46271 i 241.22771 del pressupost previst per 
enguany. 

TERCER.- Comunicar el present Decret als referits ajuntaments i a l’empresa 
CORESSA, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 
i del Ple que se celebrin.” 
 

f) Decret núm. 98/11, de 2 de juny, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i les escoles públiques del 
municipi d’Olesa de Montserrat Josep Ferrà i Esteva, Puigventós i Sant Bernat, per a la 
realització de pràctiques dels/les alumnes treballadors/es de la Casa d’Oficis Zona Nord 
del Baix Llobregat per a l’any 2010. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 99/2010, de 26 de juliol, ratificat en sessió 

de la Junta de Govern de 20 de setembre de 2010, es va aprovar la sol·licitud de subvenció, per un 
import total de 569.472,00€, al Servei d’Ocupació de Catalunya dins la convocatòria per a la concessió 
de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici per a l’any 2010 del 
programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del projecte Impuls-Treball, aprovada per 
l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny. 
 
  Vist que per Decret de la Presidència núm. 136/2010, de 13 d’octubre, ratificat en 
sessió de la Junta de Govern de 18 de octubre de 2010, es va acceptar la subvenció atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 571.354,00€ per a la realització del projecte de Casa 
d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat (núm. expedient 2010/CO/3/108), dins la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici per a l’any 
2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del projecte Impuls-Treball, aprovada 
per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny; així com es va aprovar la contractació laboral temporal del 
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personal directiu, docent i auxiliar administratiu, i la proposta dels /de les alumnes treballadors/es 
adscrits/es al desenvolupament del projecte de Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat per a l’any 
2010. 
 
  Vist que en aquest marc, per regular les pràctiques dels/les alumnes treballadors/es de 
la Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat per a l’any 2010, s’ha previst subscriure sengles 
convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i les escoles públiques del 
municipi d’Olesa de Montserrat Josep Ferrà i Esteva, Puigventós i Sant Bernat. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i pel 
Responsable de Formació en data 2 de juny de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca i les escoles públiques del municipi d’Olesa de Montserrat Josep Ferrà i 
Esteva, Puigventós i Sant Bernat, per a la realització de pràctiques dels/les alumnes treballadors/es de 
la Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat per a l’any 2010, de conformitat amb les minutes de 
convenis que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats signatàries, així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
 

g) Decret núm. 99/11, de 6 de juny, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 7/2011. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 20 de desembre 
de 2010 que aprova 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 a la regulació de les actuacions compreses en el projecte de recol.locació de treballadors  i 
treballadores acomiadats del sector de l’automoció cofinançades per la Unió Europea amb càrrec al Fons 
Europeu d’adaptació a la Globalització (FEAG). 
 

Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de desenvolupament Estratègic en relació a la 
necessitat de transferir crèdit de la partida 241 46271 “Transferències a ajuntaments FEAG” a una nova 
partida 241 48000 “ Transferències a entitats sense ànim de lucre FEAG” per import de 3.500,00€ 
destinada a subscriure un conveni amb el Centre d’Estudis del Baix Llobregat  per a la realització de l’acció 
7 “Promoció de l’ocupació” consistent en la contractació de persones beneficiaries del FEAG per a 
desenvolupar actuacions vinculades amb l’atenció a les persones, prevenció de la salut, medi ambient, 
cura, i valorització de la cultura i el patrimoni cultural.  
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Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 20 de desembre de 
2010 que accepta entre altres la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
per import 26.250,00€ per a la realització de l’acció P5800011H/2011/AOT/01 Observatori Comarcal del 
Baix Llobregat i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de desenvolupament Estratègic en relació a 
habilitar les partides necessàries per contractar el personal tècnic associat a l’acció. 
 

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. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 
Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 7/2011 de transferència de crèdits entre 
partides del mateix grup de programes i crèdits generats per compromisos d’ingressos,d’acord al que  
s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. CRÈDITS GENERATS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
241 13170 Retribució personal - Observatori 0,00 17.600,00 17.600,00  
241 16070 Seg. social - Observatori 0,00 8.650,00 8.650,00  
      
 Total despeses 0,00 26.250,00 26.250,00  
      
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      
45070 Generalitat Impuls 2011 (Accions per l'ocupació) 700.424,53 26.250,00 726.674,53  
      
 Total ingressos 700.424,53 26.250,00 726.674,53  
      
      
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
241 46271 Ajuntaments FEAG 84.000,00  3.500,00 80.500,00 
241 48000 Institucions sense ànim de lucre FEAG 0,00 3.500,00  3.500,00 
      
 Total  84.000,00 3.500,00 3.500,00 84.000,00 
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SEGON.- Donar compte  del  present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat que se celebrin.” 
 

h) Decret núm. 102/11, de 8 de juny, corresponent a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, regulador del 
desenvolupament del projecte de de recol.locació de treballadors acomiadats del sector 
de l’automoció. 

 
“Atès que el Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) té com a objectiu 

finançar actuacions de recol·locació per a treballadors i treballadores afectats per processos 
d’acomiadament en sectors d’activitat que pateixen els efectes de la globalització i la transformació en 
les pautes mundials del comerç, així com els derivats de la crisi econòmica. 

 
Atès que la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri de Treball i 

Immigració va presentar, en data 28 de gener de 2010, a instàncies del Departament de Treball, actual 
Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud d’ajuda amb càrrec 
al FEAG pel projecte de recol·locació de treballadors i treballadores acomiadats/des del sector de 
l’automoció a Catalunya i que s’ha rebut l’atorgament per part de la Comissió Europea de la contribució 
requerida. 

  
Atès que el projecte que gestionarà el Departament de Treball té com a objectiu la 

reincorporació al mercat de treball de persones que estan en situació d’atur per haver estat 
acomiadades d’empreses de l’automoció en el període comprés entre el 23 de febrer i el 23 de 
novembre de 2009. 
 

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació per tal de poder desenvolupar aquest 
projecte vol comptar amb la col·laboració d’entitats locals que dins dels seus territoris gestionen algun 
tipus de polítiques similars a les descrites i va convidar al Consell Comarcal del Baix Llobregat atès la 
dilatada experiència que té en la gestió territorialitzada de programes desenvolupats en el marc de les 
polítiques actives d’ocupació, i per comptar amb els recursos tècnics i humans suficients i adequats per 
dur a terme la gestió del projecte de recol·locació de treballadors i treballadores acomiadats del sector 
de l’automoció dins de la comarca del Baix Llobregat. 

Vist que per Decret de Presidència núm. 148/2010, de 15 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de participació en el projecte de recol·locació de treballadors i 
treballadores acomiadats/dades del sector de l’automoció que gestiona el Departament de 
Treball, actual Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, així com la 
sol·licitud de subvenció al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per un 
import de 647.878,00€ que es destinaran a l’atenció d’un màxim de 303 persones afectades 
per acomiadaments dins del sector de l’automoció al Baix Llobregat durant els períodes del 23 
de febrer i el 23 de novembre de 2009. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2010 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, actual Departament 
d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la regulació de les actuacions compreses en el projecte 
de recol·locació de treballadors i treballadores acomiadats/des del sector de l’automoció cofinançades 
per la Unió Europea amb càrrec al Fons Europeu d’adaptació a la Globalització (FEAG). 
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Atès que les accions que s’hauran de desenvolupar amb les persones són: 
 

Acció 1. Informació inicial i entrevista en profunditat. 
Acció 2. Tutorització per a la reinserció i l’activitat laboral. 
Acció 3. Suport intensiu en la recerca de treball. 
Acció 4. Formació per a la recol·locació. 
Acció 5. Formació a mida de les necessitats de les empreses. 
Acció 6. Tallers de foment de l’esperit empresarial. 
Acció 7. Promoció de l’ocupació. 
Acció 8. Tutorització per a la creació d’empreses. 
Acció 9. Mentoring i suport intergeneracional. 

 
Atès que l’acció 7 (Promoció de l’ocupació), consisteix en identificar activitats i serveis 

on es poden contractar temporalment a persones participants en el projecte, per tal que aquestes 
puguin adquirir experiència professional que complementada amb formació professionalitzadora millori 
les seves possibilitats de recol·locació en el mercat de treball i que aquestes contractacions han de ser 
en activitats d’interès comunitari, com l’atenció a les persones, la prevenció de la salut, el medi 
ambient, la cura, i la valorització de la cultura i el patrimoni cultural. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha identificat un lloc de treball a cobrir 
al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per a desenvolupar accions en favor de la difusió 
cultural i divulgació del patrimoni cultural de la comarca, i que les tasques a realitzar serien: 
 

- Suport administratiu en les actuacions vinculades a la promoció del patrimoni cultural i difusió 
de les actuacions comarcals de l’àmbit cultural. 

- Tasques de recepció i maneig de fax, correu electrònic i arxiu de documentació. 
- Comunicació telefònica amb entitats per a la recollida d’informació i/o gestió administrativa. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 6 de 

juny de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni per establir la col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per al 
desenvolupament del projecte de recol·locació de treballadors i treballadores acomiadats del sector de 
l’automoció. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, regulador del desenvolupament del projecte de recol·locació 
de treballadors i treballadores acomiadats/des del sector de l’automoció cofinançades per la Unió 
Europea amb càrrec al Fons Europeu d’adaptació a la Globalització (FEAG), de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
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SEGON.- La contractació que s’haurà de realitzar en el marc de l’acció 7 del projecte, 
així com les accions formatives que haurà de realitzar aquesta persona, van a càrrec, respectivament, 
de les partides pressupostàries número 241.48000 i 241.22771 del pressupost previst per enguany. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 
i del Ple que se celebrin.” 
 

i) Decret núm. 106/11, de 15 de juny, relatiu a la subscripció d’un conveni de col·laboració 
amb el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, per a la 
realització de pràctiques dels/les alumnes treballadors/es de la Casa d’Oficis Zona Nord 
del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 99/2010, de 26 de juliol, ratificat en sessió 

de la Junta de Govern de 20 de setembre de 2010, es va aprovar la sol·licitud de subvenció, per un 
import total de 569.472,00€, al Servei d’Ocupació de Catalunya dins la convocatòria per a la concessió 
de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici per a l’any 2010 del 
programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del projecte Impuls-Treball, aprovada per 
l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny. 
 
  Vist que per Decret de la Presidència núm. 136/2010, de 13 d’octubre, ratificat en 
sessió de la Junta de Govern de 18 de octubre de 2010, es va acceptar la subvenció atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 571.354,00€ per a la realització del projecte de Casa 
d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat (núm. expedient 2010/CO/3/108), dins la convocatòria per a la 
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici per a l’any 
2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del projecte Impuls-Treball, aprovada 
per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny; així com es va aprovar la contractació laboral temporal del 
personal directiu, docent i auxiliar administratiu, i la proposta dels /de les alumnes treballadors/es 
adscrits/es al desenvolupament del projecte de Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat per a l’any 
2010. 
 
  Vist que en aquest marc, per regular les pràctiques dels/les alumnes treballadors/es de 
la Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat per a l’any 2010, s’ha previst subscriure un conveni de 
col·laboració amb el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i pel 
Responsable de Formació en data 15 de juny de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
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  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, per a la realització de pràctiques dels/les 
alumnes treballadors/es de la Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat, de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell, així com al Servei d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 
  TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
 

j) Decret núm. 107/11, de 16 de juny, relatiu a aprovar l’inici de l’expedient per a 
l’adjudicació mitjançant procediment obert del contracte de serveis relatiu a l’operador 
de telecomunicacions. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada en data 19 de juliol de 

2010 es va facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a l’aprovació de l’inici de l’expedient per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte dels serveis integrals de telecomunicacions 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com dels Plecs reguladors de la referida licitació. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2010 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert de conformitat amb l’article 122 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, del contracte de serveis relatiu a 
l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat així com el Plec de clàusules 
econòmiques i administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors d’aquest 
contracte. 

 
Atès que transcorregut el termini de presentació de proposicions van presentar oferta 

les següents empreses: 
 
- Vodafone España, S.A.U. 
- France Telecom España, S.A. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de febrer de 2011 es va declarar 

desert el referit procediment de licitació, atès que les ofertes rebudes han estat improcedents, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de Llei de contractes de les Administracions Públiques. 

 
Atès que està previst que el referit contracte tingui una durada inicial de 3 anys més 1 

pròrroga d’1 any màxim, i ascendeix a un import màxim total de 125.028,00 €, IVA exclòs; el que 
suposa que la tramitació de la licitació d’aquest contracte s’ha de realitzar mitjançant procediment 
obert. 
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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 que disposen els articles 122, 141 i ss., i 277 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de contractes de les Administracions Públiques i el 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 
Contractes del Sector Públic. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 16 de juny de 2011, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’inici de l’expedient 
per a l’adjudicació del contracte de serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat mitjançant procediment obert no harmonitzat i tràmit urgent. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert de conformitat amb l’article 122 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic i tràmit urgent, del contracte de serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, amb un tipus màxim de licitació per als 3 anys (sense pròrroga), per preus 
unitaris relatius a diversos serveis i prestacions inclosos en el contracte, segons disposa el Plec de 
Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars, que ascendeix a la quantitat de 125.028,00 €, IVA 
exclòs (cent vint-i-cinc mil vint-i-vuit euros); distribuïts en 41.400,00€, IVA exclòs, la primera anualitat, 
41.400.00€, IVA exclòs, la segona anualitat i 42.228.00€, IVA exclòs, la tercera anualitat. 
 
El valor màxim estimat del contracte considerant la possible pròrroga i modificacions, als efectes d’allò 
que disposa l’article 76 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, és de 181.600,56€, IVA exclòs, d’acord amb el següent detall: 
 
Any de 
contracte VE € prestació VE € possibles modificacions VE € pròrroga Suma €   
1r. 41.400,00 0,00 0,00 41.400,00   
2n. 41.400,00 4.500,00 0,00 45.900,00   
3r. 42.228,00 4.500,00 0,00 46.728,00   
Pròrroga 43.072,56 4.500,00 47.572,56 47.572,56   
Valor estimat del contracte pròrrogues i modificacions incloses a efectes de 
determinar el procediment de licitació 181.600,56 

€ sense 
IVA 

Aquests imports inclouen les possibles modificacions del contracte per ampliacions de serveis per import fins a 4.500€/any a partir del 
segon any de contracte 
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SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de serveis relatiu a 
l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat; que s’adjunten com a 
document annex i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de 

serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant 
procediment obert i tràmit urgent, i publicar el corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta 
entitat (seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.net)) i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules 
Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 

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

del servei relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat; d’acord 
amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de caràcter 
plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat.  
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, la possible pròrroga i modificacions, IVA inclòs, 
anirà a càrrec de la partida pressupostària número 920.22200 del pressupost dels exercicis 2011, 2012, 
2013 i 2014, d’acord amb el següent detall:   
 

Anualitat Període de servei € net estimat 18% d'IVA € import total estimat IVA inclòs  
2011 15/10/11-31/12/11 8.625,00 1.552,50 10.177,50 
2012 01/01/12-31/12/12 42.337,50 7.620,75 49.958,25 
2013 01/01/13-31/12/13 46.072,50 8.293,05 54.365,55 
2014 01/01/14-14/10/10 36.993,00 6.658,74 43.651,74 

    134.028,00 24.125,04 158.153,04 
 
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 pressupost base de licitació, IVA exclòs, que ascendeix a un import de 6.251,14€. 

 
SISÈ.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació 

d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
 
  QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern 
i del Ple que se celebrin.” 
 

k) Decret núm. 137/11, de 12 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

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

Assessorament per a la rehabilitació i adquisició d’habitatges, que ha estat subvencionada per la 
Generalitat de Catalunya, ja sigui mitjançant convocatòria de subvencions o mitjançant convenis entre 
el Consell Comarcal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
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Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 17 de maig de 
2010 es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Llobregat per a 
l’any 2010 per a l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria d’habitatge; i que per acord de la 
Junta de Govern en sessió celebrada el dia 10 de gener de 2011 es va aprovar la subscripció d’una 
addenda de pròrroga per al primer semestre de l’any 2011 al conveni de referència.  
 

Vist que d’acord amb l’addenda de referència l'import fix per al primer semestre 
ascendia a 13.208,00€ i l'import variable fins a un màxim de 17.995,00€. 
 
  Vist que està previst que el Consell Comarcal del Baix Llobregat continuï 
prestant el servei relatiu a l’Oficina d’habitatge durant el segon semestre de l’any 2011 mitjançant la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 
l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria d’habitatge per mitjà de l’oficina local d’habitatge del 
Baix Llobregat. 
 

Vist que per al segon semestre de l’any 2011 l’import fix previst és de 9.244,75€ i 
l’import variable màxim previst és de 13.003,45€, segons consta a l’expedient. 
 

Atès el que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els 
decrets i reglaments que la despleguen, el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 i el Decret 
13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.  
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 12 de juliol de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció de 
l’esmentat conveni. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge 
del Baix Llobregat per al període de 01/07/11 – 31/12/11 per a l’assessorament i la gestió dels serveis 
en matèria d’habitatge, de conformitat amb la minuta de conveni i la Memòria explicativa de l'Oficina 
Local d'Habitatge del Baix Llobregat, redactada pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i 
Noves Tecnologies, que s’adjunten al present Decret i que s’aproven simultàniament.  

 
SEGON.- Aprovar el Protocol d’actuació de l'Oficina Local d'Habitatge del Baix 

Llobregat per al segon semestre de l’any 2011. 
 
  TERCER.- Aprovar la dedicació del personal adscrit a l’oficina local d’habitatge del 
Baix Llobregat per a l’any 2011, d’acord amb la següent distribució de percentatges en relació a la 
seva jornada laboral: 
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Nom Categoria % dedicació Tasca desenvolupada 
Montserrat Camprubí Casas Administrativa 100 Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Anna M. Maranillo Nogal Administrativa 50 Atenció públic i gestió administrativa expedients 
Rubén González Belloc Arquitecte tècnic 70 Atenció al públic, inspeccions i informes tècnics 
Alfredo Santín Pérez Arquitecte tècnic 10 Coordinació de l'Oficina 
 
  QUART.- Comunicar el present Decret a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

l) Decret núm. 139/11, de 14 de juliol, d’aprovar les baixes relatives al conveni de 
col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai per a la prestació del servei de 
menjador. 

 
"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 assumís 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; 
i que per Decret de Presidència núm. 126/2010, de 3 de setembre, es va aprovar la pròrroga de 
l’esmentat conveni per al curs 2010-2011.  
 

Atès que per acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2010 es va 
aprovar la segona adjudicació i que per Decret de Presidència núm. 49/2011, de 24 de març, es va 
aprovar la tercera adjudicació d’ajuts de menjador per a alumnes de centres escolars de la comarca 
corresponent al curs escolar 2010-2011. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 18 d’abril de 2011 
es va aprovar la modificació de la pròrroga del conveni de referència, amb un import d’adjudicació de 
186.919,46€. 
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Atès que el total d’adjudicacions relatives als alumnes dels dos centres educatius 
esmentats ascendeix a un total de 185.109,68€. 

 
Vist que en data 14 de juliol de 2011, amb número d’entrada al registre general 4398, 

la Fundació Catalana de l’Esplai ha comunicat l’import relatiu a les baixes dels dies que no han fet ús 
del servei de menjador part dels alumnes becats dels centres docents públics CEIP Jaume Balmes i 
l’Institut Escola El Prat, anteriorment anomenat CEIP Sant Cosme i Sant Damià.  

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

Socials d’aquest Consell Comarcal en data 14 de juliol de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant 
aprovar les referides baixes amb caràcter d’urgència, atès que s’ha de presentar la certificació 
econòmica al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a màxim el dia 15 de 
juliol de 2011.  
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar les baixes relatives al 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 l’Institut 
Escola El Prat, anteriorment anomenat CEIP Sant Cosme i Sant Damià, ubicats al municipi del Prat de 
Llobregat, produïdes pels dies que no han fet ús del servei de menjador part dels alumnes becats al 
llarg del curs escolar 2010-2011, que ascendeixen a un import total de 4.182,19€. 

 
SEGON.- 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. 
   

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

m) Decret núm. 141/11, de 15 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció de sengles convenis 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i diferents empreses per a 
l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves participants en el Programa 
d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't). 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa, mitjançant l’Àrea de 

Desenvolupament Estratègic, el programa “ SUMAT”, Programa d’Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 12 de novembre. 
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Vist que el programa Suma't és un programa innovador que té com a objectiu principal 
millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral 
a les empreses, i que per tal d’assolir aquest objectiu s’han de desenvolupar tres tipologies 
d'actuacions ocupacionals: 
 

 Tutorització i acompanyament a la inserció 
 Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i formació per a l’obtenció del 

títol de graduat en ESO. 
 Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte per a la 

formació. 
 

Vist que la formació del programa Suma’t, que és obligatòria per a totes les persones 
joves que participin, està formada per un mínim de 100 hores de formació en competències clau, per 
un mínim de 288 hores de formació professionalitzadora i l’obligatorietat de matricular-se a l’Institut 
Català Obert per treure el títol de l’ESO.  

 
Vist que la formació teòrica professionalitzadora haurà d’estar vinculada a mòduls 

formatius amb certificat de professionalitat i el Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya emetrà un certificat per la formació realitzada a totes les persones joves que hagin finalitzat 
la formació; i que un cop les persones estiguin formades en les hores mínimes que fixa el programa 
podran optar a un contracte laboral amb aquelles empreses que vulguin participar en el programa.  
 

Atès que les empreses que vulguin participar hauran de signar un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local que gestioni el programa Suma't, previ a la contractació, que ha de 
servir com aval davant del Servei d'Ocupació de Catalunya, per tal d’acreditar la seva col·laboració i 
participació en el programa Suma't. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
15 de juliol de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i les empreses Hortícola de Pedralbes, S.C.P., Finques Rax 
Valls, S.L., Instal·lacions Rax, S.L., Diego Osorio Medina (Eurotir), Overlim, S.A., David Garcia Jarque, 
Dtaping Grup, S.C.P., Verchili y Martínez, S.C.P, Cuines TM, S.L. i La Múrgula d’Esparreguera, S.L., 
per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves participants en el Programa d'Experiència 
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't), de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i a les 
esmentades empreses, així com al Servei d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
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  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

n) Decret núm. 148/11, de 20 de juliol, relatiu a aprovar la pròrroga per a l’any 2011 del 
conveni amb l’Entitat Metropolitana del Transport, de col·laboració en la prestació del 
servei de transport adaptat per  a persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que des de l’any 1994, l’Entitat Metropolitana del Transport, essent competent de 

la gestió de serveis públics de transport col·lectiu que discorren íntegrament en el seu àmbit territorial, i 
atès que diferents municipis de la comarca del Baix Llobregat pertanyen al seu àmbit territorial, ve 
subscrivint un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al finançament 
del servei i amb l’objecte de millorar la qualitat del servei de transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda a la comarca. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de febrer de 2011 es va sol·licitar a 
l’Entitat Metropolitana del Transport l’aprovació de la pròrroga i actualització per a l’exercici de 2011 del 
conveni de col·laboració regulador de la participació d’ambdues entitats en el finançament de les 
despeses derivades del servei comarcal de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
  Vist que l’Entitat Metropolitana del Transport, en data 5 de juliol de 2011, ha comunicat 
la proposta de pròrroga de l’esmentat conveni per a l’exercici 2011. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 20 de juliol de 
2011, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2011, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2011 del conveni amb l’Entitat Metropolitana 

del Transport, de col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per  a persones amb 
mobilitat reduïda, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament, i que preveu que per enguany l’Entitat Metropolitana farà una aportació econòmica a 
favor d’aquesta entitat per import de 821.000,00€ (vuit-cents vint-i-un mil euros.) 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Entitat Metropolitana de Transport, perquè 

en tingui coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
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o) Decret núm. 171/11, de 9 de setembre, relatiu a aprovar la proposta provisional 
d’addenda econòmica pel curs escolar 2011-2012 al conveni amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de delegació de competències en matèria 
d’ensenyament. 

 
“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària 

celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
  Atès que  aquest conveni, en virtut del seu article 27, té una vigència indefinida, però el 
seu Annex econòmic, en el qual es recullen les aportacions econòmiques del Departament 
d’Ensenyament per al desenvolupament de les competències delegades per a cada curs, ha 
d’actualitzar-se anualment per a cada curs escolar, tal i com ha vingut fent-se amb caràcter anual en 
successives sessions plenàries. 
 

Vist que la Direcció General del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya ha fet arribar la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar del 
curs 2011-2012, per a l’actualització econòmica del conveni subscrit amb el Departament 
d’Ensenyament en relació a la gestió del servei de transport i menjador escolar i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament, per un import total de 8.006.277,93€. Aquesta proposta resta condicionada a 
l’aprovació definitiva per part del propi Departament, però cal generar crèdit a partir de la mateixa per 
assumir les despeses derivades de les competències delegades, tot i condicionant la seva validació 
final a l’aprovació definitiva de la mateixa. 

 
Atès que en data 21 de juliol de 2011 es va tramitar un escrit a la Secretaria dels 

Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat per tal de comunicar que els centres d’educació 
especial de centres concertats que s’han de desplaçar fora del seu municipi tenen gratuïtat de 
transport però no de menjador per manca de pressupost, i es va sol·licitar que es revisés aquesta 
situació. 

 
Atès que es va realitzar la comissió de seguiment i planificació dels serveis de 

transport i menjador amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat i es va acordar els serveis a 
prestar. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials en data 2 de setembre de 2011, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació 
amb caràcter d’urgència de la referida addenda per tal de realitzar l’adjudicació d’ajuts de menjador 
escolar del curs 2011-2012 i l’aprovació de l’actualització dels contractes de servei de transport escolar 
per al curs 2011-2012, i que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
setembre. 

Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència podrà 
exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades d’urgència. 
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Per tot això, aquesta Presidència en us de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta provisional d’Addenda pel curs escolar 2011-2012 al 
conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i 
per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, proposat 
pels imports i conceptes que a continuació s’indiquen: 
 

CONCEPTE IMPORT TOTAL € 
Transport obligatori          2.679.106,66 
Transport no obligatori 1.214.556,25 
Menjador obligatori centres públics         759.693,10 
Menjador obligatori centres concertats      87.159,60 
Menjador no obligatori 2.834.510,99 
Menjador no obligatori St. Cosme 50.000,00 
5% de gestió 381.251,33 
Total    8.006.277,93 

 
SEGON.- Aquesta aprovació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’esmentada 

Addenda per al curs escolar 2011-2012 del conveni marc entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de delegació de competències en 
matèria educativa.   
 

TERCER.- Traslladar a la Direcció General del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya la insuficiència de recursos econòmics per atendre les demandes d’ajuts de 
menjador escolar, atès que el total de sol·licituds és de 8.743 per un import de 4.923.799,64€ i la 
partida que es detalla a la proposta d’addenda és de 2.834.510,99€.  

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

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

p) Decret núm. 172/11, de 9 de setembre, relatiu a aprovar l’actualització dels contractes 
de servei de transport escolar a centres docents per al curs escolar 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; i que per acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2010, es va aprovar adjudicar provisionalment els referits contractes, elevant-se a 
definitiva per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost.  

 
Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 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 
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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; i que per Decret de Presidència núm. 115/2010, de 2 d’agost, es va aprovar adjudicar 
provisionalment el referit contracte a l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U., elevant-se a 
definitiva per Decret de Presidència núm. 123/2010, de 27 d’agost.  
 

Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar i com a resultat de les 
reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat, amb els ajuntaments afectats i 
amb els directors dels centres, aquest Consell Comarcal ha d’actualitzar i modificar per raons d’interès 
públic les característiques dels serveis contractats en funció de les necessitats actuals. 
 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars reguladors 
de les licitacions de referència, a l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
actualitzarà la relació de serveis a realitzar, amb les rutes, parades i horaris corresponents que estaran 
en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada centre i dels corresponents horaris lectius que 
aprovi el Departament d’Ensenyament.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials de 7 de setembre de 2011, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’actualització dels referits 
contractes de transport escolar col·lectiu amb les corresponents modificacions i un increment del 
1,95% sobre el cost total de cada servei (transport i acompanyants) tal i com determina el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
  Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport escolar 
col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar,  i que per tant s’ha de procedir a 
l’actualització dels contractes afectats. 

 
Vist que l’execució i vigència d’aquests contractes queda fixada per la totalitat del curs 

escolar 2011-2012, que s’inicia el dia 12 de setembre de 2011 fins al dia 22 de juny de 2012, 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 22 de juliol de 2011 la Presidència podrà 
exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades d’urgència. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’actualització dels corresponents contractes de servei de transport 

escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 
2011-2012, adjudicats per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost, d’acord amb les 
propostes relacionades en l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials en data 7 de setembre de 2011, que s’incorpora a l’expedient, i que venen recollides 
als annexos que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament al present Decret. 
 
  SEGON.- Aprovar l’actualització del contracte de servei de transport escolar a centres 
docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat corresponent al lot 14 subscrit amb 



 
27 

l’empresa a l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U. per al curs escolar 2011-2012, adjudicat per 
Decret de Presidència núm. 123/2010, de 27 d’agost, d’acord amb les propostes relacionades en 
l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 7 de 
setembre de 2011, que s’incorpora a l’expedient, i que venen recollides als annexos que s’adjunten a 
l’expedient i s’aproven simultàniament al present Decret. 
 
  TERCER.- Aprovar un increment del 1,95% sobre el cost total de cada servei, que 
inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord amb les indicacions del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els acord presos amb la FECAV. 
 
  QUART.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 324.22300 
del pressupost previst per enguany. 
 
L’existència de crèdits quedarà condicionada a l’actualització econòmica mitjançant la corresponent 
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
  CINQUÈ.-  Facultar al President d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret als Serveis Territorials, als centres afectats, així 
com als transportistes afectats, pel seu coneixement i efectes. 

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

del Ple que se celebrin.” 
 

q) Decret núm. 173/11, de 9 de setembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 9/2011. 
 

“Vist el Decret de Presidència 171/2011, de data 9 de setembre d’enguany, que 
aprova la proposta provisional d’Addenda pel curs escolar 2011-2012 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        2.679.103,66 
 
Transport no obligatori        1.214.556,25 
 
Menjador obligatori centres públics             759.693,10 
 
Menjador obligatori centres concertats           87.159,60 
 
Menjador no obligatori        2.834.510,99 
 
Menjador no obligatori St Cosme                50.000,00 
 
Suma          7.625.026,60 
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Gestió             381.251,33 
 
Total          8.006.277,93 
 

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 el proper 12 de setembre s’inicia el curs escolar 2011/2012 i  per a  que  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.  
 

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
d’enguany que aprova la concessió d’ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria de l’any 2011 per 
a la concertació d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats locals  del pla de concertació i 
vist l’informe de la Directora del àrea de serveis a la persona que posa de manifest la necessitat 
d’habitar una  partida pressupostària  per a la realització del projecte XarxaBaix, com a xarxa comarcal 
d’informació i difusió de programes, projectes, experiències i recursos preventius adreçats a la infància, 
l’adolescència i les famílies del Baix Llobregat.  
 

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. 
 

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 9/2011, mitjançat crèdit generat finançat 
pels compromisos d’ingressos d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 

     
231 22799 Projecte Xarxabaix 0,00 6.500,00 6.500,00 
324 22301 Transport escolar curs 2011/12 0,00 3.398.662,91 3.398.662,91 
324 22707 Menjador curs 2011/12 98.041,86 34.657,14 132.699,00 
324 22708 Menjador curs 2011/12 (dèficit) 0,00 50.000,00 50.000,00 
324 48111 Ajuts individuals curs 2011/12  0,00 4.043.664,69 4.043.664,69 
 Total despeses 98.041,86 7.533.484,74 7.631.526,6 
     

INGRESSOS 
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 
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46110 Diputació serveis socials 25.600,00 6.500,00 32.100,00 
45032 Generalitat ensenyament 2011/12 98.041,86 7.526.984,74 7.625.026,60 
 Total ingressos 123.641,86 7.533.484,74 7.657.126,6 
 

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

r) Decret núm. 174/11, de 9 de setembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
10/2011. 

 
“Vista la resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, de data 29 

d’octubre de 2010, que atorga a aquest Consell Comarcal una subvenció de 1.079.348,42€ per a la 
realització del programa Itineraris Personals d’Inserció 2011 que es desglossa en els següents 
conceptes i imports màxims: 
 
Tècnics:       657.471,08 € 
Coordinació:              65.747,11 € 
Suport administratiu:     153.409,97 € 
Despeses generals, materials i tècniques:  202.720,26 € 
 

Vist l’informe del Coordinador  de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic  en relació a 
la distribució de partides del programa. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
d’enguany que aprova la concessió d’ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria de l’any 2011 per 
a la concertació d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats locals  del pla de concertació 
que incorpora entre altres una subvenció de 3.040,00€  per a la realització de les VI Jornades del 
Patrimoni cultural del Baix Llobregat  i vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’igualtat de Gènere i 
politiques socials que posa de manifest la necessitat d’incrementar en 2.000,00 € la  partida 
pressupostària  332 48903   destinada al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per sufragar 
les despeses derivades de la realització de les VI jornades del Patrimoni.  
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de 19 de setembre d’enguany, que 
aprova la subscripció del Contracte programa 2011 per a la coordinació, cooperació i col.·aboració entre 
l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis d’informació i 
atenció a les dones que preveu una aportació màxima per l’any 2011 de 46.000,€ i vist l’informe de la 
coordinadora de l’Àrea d’igualtat de Gènere i politiques socials que posa de manifest la necessitat 
d’habilitar una partida pressupostària per import de 12.000,00€  per a la contractació de serveis externs 
vinculats a l’execució del programa. 
 

Vist que és necessari transferir crèdits entre partides del mateix grup de programes 
per adequar el pressupost a les noves necessitats. 
 

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. 
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Vist l’informe de la Gerent. 

 
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 10/2011, mitjançat crèdit generat finançat 
per les subvencions concedides d’acord al següent detall: 
 
CRÈDITS GENERATS     
      

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final  

      
241 13172 Retrib. Personal IPIS 2011 0,00 676.628,16 676.628,16  
241 16072 Seg. Social personal IPIS  2011 0,00 200.000,00 200.000,00  
241 20672 Lloguer equips informàtics IPIS 2011 0,00 30.000,00 30.000,00  
241 22072 Despeses de funcionament IPIS 2011 0,00 166.720,26 166.720,26  
241 22472 Assegurances IPIS 0,00 6.000,00 6.000,00  
332 48903 Centre d’estudis comarcals – Jornades patrimoni 3.000,00 2.000,00 5.000,00  

231 22708 
Servei comarcal inf. I assessorament 
dones 0,00 12.000,00 12.000,00  

 Total despeses 3.000 1.093.348,42 1.096.348,42  
      

INGRESSOS  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final  

46101 Subvenció Diputació 1.000,00 2.000,00 3.000,00  
45100 Institut Català de la dona 0,00 12.000,00 12.000,00  
45072 Generalitat IPIS 2010 0,00 1.079.348,42 1.079.348,42  
 Total ingressos 1.000 1.093.348,42 1.094.348,42  
 
 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Baixes  Crèdit final 

      
241 20466 Lloguer vehicles CO Zona Nord 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
241 22066 Despeses de funcionament CO Zona Nord 37.800,00 0,00 4.000,00 33.800,00 
241 20271 Lloguer espais orijecte FEAG 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 
241 22771 Formació i propecció empreses FEAG 250.000,00 0,00 11.000,00 239.000,00 
332 13100 Retrib. Personal cens arxius 12.500,00 0,00 900,00 11.600,00 
332 16000 Seg. Social cens arxius 2.500,00 900,00 0,00 3.400,00 
241 22709 Funcionament Consell econòmic 1.000,00 0,00 900,00 100,00 
241 23101 Locomoció 0,00 900,00 0,00 900,00 
 Total 303.800 16.800 16.800 303.800 
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SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 

 
s) Decret núm. 177/2011, de 30 de setembre, relatiu al nomenament d’assessors especials 

amb funcions d’assessorament específic d’àrees. 
 

“Atès el que disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, és personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, 
només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent 
retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquesta finalitat. 

 
Vist que per acord de Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2011 

es van establir quatre possibles places de personal eventual amb funcions d’assessorament especial  
d’àrea, d’acord amb els continguts que prevegi la relació de llocs de treball de l’entitat, amb les 
següents característiques: 

 
- dues places amb dedicació exclusiva i unes retribucions brutes anuals màximes de 23.000€. 
- dues places amb dedicació parcial (mitja jornada) i unes retribucions anuals màximes d’11.500€ 
 

Atès que el nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial 
correspon al president de l’entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 9.1 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 
104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 304.2 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 el que disposa l’article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat 

del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (aplicable en aquest cas) i l’article 324 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
Locals, el personal comprès en els seus àmbits d’aplicació únicament podran tenir un segon lloc de 
treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix sector públic.  
 

Vist l’informe emès per la Gerent de l’entitat en data 30 de setembre de 2011, que 
s’incorpora a l’expedient, proposant el nomenament de l’esmentat personal ateses les necessitats 
d’assessorament especial de la Presidència d’aquest Consell Comarcal en les àrees de funcionament 
d’aquesta entitat. 

 
Vista la documentació presentada en relació a les seves activitats per l’esmentat 

personal. 
 

Atès que l’autorització o denegació de la compatibilitat per a un segon lloc o activitat 
del sector públic correspon al ple de la corporació local a que figuri adscrit el lloc principal, 
competència que en aquest cas ha estat delegada a la Presidència per acord de 22 de juliol de 2011. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Nomenar als següents assessors especials amb les funcions 
d’assessorament específiques de les àrees de l’entitat, que no podran tenir cap relació amb les 
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funcions assignades al personal funcionari i laboral, amb efectes des del dia 3 d’octubre de 2011 i 
d’acord amb els continguts que preveu la relació de llocs de treball de l’entitat: 
 

- Sr. Rafael Bellido Cárdenas, amb DNI 46.644.596-K. Assessor amb dedicació exclusiva i amb 
una retribució bruta anual de 23.000 euros com a màxim. 

 
- Sr. Víctor Puntas Alvarado, amb DNI 41.497.812-Q. Assessor amb dedicació parcial i amb una 

retribució bruta anual de 11.500 euros com a màxim. 
 

- Sr. Jordi Mas Zaballos, amb DNI 46.791.398-Z. Assessor amb dedicació parcial i amb una 
retribució bruta anual de 11.500 euros com a màxim. 

 
Aquest personal podrà ser cessat lliurement per la Presidència d’aquesta entitat en qualsevol moment 
del mandat de l’actual corporació. 
 
En tot cas els assessors de la Presidència cessaran automàticament quan es produeixi el cessament o 
finalitzi el mandat de l’autoritat a la qual presta la seva funció de confiança o assessorament. 
 

SEGON.-  Declarar la compatibilitat de l’activitat de Sr. Jordi Mas amb la activitat 
privada manifestada en la seva declaració, atès que no incorre en cap dels supòsits d’incompatibilitat 
de la normativa aplicable. 

 
TERCER.- Manifestar que les activitats declarades pel Sr. Rafael Bellido poden estar 

subjectes a incompatibilitat amb la incorporació al Consell Comarcal del Baix Llobregat, pel que es 
sol.licita informe als serveis jurídics de l’entitat al respecte de la compatibilitat o no d’ambdues activitats 
i d’acord al qual s’actuarà un cop emès. 
 

QUART.- Publicar els esmentats nomenaments al Butlletí Oficial de la Província i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; de conformitat amb el que preveu l’article 10 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 304.3 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. 
 

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

SISÈ.- Notificar el present Decret a l’esmentat personal, perquè en tingui coneixement 
i als efectes oportuns. 

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

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

      Sessió del 4 d’abril 
 

a) 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 seves activitats per l’any 
2011. 
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“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 podràn 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. 

 
Atès que la Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del 

Baix Llobregat ha elaborat un Pla Estratègic 2011-2013 amb la missió d’aconseguir la normalització i 
integració plena del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental o persones amb 
intel·ligència límit, garantint l’exercici de drets en igualtat de condicions de totes les persones. 

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

Socials en data 22 de març de 2011, 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 2011, 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 
 

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 tal 
d’implementar les actuacions del Pla Estratègic 2011-2013, per a l’any 2011, 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.  
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  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”. 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundació Caviga, en relació a les despeses 
generades en concepte d’Impost de Bens Immobles i Tribut Metropolità de la Mobilitat 
de la finca on es troba el Centre Ocupacional de la Fundació pel període 2006 - 2011. 

 
“Vist que en data 4 de març de 2003 es va constituir la Fundació Privada Caviga, de la 

qual l’Ajuntament de Castelldefels, l’Ajuntament de Viladecans, l’Ajuntament de Gavà i aquest Consell 
Comarcal en són patrons fundadors, i amb la finalitat de promocionar i fomentar la integració laboral i 
social de les persones adultes amb disminucions psíquiques, establint i creant serveis i activitats 
d’acord amb la normativa legal vigent, col·laborant amb totes aquelles entitats i organismes públics i 
privats amb objectius similars als de la fundació, així com la gestió i el funcionament i serveis del 
Centre Ocupacional per a persones amb disminució psíquica del Baix Llobregat.  

 
Vist que mitjançant el conveni de col·laboració per al finançament de la construcció 

d’aquest Centre Ocupacional, signat el 6 de febrer de 2004 pels Ajuntaments de Castelldefels, 
Viladecans i Gavà, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Fundació  Caviga, es va acordar que, un 
cop finalitzades les obres, la gestió del Centre Ocupacional l’assumiria la Fundació Caviga i la seva 
regulació seria objecte d’un conveni específic.    
 

Vist que mitjançant el conveni de col·laboració regulador de la cessió d’ús de 
l’edificació on s’ubica el centre ocupacional per a persones amb disminució del Baix Llobregat, signat 
el dia 19 d’octubre de 2004 pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Fundació Caviga, es va 
acordar que la Fundació Caviga assumiria tant la tramitació com els costos tant ordinaris com 
extraordinaris que es podessin generar per la gestió i el funcionament habituals del Centre 
Ocupacional i del seu entorn, així com les despeses generades per tasques de coordinació, 
desenvolupament i/o execució dels projectes, obres o serveis que s’executin en l’exercici de les 
tasques del Centre Ocupacional.  

 
Atès que  de conformitat amb el que s’estableix als articles 60 i 61.1 del Text Refós de 

a Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de Viladecans i l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona han procedit a la liquidació de l’Impost de Béns Immobles i del Recàrrec Metropolità del 
Transport, amb càrrec del Consell Comarcal del Baix Llobregat,  com a titular del dret d’aprofitament 
del solar i titular de l’edificació que va ser cedida a la Fundació Caviga. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica del Departament de Secretaria i Serveis Jurídics en 
data 30 de març de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció del conveni entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Fundació Caviga, d’assumpció de les despeses generades en 
concepte d’impost de béns immobles i del recàrrec metropolità del transport de la finca de Viladecans 
on es troba el Centre Ocupacional de la Fundació durant el període 2006 - 2011. 
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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 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 d’un conveni de col·laboració amb la Fundació 
Caviga, en relació a les despeses generades en concepte d’Impost de Béns Immobles i del Tribut 
Metropolità de la Mobilitat de la finca on està ubicat el Centre Ocupacional per a persones amb 
disminució psíquica al Baix Llobregat durant el període 2006 - 2011, d’acord amb la minuta de conveni 
que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament al present acord. 
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Maria Soler Sala, Vice-presidenta 1ª d’aquesta entitat, per 
a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació Privada Caviga, 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.” 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments participants, regulador de la 
col.laboració en el desenvolupament del projecte de recol.locació de treballadors i 
treballadores acomiadats del sector de l’automoció. 

 
“Atès que el Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) té com a objectiu 

finançar actuacions de recol·locació per a treballadors i treballadores afectats per processos 
d’acomiadament en sectors d’activitat que pateixen els efectes de la globalització i la transformació en 
les pautes mundials del comerç, així com els derivats de la crisi econòmica. 

 
Atès que la Unitat Administradora del Fons Social Europeu del Ministeri de Treball i 

Immigració va presentar, en data 28 de gener de 2010, a instàncies del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya una sol·licitud d’ajuda amb càrrec al FEAG pel projecte de recol·locació de 
treballadors i treballadores acomiadats/des del sector de l’automoció a Catalunya i que s’ha rebut 
l’atorgament per part de la Comissió Europea de la contribució requerida. 

  
Atès que el projecte que gestionarà el Departament de Treball té com a objectiu la 

reincorporació al mercat de treball de persones que estan en situació d’atur per haver estat 
acomiadades d’empreses de l’automoció en el període comprés entre el 23 de febrer i el 23 de 
novembre de 2009. 
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Atès que per tal d’assolir aquest objectiu de recol·locació el projecte contempla un 
conjunt d’actuacions dins de l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació, com són: 

 
 Accions d’orientació laboral: entrevistes inicials, tutorització per a la recol·locació, 

recolzament intensiu per a la recerca de feina. 
 Accions de formació: formació per a la recol·locació, formació a mida de les empreses. 
 Accions de suport a l'emprenedoria: tallers d’emprenedoria, tutorització per a la creació 

d’empreses i accions de mentoring. 
 Accions d’inserció laboral: promoció de l’ocupació mitjançant la contractació en sectors 

com l’atenció a les persones, la prevenció de la salut, la cura del medi ambient i la 
valorització de la cultura i del patrimoni cultural. 

 
Atès que el Departament de Treball per tal de poder desenvolupar aquest projecte vol 

comptar amb la col·laboració d’entitats locals que dins dels seus territoris gestionen algun tipus de 
polítiques similars a les descrites i va convidar al Consell Comarcal del Baix Llobregat atès la dilatada 
experiència que té en la gestió territorialitzada de programes desenvolupats en el marc de les 
polítiques actives d’ocupació, i per comptar amb els recursos tècnics i humans suficients i adequats per 
dur a terme la gestió del projecte de recol·locació de treballadors i treballadores acomiadats del sector 
de l’automoció dins de la comarca del Baix Llobregat. 

Vist que per Decret de Presidència núm. 148/2010, de 15 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de participació en el projecte de recol·locació de treballadors i 
treballadores acomiadats/dades del sector de l’automoció que gestiona el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, així com la sol·licitud de subvenció al Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya per un import de 647.878,00€ que es destinaran a 
l’atenció d’un màxim de 303 persones afectades per acomiadaments dins del sector de 
l’automoció al Baix Llobregat durant els períodes del 23 de febrer i el 23 de novembre de 
2009. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 20 de desembre de 2010 es va 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 a 
la regulació de les actuacions compreses en el projecte de recol·locació de treballadors i treballadores 
acomiadats/des del sector de l’automoció cofinançades per la Unió Europea amb càrrec al Fons 
Europeu d’adaptació a la Globalització (FEAG). 
   

Atès que les accions que s’hauran de desenvolupar amb les persones són: 
 

Acció 1. Informació inicial i entrevista en profunditat. 
Acció 2. Tutorització per a la reinserció i l’activitat laboral. 
Acció 3. Suport intensiu en la recerca de treball. 
Acció 4. Formació per a la recol·locació. 
Acció 5. Formació a mida de les necessitats de les empreses. 
Acció 6. Tallers de foment de l’esperit empresarial. 
Acció 7. Promoció de l’ocupació. 
Acció 8. Tutorització per a la creació d’empreses. 
Acció 9. Mentoring i suport intergeneracional. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per tal d’apropar els serveis 
d’orientació, intermediació i formació professional que es desenvoluparan dins del projecte ha decidit 
que les persones participants rebin aquests serveis als municipis on viuen o bé, en municipis més 
propers al seu domicili, per evitar desplaçaments i reduir les despeses de mobilitat; i, per donar 
compliment a aquesta voluntat, ha dissenyat un dispositiu d’atenció i prestació de serveis que 
s’ubiquen a 8 municipis de la comarca: Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de 
Llobregat, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i Sant Boi de 
Llobregat. 
 

Atès que aquests punts d’actuació estaran ubicats a les dependències dels serveis de 
Promoció Econòmica dels ajuntaments dels esmentats municipis i que aquesta ubicació permetrà que 
les persones usuàries també puguin utilitzar i beneficiar-se dels diferents serveis locals d’ocupació que 
tenen aquests ajuntaments i així poder coordinar les accions del projecte de recol·locació amb la resta 
de polítiques actives d’ocupació que es realitzen a la comarca. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
30 de març de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció de sengles convenis de 
col·laboració amb els 8 ajuntaments que tenen un punt d’actuació per al desenvolupament del referit 
projecte, que en el cas de Sant Boi de Llobregat serà amb l’empresa pública CORESSA. 
 

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 de sengles convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Martorell, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i l’empresa pública CORESSA (Sant Boi de 
Llobregat), reguladors del desenvolupament del projecte de recol·locació de treballadors i treballadores 
acomiadats/des del sector de l’automoció cofinançades per la Unió Europea amb càrrec al Fons 
Europeu d’adaptació a la Globalització (FEAG), de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta 
a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la 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 referits ajuntaments i a l’empresa 
CORESSA, 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.” 
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d) Aprovar el protocol d’actuació per l’any 2011 al conveni subscrit amb el Consorci Parc 
de Collserola, de col.laboració per la gestió i coordinació del dispositiu de prevenció 
d’incendis. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 7 d’abril de 

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

Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola en data 25 de març de 2011, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció del protocol d’actuació 2011 del conveni de 
col·laboració amb el Consorci del Parc de Collserola per a la gestió i coordinació del dispositiu de 
prevenció d’incendis respecte a les torres de guaita “Romeo” i “Juliet” ubicades als municipis de Sant 
Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat, de conformitat amb la minuta de Protocol que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el Consorci Parc de Collserola aportarà la 
quantitat de 44.578,92€ (quaranta-quatre mil cinc-cents setanta-vuit euros amb noranta-dos cèntims) 
per a la realització del mateix. 
 
  SEGON.- Aplicar aquesta despesa màxima per import de 44.578,92€ (quaranta-quatre 
mil cinc-cents setanta-vuit euros amb noranta-dos cèntims) per a l’any 2011, habilitant-se la partida 
pressupostària corresponent dins dels pressupost d’aquest Consell Comarcal per a l’exercici 2011. 
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  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 al Consorci del Parc de Collserola i als 
Ajuntaments de Sant Climent de Llobregat i Corbera de Llobregat perquè en tingui coneixement i als 
efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 

 
Sessió del 18 d’abril  

 
e) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i el 

Patronat Comarcal de Serveis a la Persona, de col·laboració en matèria d’assistència 
tècnica en l’àmbit dels serveis socials. 

 
"Vist que d’acord amb el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 

(LSS) són principis rectors del sistema públic de serveis socials, entre d’altres, la responsabilitat 
pública, la coordinació, l’economia, l’eficiència i l’eficàcia. 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat vol treballar en la millora de les 
prestacions en l’àmbit de les competències que com a municipi ostenta d’acord amb la LSS en l’àmbit 
del serveis socials, de manera general i especialment en l’estudi i la detecció de les necessitats socials 
en el seu àmbit territorial i en l’elaboració de plans d’actuació local. 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, atesa la situació actual de 
dificultat en qüestions de finançament i de disponibilitat de recursos humans, ha sol·licitat la 
col·laboració i assistència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, com administració supra-municipal 
amb competències delegades en l’àmbit dels serveis socials. 
 

Atès que la LSS preveu que les entitats supra-municipals prestin suport tècnic als 
municipis com a gestors d’àrees bàsiques de serveis socials; igualment, la Llei d’Organització 
Comarcal de Catalunya, en el seu text refós aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
preveu específicament l’assistència tècnica dels Consells Comarcals als municipis, tenint en compte 
les necessitats dels mateixos. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el seu organisme autònom 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, disposa d’un equip de recursos humans 
que poden donar resposta a les demandes de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 7 d’abril de 2011 
que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració en matèria 
d’assistència tècnica en l’àmbit dels serveis socials entre l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, el 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
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 d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i 
al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, 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.” 
 

f) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i 
la Universitat Politècnica de Catalunya, de col.laboració per a la preparació de la 
candidatura de Catalunya per acollir un Business Incubation Center de l’Agència 
Espacial Europea. 

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

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

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

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

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

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

Atès que s’ha de subscriure un conveni de col·laboració entre aquestes entitats que 
reculli les actuacions a desenvolupar per a la configuració de la candidatura que cal presentar davant 
l’ESA, i que són les següents:  
 

- Formar un consorci encarregat de promoure la candidatura. 
- Cercar les entitats que hauran de formar part del consorci, que com a mínim, haurà d’estar 

integrat per: 
 Una institució científico-tècnica en l’àmbit de les tecnologies aeroespacials. 
 Una entitat amb experiència reconeguda en gestió d’incubadores empresarials i suport 

a l’emprenedoria 
 El govern regional i/o local 
 Una entitat financera o similar (fons de capital risc, agència governamental amb fons 

per finançar projectes empresarials o altres) 
- Decidir la ubicació territorial de la BIC, que haurà d’estar preferentment situada en un pols d’alt 

coneixement científico-tècnic aeroespacial i/o en instal·lacions de membres de la xarxa 
ESINET (European Space Incubators Network) de l’ESA. 

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

11 d’abril de 2011, 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 subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un Business 
Incubation Center (BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA), de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta entitat, 
per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i 
la Universitat Politècnica de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
per a la seva ratificació.” 
 

g) Aprovar la pròrroga del conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, de col.laboració en la campanya anual del Servei de Control 
de Mosquits. 

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

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

 
Vist que la clàusula sisena del conveni estableix que tindrà una vigència per al 2003 i 

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

 
Vist que per enguany la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona ha previst concedir a aquesta entitat una aportació de 44.119,78€ (quaranta-quatre mil cent 
dinou euros amb setanta-vuit cèntims d’euros). 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 6 d’abril de 2011, 
que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2011 del conveni subscrit amb la 

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

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple de data 20 de juliol de 2007 de delegació de competències.” 
 

h) Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del 
contracte de servei de vigilància privada al recinte del Parc Torreblanca. 

 

“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat és competent i responsable per a la 
contractació del servei de vigilància privada del Parc Torreblanca, en virtut del conveni subscrit amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant 
Just Desvern per a l'establiment del servei de manteniment i conservació del Parc, aprovat en data 22 
de desembre de 1997. 
 

Atès que per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2007 es va aprovar 
l’adjudicació a l’empresa Transportes Blindados, S.A. (TRABLISA) del contracte de servei de vigilància 
del Parc Torreblanca Torreblanca amb una durada inicial de 2 anys a partir de la data d'adjudicació, 
prorrogables per un màxim de 2 períodes d'1 any, i que finalitza la seva vigència el 31 de maig 
d’enguany. 

 
Vist que és necessari iniciar l’expedient per a la contractació del referit servei amb data 

d’inici del dia 1 de juny de 2011, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, 
Informàtica i Noves Tecnologies en data 8 d’abril de 2011, i que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès que està previst que el referit contracte tingui una durada inicial de dos anys més 

dos pròrrogues d’un any cadascuna, i que d’acord amb el valor estimat del contracte, segons consta en 
els Plecs, aquest contracte es licitarà mitjançant procediment obert. 
 

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 que disposen els articles 122, 141 i ss., i 277 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, i 2/2011, de 4 de 
març, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 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 
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municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la 
present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert de conformitat amb l’article 122 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, del contracte del servei de vigilància privada del Parc de Torreblanca, per preus unitaris de 
14,23 €/hora sense IVA, per a la primera anualitat del contracte i de 14,66 €/hora sense IVA, per a la 
segona anualitat del contracte.  
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte del servei de vigilància 
privada del Parc de Torreblanca; que s’adjunten com a document annex i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte del 

servei de vigilància privada del Parc de Torreblanca, mitjançant procediment obert, i publicar el 
corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta entitat (seu electrònica del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.net)) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars 
que regeixen la present contractació. 

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

del servei de vigilància privada del Parc de Torreblanca; d’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, l’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que 
per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats d’aquesta entitat.  
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les 
següents aplicacions del pressupost dels exercicis 2011, 2012, 2013, partida 920.227.01, d’acord amb 
el següent desglossament: 
 
Anualitat Període de servei € net estimat IVA € Import total estimat 

2011 13/09/11 - 31/12/11 12.811,15 2.306,01 15.117,16 
2012 01/01/12 - 31/12/12 43.095,85 7.757,25 50.853,11 
2013 01/01/13 - 11/09/13 30.807,40 5.545,33 36.352,73 

  86.714,40 15.608,59 102.323,00 
 

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% de del pressupost base de licitació que ascendeix a 4.335,72 €. 

 
SISÈ.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació 

d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
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SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se celebri.” 
 
Sessió del 16 de maig  

 
i) Aprovar l’annex per a l’exercici 2011 al conveni marc de col.laboració subscrit amb el 

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 
 

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

 
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 2011: 

 
1. Materials del Baix Llobregat, núm.17 
2. Materials Didàctics “Coneix el Baix Llobregat” 
3. 9es Trobades de Recerca Jove 
4. VII Premis de Reconeixement Cultural 
 
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 6 de maig de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que aquest ajut està previst nominalment en el pressupost 2011, 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. 

 
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 
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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.” 
 

j) Aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació dels serveis de menjador escolar a 
centres de  la comarca pels cursos 2011-2012 i següent. 

 
"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 de 
Catalunya, quant a la gestió del servei escolar de menjador, entre d’altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 

 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 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, amb una vigència 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 finalitza el contracte de referència i que aquesta entitat ha rebut el comunicat 

per part de l’IES Mestres Busquets de Viladecans, l’IES Sert de Castelldefels i l’IES Les Marines de 
Castelldels del Consell Escolar conforme sol·liciten que es continuï gestionant el menjador escolar 

 
Vist que és necessari iniciar l’expedient per a la contractació del referit servei per als 

cursos escolars 2011-2012 i 2013-2014, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 5 de maig de 2011, i que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès que està previst que el referit contracte tingui una durada inicial de dos anys més 

dos pròrrogues d’un any cadascuna, i que d’acord amb el valor estimat del contracte, segons consta en 
els Plecs, aquest contracte es licitarà mitjançant procediment obert. 
 

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. 
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Vist el que disposen els articles 122, 141 i ss., i 277 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, i 2/2011, de 4 
de març, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 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 
obert de conformitat amb l’article 122 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, del contracte del servei de menjador escolar per als cursos 2011-2012 i 2012-2013, prorrogable 
els 2013-2014 i 2014-2015, amb un tipus màxim de licitació, IVA exclòs, calculat per comensal pel curs 
escolar 2011-2012, en funció del calendari escolar vigent que serà d’un màxim de 5,74€ (6,20€ IVA 
inclòs 8%) dia per comensal. 
 
El preu del curs 2012-2013 i de les possibles pròrrogues serà com a màxim el que fitxi en el seu 
moment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
El preu inclou tots els conceptes a que es refereix el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives 
reguladors d’aquesta licitació, així com totes les altres càrregues socials i fiscals. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte del servei de menjador 
escolar per als cursos 2011-2012, 2012-2013 i les possibles pròrrogues; que s’adjunten com a 
document annex i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte del 

servei de menjador escolar per als cursos 2011-2012, 2012-2013 i les possibles pròrrogues, mitjançant 
procediment obert, i publicar el corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta entitat (seu 
electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.net)) i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules 
Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 

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

del servei de menjador escolar per als cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015; d’acord 
amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de caràcter 
plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat.  
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La despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2011 es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 324.22707 del vigent pressupost del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
L’adjudicació i posterior contracte resta condicionat a l’efectiva signatura de l’Addenda del conveni 
marc per a la gestió de les competències delegades en matèria d’educació entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

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 per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 IVA exclòs, que ascendeix a 3.900€. 

 
SISÈ.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació 

d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
 
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se celebri.” 
 

k) Aprovar la pròrroga de la concessió d’us privatiu a favor de l’empresa Jaume Franquesa 
SA de terrenys demanials a la finca Can Tintorer (Mina Berta). 

 
“Vist que l’empresa Jaime Franquesa, S.A. des de l’any 1922 ve realitzant extraccions 

de granit a la pedrera denominada Berta, en virtut d’una autorització concedida en el seu dia  per la 
Secció de Mines de la Delegació Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Barcelona, dins 
una àrea geogràfica dels termes municipals de Sant Cugat del Vallés i El Papiol, afectant aquesta 
activitat de manera parcial terrenys demanials adscrits al cementiri de Roques Blanques. 
 
  Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a conseqüència de l’extinció de 
la Corporació Metropolitana de Barcelona, per la Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i 
regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses 
dins la seva àrea d’influència directa, i segons consta en l’annex 6.b) 1, 2 i 3 del Decret 5/1988, de 13 
de gener, de transferències de serveis de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, és propietari 
de la finca Can Tintorer en la que es troba el Cementiri Roques Blanques, que figura inscrita dins el 
patrimoni comarcal com a bé demanial de servei públic per estar afectada a la prestació del servei de 
cementiri. 
 
  Atesa l’afectació parcial esmentada de l’activitat extractiva sobre la finca, en data 29 
de maig de 1991, l’empresa Jaime Franquesa S.A. i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van 
subscriure el corresponent contracte de concessió de l’ús privatiu dels terrenys de propietat comarcal 
afectats per l’activitat extractiva, contracte prèviament aprovat per acord de la Comissió de Govern de 
data 5 de febrer de 1991 i ratificat en sessió plenària del dia 19 de febrer de 1991. 
 
  Atès que l’empresa Jaime Franquesa S.A. va tramitar un canvi d’activitat en la finca, 
incorporant la possibilitat d’explotar l’espai com un abocador de terres i runes per procedir a la 
restauració de les zones afectades per l’activitat extractiva de la pedrera i que es va detectar un excés 
d’ocupació de 68,87% de la finca per part de l’empresa que ve desenvolupant l’activitat extractiva 
sobre una superfície de 38.537m² de la finca en lloc dels 22.820m² autoritzats; i que per acord del Ple, 
es sessió celebrada el 19 de juliol de 2004, es va atorgar a l’Empresa Jaime Franquesa S.A. amb 
efectes retroactius des del dia 3 de juny de 2004 l’ampliació del contracte de concessió d’ús privatiu 
dels terrenys demanials de la finca Can Tintorer per a l’activitat extractiva de l’anomenada Pedrera 
Berta. 
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Atès que el pacte dinovè del contracte de referència estableix una vigència de set 

anys, comptats a partir de la data de la seva signatura, amb possibilitat de pròrroga en cas de que per 
raó de l’alentiment dels treballs o de l’evolució del mercat l’empresa consideri i demostri mitjançant 
informe tècnic suficient una previsió més llunyana per exhaurir la capacitat de l’espai com a dipòsit de 
runes, demanda que s’haurà de fer amb un mínim d’un any d’antelació a la finalització de la concessió. 

 
Atès que l’empresa l’empresa Jaime Franquesa, S.A. proposa una pròrroga del 

contracte de referència per un període de 7 anys més, però no l’ha sol·licitat en el termini establert i 
que en el moment actual no s’ha iniciat l’activitat de dipòsit controlat de terres i runes, el que suposa 
que aquest Consell Comarcal no ha rebut cap import corresponent al cànon previst per aquesta 
activitat, entre d’altres aspectes, que fan que no es donin les circumstàncies previstes en el conveni 
per prorrogar-lo. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 13 de maig de 2011, que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga de 
l’esmentat contracte pel termini d’un any, sense pressuposar cap dret futur, atès que en data 3 de juny 
de 2011 caldria tenir formalitzada la situació, i durant l’esmentat any l’empresa hauria de presentar a 
aquest Consell Comarcal una proposa tècnico-econòmica pels terrenys de referència que justifiquin la 
pròrroga del conveni vigent actualment o l’establiment d’un de nou.  
 

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 pròrroga pel termini d’un any, amb efectes des del dia 3 de juny 
de 2011, del contracte de concessió d’ús privatiu a favor de l’empresa Jaime Franquesa, S.A. dels 
terrenys demanials de la finca Can Tintorer per a l’activitat extractiva de l’anomenada Pedrera Berta. 
 
Durant el temps de la pròrroga l’empresa haurà de presentar informes i documentació tècnica que 
justifiquin, o no, les seves pretensions de prorrogar el conveni vigent o, si s’escau, l’establiment d’un 
nou conveni.  

 
SEGON.- Aprovar l’addenda al conveni de referència que regula la referida pròrroga i 

que s’adjunta. 
 

TERCER.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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QUART.- Comunicar el present acord a l’empresa Jaime Franquesa S.A., fent-li 
constar que haurà de comparèixer en el Consell Comarcal per a la formalització de la pròrroga de la 
concessió, així com a l’Ajuntament del Papiol, perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients. 

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

celebri.” 
 

l) Informar favorablement la sol.licitud de l’Ajuntament de Gavà de modificar la franja 
horària comercial amb motiu de l’anomenada Nit Blanca. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Gavà en data 4 de maig de 2011, amb número d’entrada 

2599 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de modificació de la franja 
horària de diversos establiments comercials de venda al públic del seu municipi amb motiu de “La Nit 
Blanca”, promoguda per l’Associació de Comerciants de l’Illa del Centre de Gavà, per al dia 17 de juny 
de 2011 de les 22.00 a les 24.00 hores, i que en compliment del que disposa l’article 1.3 de la Llei 
8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials i per tal de que l’Ajuntament de Gavà sol·liciti a la 
Direcció General de Comerç l’autorització de modificació de la franja horària de diversos establiments 
comercials del seu municipi, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 

 
Atès l’article 1.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, que 

estableix que la Direcció General de Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta 
per la lletra a) de l’apartat 1 per als establiments situats en un determinat terme municipal, amb la 
sol·licitud motivada prèvia de l’ajuntament, que ha d’aportar l’informe del Consell Comarcal, i amb la 
comunicació prèvia al consell assessor en matèria de comerç local, si no comporta increment del 
temps setmanal d’obertura en dies feiners.  
 

Vist que consultat l’expedient adjunt, no s’aprecia cap raó que aconselli informar 
desfavorablement la modificació de la franja horària dels establiments comercials de referència, 
d’acord amb l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 10 de maig de 2011, que s’incorpora a 
l’expedient. 

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

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

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 
establiments comercials en el municipi de Gavà amb motiu de l’activitat “La Nit Blanca”, promoguda per 
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l’Associació de Comerciants de l’Illa del Centre de Gavà, per al dia 17 de juny de 2011 de les 22.00 a 
les 24.00 hores; d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Gavà, perquè en tingui 
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.” 
 

Sessió del 19 de setembre 
 
m) Aprovar la designació de representants del Consell Comarcal en altres organismes i 

entitats. 
 

“Vist que constituït el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària de 
data 22 de juliol de 2011, a conseqüència de les eleccions locals convocades, resulta necessari 
procedir al nomenament dels representants comarcals en els ens de caràcter permanent dels quals 
aquesta entitat en forma part. 
 

Vist que l’article 15 dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat preveu 
que la composició de la Comissió Executiva estarà integrada, entre d’altres, per dos membres del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, que han de ser prèviament proposats per aquest; i que l’article 9 
dels esmentats estatuts preveu que la composició del Consell Plenari del Consorci estarà integrada, 
entre d’altres, per quatre membres del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que han d’estar designats 
per aquesta entitat. 
 
  Vist que l’article 9 dels estatuts del Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat preveu que 
la composició del Consell Plenari del Consorci estarà integrada, entre d’altres, per tres membres del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, que han d’estar designats per aquesta entitat. 
 
  Vist que l’article 9 dels estatuts del Consorci de la Colònia Güell preveu que la 
composició de la Junta de Govern del Consorci està integrada, entre d’altres, per dos membres del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, que han d’estar designats per aquesta entitat. 
 
  Vist que d’acord amb l’article 14 dels Estatuts de la Fundació Caviga, cadascuna de 
les institucions i organitzacions públiques o privades que formin part del Patronat de la Fundació 
nomenaran un representant. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 4 del Reglament Orgànic 

Comarcal vigent, el Consell Econòmic i Social, malgrat el seu caràcter permanent, haurà de renovar-se 
íntegrament a l’acabament de cada legislatura del Consell Comarcal. 

 
Vist que l’article 3 dels Estatuts del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 

Llobregat, preveu que per constituir-se l’Assemblees haurà d’haver un mínim de 30 delegats, podent 
incorporar-se la resta a mesura que vagin sent nomenats, i que seran escollits democràticament 
mitjançant la participació dels diferents Ajuntaments de la comarca, entre els membres d’associacions, 
entitats o col·lectius que siguin representatius de les persones de la tercera edat i tinguin la seva seu a 
la comarca. Un cop proposats, seran ratificats per l’òrgan corresponent del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
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Atès els articles 3 i 4 del Reglament del Consell de les Dones del Baix Llobregat que 

estableixen el procediment per a la designació de les delegades i de les representants de les entitats 
en els òrgans corresponents, i vist que respecte a la representació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, dintre del Consell de les Dones, l’article 4 punt c. estableix que formaran part de la Junta 
Permanent dues conselleres comarcals nomenades per l’entitat. 
 

Vist el que disposen els articles 7 i 8 dels estatuts vigents de l’empresa pública Aigües 
Ter Llobregat, correspon a aquest Consell Comarcal la designació d’un representant en el Consell 
d’Administració de la referida empresa, que serà nomenat d’acord amb la proposta formulada per cada 
entitat representada. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Designar els representants d’aquest Consell Comarcal al Consell Plenari i a 
la Comissió Executiva del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que a continuació es relacionen: 
 
Consell Plenari 

- Sr. Joaquim Balsera García 
- Sra. Maria Miranda Cuevas 
- Sra. Caterina Mestres  i Guasch 
- Sr. Ivan Arcas Blanch 
- Sr. Jordi Milà i Egea 

Comissió Executiva 
- Sr. Joaquim Balsera García 
- Sra. Maria Miranda Cuevas 
- Sr. Jordi Milà i Egea 
 

SEGON.- Designar els representants d’aquest Consell Comarcal al Consell Plenari i a 
la Comissió Executiva del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat que a continuació es relacionen: 
 
Consell Plenari 

- Sr. Joaquim Balsera García 
- Sr. Miguel Comino Haro 
- Sr. José Antonio Rubio Leiva 

Comissió Executiva 
- Sr. Joaquim Balsera García 
- Sr. Miguel Comino Haro 

 
TERCER.- Designar els representants d’aquest Consell Comarcal a la Junta de Govern 

del Consorci de la Colònia Güell, que a continuació es relacionen: 
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- Sr. Joaquim Balsera García 
- Sr. Jesús Blanco Florez 

 
QUART.- Designar el Sr. Joaquim Balsera García, President d’aquesta entitat, com a 

representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la Fundació Privada Caviga; i 
al Sr. José Manuel García Pérez, conseller de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, com a 
representant suplent del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la Fundació Privada Caviga,  
per exercir en el seu nom les funcions de patró, de conformitat amb l’article 14 i ss dels seus Estatuts. 
 

CINQUÈ.- Designar com a membres del Ple i de la Comissió Executiva del Consell 
Econòmic i Social del Consell Comarcal, en representació d’aquesta entitat, a les persones que a 
continuació es relacionen: 
 
Ple  

- Sr. Joaquim Balsera García 
- Sr. Xavier Fonollosa i Comas 
- Sr. Ivan Arcas Blanch 
- Sr. Jordi Milà i Egea 

Comissió Executiva 
- Sr. Joaquim Balsera García 
- Sr. José Manuel Garcia  Pérez 

 
SISÈ.- Designar els representants d’aquest Consell Comarcal a la Junta Permanent i 

Assemblea del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que a continuació es relacionen: 
 

- Sr. Joaquim Balsera García 
- Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
- Sr. Jordi Albert i Caballero 
- Sra. Caterina Mestres  i Guasch 
- Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez 
- Sra. Lourdes Borrell Moreno 

 
SETÈ.- Aprovar els nomenaments del Sr. Joaquim Balsera García, President 

d’aquesta entitat, de la consellera comarcal Sra. Maria Soler Sala i de la consellera comarcal Sra. 
Cristina Bigordà Vargas, que formaran part de la Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat, així com del President i de totes les conselleres comarcals de l’entitat com a membres de 
l’Assemblea del Consell de les Dones del Baix Llobregat; d’acord amb el Reglament de l’esmentada 
entitat. 
 

VUITÈ.- Designar el Conseller Sr. Xavier Fonollosa i Comas, del Grup Comarcal de 
Convergència i Unió, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Consell 
d’Administració de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 
 

NOVÈ.- Condicionar el present acord a la seva ratificació en la propera sessió plenària 
que se celebri. 
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  DESÈ.- Comunicar el present acord en la part que els afecte als esmentats 
representants, així com a les institucions i organitzacions públiques o privades que formin part de la 
Fundació privada Caviga, al Consell Consultiu de la Gent Gran i a l’empresa pública Aigües Ter 
Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

n) Aprovar el nomenament de Vice-president i Gerent de l’organisme autònom Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
“Vist l’acord plenari en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2007 pel qual es va 

aprovar definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
com a organisme autònom de caràcter administratiu, de conformitat amb el que disposen els articles 
85 bis de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 254 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 201 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; així com es va 
aprovar definitivament els Estatuts pels quals es regeix aquest organisme autònom. 

 
Vistos els Estatuts de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat que estableixen a l’article 7 que els òrgans de govern del Patronat seran la 
Junta de Govern, el/la President/a, el/la Vice-president/a i el/la Gerent, amb les atribucions que per a 
cadascun d’ells s’indiquen; i a l’article 8 que la Junta de Govern estarà formada per el/la President/a, 
el/la Vice-president/a i els/les vocals, que coincidiran en número i membres amb els de la Junta del 
Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist l’article 9.1 dels Estatuts de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a 

la Persona del Baix Llobregat que estableix que el/la Vice-president/a serà nomenat pel Ple del Consell 
Comarcal d’entre les persones que ocupin les vice-presidències de l’entitat; en tot cas, el nomenament 
haurà de recaure en consellers comarcals. 

 
Vist que d’acord amb l’article 202 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, el/la Gerent de l’organisme 
autònom forma part integrant i necessària dels òrgans de govern del mateix, i ha de ser nomenat 
directament pel Plenari de l’ens local que ha creat l’organisme. 

 
Vist l’article 15 dels Estatuts de l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a 

la Persona del Baix Llobregat que estableix que el/la gerent serà nomenat i cessarà per acord del Ple 
del Consell Comarcal. 

 
Vist que la Sra. Eugènia García Puig, Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 

ostenta la condició de funcionària eventual, d’acord amb la Llei d’Organització Comarcal, i per tant va 
ser nomenada quan es va constituir la nova legislatura del Consell Comarcal en sessió plenària de 22 
de juliol d’enguany. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Nomenar Vice-presidenta del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat a la Sra. Lourdes Borrell Moreno, Consellera i Vice-presidenta primera d’aquesta 
entitat.  
 

SEGON.- Nomenar Gerent del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat a la Sra. Eugènia Garcia Puig. 

 
TERCER.- Publicar el nomenament de la Sra. Eugènia Garcia Puig com a Gerent del 

Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat en el Diari Oficial de la Generalitat i en 
el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que preveu l’article 104 de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases de règim local. 

 
  QUART.- Notificar el present acord a la Sra. Lourdes Borrell Moreno i a la Sra. 
Eugènia Garcia Puig, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

o) Aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2011 amb l’Institut Català de les Dones, 
de coordinació i col.laboració en matèria de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD). 

 
“Vist que el Consell de les Dones del Baix Llobregat, dinamitzat per l’Àrea d’Igualtat de 

Gènere i Polítiques Socials del Consell Comarcal del Baix Llobregat, té una amplia trajectòria en la 
lluita pels drets de les dones i és un òrgan participatiu que fomenta la coordinació i treball en xarxa dels 
recursos, institucions i organitzacions sensibilitzades amb la necessitat d’aconseguir la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits. 
 

Atès que el Contracte-programa té per objecte articular els mecanismes de 
coordinació, cooperació i col·laboració interadministratius per tal d’establir els eixos estratègics i els 
objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament que 
permetin obtenir una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis d’informació i atenció a les 
dones (SIAD) per l’any 2011. 
 

Vist el que disposa l’article 54 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, el SIAD és un dels recursos que formen part de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista. 
 

Atès que a l’article 83.1 de la referida llei s’estableix que als municipis els hi correspon 
“programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als 
diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei”; en el cas dels municipis de més de 
20.000 habitants tenen la responsabilitat de “programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i 
atenció a les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes especificats per 
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l’esmentada llei” i en el cas dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants “poden delegar llurs 
competències a una mancomunitat de municipis o a altres ens locals”. 
 

Atès que segons el que disposa la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, el 
SIAD és un servei classificat dins dels Serveis Socials Bàsics i, per tant, és una prestació garantida. 
 

Atès que l’Acord marc 2009-2010 de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i 
les entitats municipalistes per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis 
d’informació i atenció al es dones per al període 2009-2010, estableix els criteris de finançament en 
relació a la població de referència.  
   

Atès que el marc d’actuació del SIAD Baix Llobregat seran els municipis de menys de 
20.000 habitants de la comarca. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 12 de setembre de 2011, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2011 per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
en matèria de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), de conformitat amb la minuta que 
s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García, President d’aquesta entitat, per 
a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut Català de les Dones, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 

 
p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 

del Baix Llobregat, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i la Fundació Parc Taulí, 
de col.laboració en el desenvolupament del projecte Xarxabaix. 

 
“Vist que la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i de les oportunitats en la infància i 

l’adolescència en el seu article 74 i següents disposa que les administracions públiques han de 
desenvolupar les actuacions necessàries per a prevenir els infants i adolescents de les situacions que 
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són perjudicials per a llur desenvolupament integral o per a llur benestar, que les administracions 
públiques han de posar en pràctica programes d’informació i sensibilització adreçats a prevenir 
àmpliament, i cercant la col·laboració ciutadana i la iniciativa privada, totes les problemàtiques socials 
que afecten la població infantil i adolescent de Catalunya, i que les administracions públiques han de 
promoure i implementar bones pràctiques que contribueixin a millorar el benestar de la població infantil 
i adolescent. 

 
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 
funcions de l’esmentat Patronat és col·laborar amb els ajuntaments de la comarca en la millora del 
benestar dels infants, els adolescents i les seves famílies.  

 
Atès que el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat ha iniciat el 

desenvolupament del projecte “XarxaBaix”, consistent en la creació d’una xarxa comarcal d’informació i 
difusió de programes, projectes, experiències i recursos preventius, adreçats a la infància, 
l’adolescència i les famílies dels trenta municipis del Baix Llobregat; i que té com a objectiu afavorir la 
promoció social i la qualitat de vida d’aquests col·lectius mitjançant accions preventives i coordinades 
entre els diferents professionals i serveis de l’àmbit de l’educació, la salut i els serveis socials.  
 

Atès que la Fundació Parc Taulí ha rebut l’encàrrec per part del Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí de portar a terme el desenvolupament del projecte “Observatori de salut mental de 
Catalunya” (OSAMCAT). 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 14 de setembre 
de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni amb el Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí, la Fundació Parc Taulí i el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat que reguli els compromisos entre les parts en l’adequació i la gestió del referit 
projecte. 
 

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

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

Corporació Sanitària Parc Taulí, la Fundació Parc Taulí i el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat per impulsar el desenvolupament del projecte Xarxabaix a la comarca, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Lourdes Borrell Moreno, Vice-presidenta primera 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord. 
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  TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, a 
la Fundació Parc Taulí i al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, 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.” 
 

q) Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de menjador 
escolar a dos centres educatius del Prat de Llobregat pel període gener-juny 2011 i els 
dos següents cursos escolars. 

 
"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 de 
Catalunya, quant a la gestió del servei escolar de menjador, entre d’altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 

 
Vist que des de l’any 2007 fins a l’any 2011 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha 

gestionat el servei de menjador escolar dels centres educatius Jaume Balmes i Institut Escola del Prat 
ubicats al municipi del Prat de Llobregat. 
  

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha rebut la proposta de finançament 
econòmic del curs escolar 2011-2012 per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual s’indica la quantitat de 50.000€ per tal de sufragar el dèficit en la gestió del 
menjador que aquestes escoles provoquen derivades de l’alt absentisme i en especial de l’elevada 
ràtio de monitoratge que es requereix per tal de realitzar una funció socioeducativa en l’espai de 
menjador que potencií la integració dels alumnes.  
 

Vist que és necessari iniciar l’expedient per a la contractació del referit servei pel 
període gener-juny de l’any 2012 del curs escolar 2011-2012 i per als cursos escolars 2012-2013 i 
2013-2014, i que d’acord amb el valor estimat del contracte, segons consta en els Plecs, aquest 
contracte es licitarà mitjançant procediment obert, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de 
l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 2 de setembre de 2011, i que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord a la Disposició Addicional 2ª.7 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 que disposen els articles 122, 141 i ss., i 277 i ss. de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, i 2/2011, de 4 
de març, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert de conformitat amb l’article 122 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, del contracte del servei de menjador escolar pel període de gener-juny de l’any 2012 del curs 
escolar 2011-2012 i per als cursos escolars 2012-2013 i 2013-2014, prorrogable els cursos escolars 
2014-2015 i 2015-2016, dels centres educatius Institut Escola del Prat i Jaume Balmes ubicats en el 
municipi del Prat de Llobregat, amb un tipus màxim de licitació, IVA exclòs, calculat per comensal pel 
període gener-juny de l’any 2012 del curs escolar 2011-2012, en funció del calendari escolar vigent 
que serà d’un màxim de 5,74€ (6,20€ IVA inclòs 8%) dia per comensal. 
 
El preu del curs 2012-2013 i de les possibles pròrrogues serà com a màxim el que fixi en el seu 
moment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
El preu inclou tots els conceptes a que es refereix el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives 
reguladors d’aquesta licitació, així com totes les altres càrregues socials i fiscals. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte del servei de menjador 
escolar pel període de gener-juny de l’any 2012 del curs escolar 2011-2012 i per als cursos escolars 
2012-2013 i 2013-2014 i les possibles pròrrogues; que s’adjunten com a document annex i s’aproven 
simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte del 

servei de menjador escolar pel període de gener-juny de l’any 2012 del curs escolar 2011-2012 i per 
als cursos escolars 2012-2013 i 2013-2014 i les possibles pròrrogues, mitjançant procediment obert, i 
publicar el corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta entitat (seu electrònica del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.net)) i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de Clàusules Econòmiques i 
Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 

 
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència amb la 

següent previsió per exercicis: 
 
2012     224.698,49 € 
2013     217.000,00 € 
2014     132.311,11 € 
 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de 
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caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat.  
 
En el cas que l’adjudicació es formalitzi en exercici anterior al de l’inici de l’execució, s’ha de sotmetre 
l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions derivades d’aquest contracte a l’exercici corresponent 
 
L’adjudicació i posterior contracte resta condicionat a l’efectiva signatura de l’Addenda del conveni 
marc per a la gestió de les competències delegades en matèria d’educació entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

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 per als cursos 2012, 2012/2013 i 2013/2014, IVA exclòs, que ascendeix a 
28.715,48€. 

 
SISÈ.- Facultar al President d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació 

d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 
 
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se celebri.” 
 

Sessió del 3 d’octubre 
 
r) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà 

de Llobregat, per a la cessió de diferents vehicles. 
 

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat en ús de les competències que en 
matèria de prestació de serveis li atorga l’article 25 de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’Organització 
Comarcal de Catalunya, mitjançant acord plenari de data 29 de setembre de 1992 va procedir a 
l’establiment del servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda a la, que es presta entre 
diferents municipis del territori comarcal i centres del Baix Llobregat i del Barcelonès. 

 
Atès el que disposa la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, és competència 

dels consells comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants (aquests últims en concordança 
amb el Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya) la prestació de serveis de transport adaptat. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat és propietari dels següents vehicles 
adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda: 
 
 Marca FIAT, model DUCATO, matrícula B-9457-MY. 
 Marca IVECO, model 49.12 S, matrícula B-6811-PV. 
 Marca VOLKSWAGEN, model Kombi LT-35 2.5, matrícula 5101-BXX.    
 Marca IVECO, model A50C18 STRADA PLUS, matrícula 8662-FPR. 
 Marca MERCEDES-BENZ, model 904412B, matrícula B-9741-UV. 

 
Atès que l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat és una institució 

de caràcter voluntari i auxiliar dels poders públics com un element habilitador, amb responsabilitats 
clares i recíproques, en les activitats humanitàries i sotmeses a les lleis que regeixen el país, cobrint 
aquelles àrees a les quals no arriben les diferents Administracions. 
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Atès que aquest Consell Comarcal té interès en col·laborar en les activitats 

humanitàries i socials que porta a terme l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat 
cedint-li gratuïtament els esmentats vehicles de la seva propietat, segons consta a l’expedient, amb la 
finalitat de que siguin utilitzats de manera general en les activitats pròpies de la institució, atès que el 
Consell Comarcal, d’acord amb la seva estructura organitzativa, no pot donar un ús directe a aquests 
vehicles. 

 
 Vist el que disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya i els articles 211 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Serveis Jurídics en data 27 de setembre de 2011 
i l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 28 de setembre de 2011 proposant la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de 
Llobregat per a la cessió dels vehicles de referència, que s’adjunten a l’expedient.  
 

Atès que l’acord de cessió correspon al Ple de l’ens local, d’acord amb el que estableix 
l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament de patrimoni dels ens 
locals de Catalunya i els articles 114.3.n) i 214 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Vist que no hi ha previst sessió plenària finals del mes d’octubre i que és necessari, 
segons consta en l’expedient, iniciar l’expedient de cessió dels vehicles de referència i aprovar la 
subscripció de l’esmentat conveni amb l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, es 
proposa la seva aprovació per la Junta de Govern donant compte del present acord en la propera 
sessió del Ple que se celebri. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Iniciar l’expedient de cessió dels vehicles adaptats per al transport de 
persones amb mobilitat reduïda que tot seguit es relacionen: 
 
 Marca FIAT, model DUCATO, matrícula B-9457-MY. 
 Marca IVECO, model 49.12 S, matrícula B-6811-PV. 
 Marca VOLKSWAGEN, model Kombi LT-35 2.5, matrícula 5101-BXX.    
 Marca IVECO, model A50C18 STRADA PLUS, matrícula 8662-FPR. 
 Marca MERCEDES-BENZ, model 904412B, matrícula B-9741-UV. 

 
SEGON.- Establir que si els béns cedits no es destinen a l’ús previst o deixen d’estar 

destinats, reverteixen automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent; segons el que 
s’estableix a l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya.  
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TERCER.- Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient, per mitjà de la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis 
de l’entitat per un termini de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions o al·legacions, 
d’acord amb el que disposa l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. A aquests efectes, la documentació que integra 
l’expedient restarà a exposició pública a la Secretaria d’aquest Consell Comarcal. En el cas de que no 
es presentin reclamacions o al·legacions en aquest termini la cessió s’entendrà aprovada sense 
necessitat d’un nou acord. 
 

QUART.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Assemblea Local 
de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, per a la cessió dels vehicles que consten a la part expositiva 
del present acord amb efectes des de l’efectiva cessió dels vehicles de referència; de conformitat amb 
la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  CINQUÈ.- Facultar al President d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

SISÈ.- Comunicar el present acord en la part que correspongui a l’Assemblea Local de 
la Creu Roja de Cornellà de Llobregat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

s) Aprovar la pròrroga del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei, de 
col.laboració per a la gestió de l’equipament Centre Ocupacional i pel Desenvolupament 
Joan N. García-Nieto. 

 
“Vist que en data 9 de desembre de 1991 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Molins de Rei van 
subscriure un conveni de col·laboració amb l’objecte de desenvolupar, promoure i executar el projecte 
urbanístic de construcció d’un equipament de promoció econòmica com a centre de promoció de 
projectes econòmics de caràcter supralocal al polígon industrial El Pla de Molins de Rei, que es va 
anomenar “Centre Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”. 

 
Vist que aquesta entitat, per acord de la Comissió de Govern celebrada en data 25 

d’octubre de 1994 es va aprovar la darrera modificació del text del conveni a subscriure amb 
l’Ajuntament de Molins de Rei regulador de la posta en funcionament de l’equipament ubicat en el 
polígon industrial El Pla de Molins de Rei, destinat a centre de formació i ocupació, que havia estat 
aprovat en sessió plenària celebrada en data 28 de juny de 1994. 
 

Vist que per acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada en data 28 de maig 
de 2001 es va aprovar una addenda al referit conveni, en la que es recollien diferents actualitzacions i 
modificacions en el règim d’ús dels espais de l’equipament anomenat “Centre Ocupacional i pel 
desenvolupament Joan N. García-Nieto”. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el 18 d’octubre de 2010 
es va aprovar una addenda de modificació al conveni de referència, que regula les condicions d’ús de 
la totalitat dels espais per part de l’Ajuntament de Molins de Rei per tal de donar resposta als 
interessos manifestats per ambdues entitats.  
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  Vist que el Manifesten Sisè de l’esmentada addenda determina que inicia la seva 
vigència en la data de la seva signatura i que tindrà una vigència inicial d’un any; i que exhaurit aquest 
termini caldrà ser prorrogada de forma expressa per períodes anuals, fins a un màxim de quatre anys 
(inclòs termini inicial i pròrrogues). 
  

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 28 de setembre 
de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la pròrroga de l’esmentada addenda.  
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga de l’addenda de modificació al conveni de col·laboració 
subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei per a la gestió de l’equipament anomenat “Centre 
Ocupacional i pel desenvolupament Joan N. García-Nieto”, ubicat al polígon “El Pla” de Molins de Rei, 
formalitzat en data 28 de desembre de 1994. 
 

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

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

t) Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb diverses empreses en 
el marc del Programa Suma't. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa, mitjançant l’Àrea de 

Desenvolupament Estratègic, el programa “SUMA’T”, Programa d’Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 12 de novembre. 

 
Vist que el programa Suma't és un programa innovador que té com a objectiu principal 

millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral 
a les empreses, i que per tal d’assolir aquest objectiu s’han de desenvolupar tres tipologies 
d'actuacions ocupacionals: 
 

 Tutorització i acompanyament a la inserció 
 Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i formació per a l’obtenció del 

títol de graduat en ESO. 
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 Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte per a la 
formació. 

 
Vist que la formació del programa Suma’t, que és obligatòria per a totes les persones 

joves que participin, està formada per un mínim de 100 hores de formació en competències clau, per 
un mínim de 288 hores de formació professionalitzadora i l’obligatorietat de matricular-se a l’Institut 
Català Obert per treure el títol de l’ESO.  

 
Vist que la formació teòrica professionalitzadora haurà d’estar vinculada a mòduls 

formatius amb certificat de professionalitat i el Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya emetrà un certificat per la formació realitzada a totes les persones joves que hagin finalitzat 
la formació; i que un cop les persones estiguin formades en les hores mínimes que fixa el programa 
podran optar a un contracte laboral amb aquelles empreses que vulguin participar en el programa.  
 

Atès que les empreses que vulguin participar hauran de signar un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local que gestioni el programa Suma't, previ a la contractació, que ha de 
servir com aval davant del Servei d'Ocupació de Catalunya, per tal d’acreditar la seva col·laboració i 
participació en el programa Suma't. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 27 de 
setembre de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les 
empreses Restaurant Mas Sunyol, S.L., i la Fundació Cultural Privada Escuelas de Mandos 
Intermedios, E.M.I. Manresa, per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves participants 
en el Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't), de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament. 

 
SEGON.- Facultar al President d’aquesta entitat per a la signatura dels documents que 

siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a les esmentades empreses, així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 
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4.- Aprovar el nomenament dels membres de la Mesa de Contractació amb caràcter 
permanent. 
 

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

“Vista la creixent complexitat de la normativa de contractació administrativa, així com 
la seva constant actualització, que requereixen cada cop més una especialització o coneixement 
avançat per part del personal que forma part de les Meses de Contractació de les administracions 
locals. 
 

Atès que l’actual context de dificultats econòmiques en el sector empresarial suposa 
que els concursos convocats per l’administració tinguin cada cop un número major de licitadors i de 
complexitat en les ofertes, el que incrementa tant la tasca dels membres de la mesa en relació a la 
documentació rebuda, com l’atenció constant de consultes tècniques per part dels licitadors. 
 

Vist que segons l’estructura dels recursos humans del Consell Comarcal i el tipus de 
composició de les Meses de Contractació que preveu la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), a la pràctica, les propostes de nomenament de membres de les 
corresponents meses de les licitacions d’aquest Consell Comarcal coincideixen en un reduït número de 
treballadors i funcionaris. 
 

Atès que per aquesta raó, i atès que la LCSP així ho permet, resulta més eficaç i 
especialitzat optar per l’establiment d’una Mesa de Contractació de caràcter perrmanent, el que, per 
una banda facilita l’especialització dels seus membres, i per altre evita continus actes administratius de 
nomenament de membres en cada licitació. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal ha de tramitar el nomenament permanent dels 
membres de la Mesa de Contractació d’acord amb allò que estableix l’article 21 del Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic i la Disposició Addicional segona de la LCSP. 
 

Vist l’informe emès per la Tècnica de Secretaria i pel Secretari i Cap de Serveis 
Jurídics en data 13 d’octubre de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant establir amb caràcter 
permanent la composició de la Mesa Permanent de Contractació per a tots els contractes que es licitin 
en aquesta entitat en els quals es prevegi aquest òrgan. 
 

Atès que el Ple d’aquest Consell Comarcal ostenta competències en matèria de 
contractació i actua com a òrgan de contractació, s’ha d’aprovar per aquest òrgan en relació als 
contractes que són de la seva competència. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el nomenament dels membres de la Mesa de Contractació amb 
caràcter permanent per a tots els contractes que es licitin en aquesta entitat en els quals es prevegi 
aquest òrgan, i que són els que a continuació es relacionen: 
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PRESIDENT/A:  El de l’entitat o  consellera/a o funcionari que el substitueixi 
 
VOCALS:   Sra. Rosa Mª Pérez Martínez, Coordinadora de Serveis Centrals  
 Sr. José Luis Sanz Arranz, Interventor 
 Sr. Lluis González Roig, Secretari i Cap dels Serveis Jurídics 
 Sra. Eva González Domínguez, funcionària lletrada dels Serveis Jurídics 

especialista en contractació. 
 El/ la Coordinador/a del Departament promotor de l’expedient de contractació 
  
SECRETÀRIA:  Sra. Sandra Sánchez Arranz, funcionària lletrada dels Serveis Jurídics 
 
La condició de membre de la Mesa podrà substituïr-se amb caràcter puntual per procediments o 
sessions en concret, per acord de l’òrgan de contractació i sempre que el treballador o treballadora en 
que recaigui la substitució compleixi els requisits legals per formar part de la Mesa. 
 
Aquest nomenament tindrà efectes immediats i s’aplicarà als procediments de licitació ja iniciats, si 
s’escau. 
 

SEGON.- Establir per a tots els i les membres de la Mesa una assistència de 85,00€ 
(vuitanta-cinc euros) per sessió efectiva, condicionat a la disponibilitat pressupostària.  
 

TERCER.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord 
amb el que estableix l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

QUART.- Comunicar el present acord als esmentats membres, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.” 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM, l’abstenció dels 
representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de 
Plataforma per Catalunya. 
 
5.- Aprovar la subscripció d’un conveni extrajudicial amb l’empresa Proincor Azul SL, en 
relació al recurs contenciós administratiu 236/2010 presentat contra el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
 “Vist que per Decret de la Presidència núm. 58/09, de 22 de juny, es va aprovar 

l’adjudicació a l’empresa Proincor Azul, S.L. (de nom comercial Symmetric Ensuring Solutions) d’un 
contracte menor per elaborar un pla de sistemes informàtics per al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, per un import total IVA inclòs de 10.440,00€ (deu mil quatre-cents quaranta euros). 

 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 10/2010, de 20 de gener, es va acordar la 

resolució del contracte subscrit amb l’empresa Proincor Azul, S.L. en data de 7 de juliol de 2009 per 
incompliment del calendari de lliurament de l’esmentada documentació i perquè la mateixa no es 
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correspon amb les previsions i exigències del Plec de Condicions Tècniques formalitzat amb l’empresa 
com a part integrant del contracte.  

 
Vist que en data 11 de febrer de 2010 amb registre d’entrada núm. 837, l’empresa 

Proincor Azul, S.L. va presentar al·legacions contra l’esmentat Decret de Presidència de resolució 
d’aquest contracte; i que per Decret de Presidència núm. 29/2010, de 22 de febrer, es va desestimar 
íntegrament les al·legacions presentades per l’empresa Proincor Azul SL contra la resolució del 
contracte i es va reiterar a l’empresa la demanda del retorn de la quantitat avançada de 5.220,00€ 
(cinc mil dos-cents vint euros), en concepte de danys i perjudicis.  

 
Atès que l’empresa va interposar recurs contenciós-administratiu contra el Decret de 

Presidència núm. 29/2010, de 22 de febrer, que va ser admès a tràmit amb el número 236/2020 pel 
Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona. 

 
Vistes les converses mantingudes entre ambdues parts, on va sorgir la possibilitat 

d’aturar el referit recurs mitjançant un acord consistent en que el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
no exigiria la devolució dels 5.220€ fets efectius en concepte de pagament anticipat a l’empresa i que 
l’empresa Proincor Azul, S.L. renunciaria a exigir el cobrament dels 5.220€ restants del preu inicial 
objecte del contracte, segons consta a l’expedient. 

 
Atès que en data 12 de juliol de 2011 ambdues parts van presentar un escrit conjunt 

en que es sol·licitava la suspensió temporal de les actuacions, d’acord amb el que preveu l’article 77 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, suspensió que 
va ser concedida pel Jutjat durant un termini de seixanta dies. 
 

Vist l’informe emès pel Secretari i Cap de Serveis Jurídics, que s’adjunta a l’expedient, 
proposant la subscripció d’un conveni extrajudicial amb l’empresa Proincor Azul, S.L. en relació al 
procediment contenciós administratiu de referència. 
 

Atès que la transacció judicial en matèria contenciosa administrativa és competència 
indelegable del Ple de la corporació, havent-se d’aprovar per majoria absoluta dels seus membres; 
d’acord amb el que disposa l’article 230 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. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni extrajudicial amb l’empresa Proincor 
Azul, S.L. (Symmetric Ensuring Solutions) en relació al recurs contenciós administratiu número 
236/2020 presentat contra el Consell Comarcal del Baix Llobregat i que es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

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

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'empresa Proincor Azul, S.L., perquè en 

tingui coneixement i als efectes.” 
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ANNEX 
 
CONVENI EXTRAJUDICIAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I PROINCOR AZUL 
S.L. EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMMINISTRATIU NÚM. 236/2010, QUE ES TRAMITA 
EN EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA 
 
PRIMER.-  La part actora -l’empresa Proincor Azul S.L.- sol·licitarà al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

7 de Barcelona, en el termini de cinc dies posteriors al de la signatura d’aquest conveni, la 
finalització del procediment contenciós administratiu 236/2010, mitjançant el corresponent 
escrit de desistiment presentat per la seva representació processal. 

 
SEGON. - El Consell Comarcal del Baix Llobregat renúncia a qualsevol reclamació per qualsevol via de 

les quantitats percebudes per l’empresa Proincor Azul S.L. en l’execució del contracte de 7 de 
juliol de 2009 objecte de litigi. 

 
TERCER.- Per la seva banda, de la mateixa manera, l’empresa Proincor Azul S.L. renúncia a qualsevol 

reclamació per qualsevol altre via de cap quantitat o pagament addicional en relació a 
l’execució del contracte de 7 de juliol de 2009 objecte de litigi. 

 
QUART.-   Les parts d’aquest conveni pacten expressament que, en cas de que el Jutjat així ho 

estableixi,  cadascuna assumirà les seves pròpies costes, igualment sense possibles 
reclamacions posteriors al respecte. 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM, ERC-AM, Plataforma per 
Catalunya i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
6.- Aprovar definitivament el Compte General de l’entitat corresponent a l’exercici 2010. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 16 de maig de 

2011, 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 2010. 
 

Atès que l’expedient i documentació integrant del Compte General han estat exposats 
al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província del dia  30 de maig de 2011 (CVE-
Núm. de registre: 022011013187), 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, el President del Consell Comarcal, d’acord amb el que preveu l’article 212.4 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, sotmet a consideració del Ple el Compte General de 2010 i  proposa l’adopció dels 
següents 
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 ACORDS 
 

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 2010, 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 s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 43 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya.” 
 
El Sr. President dóna la paraula el Sr. Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Des del Partit Popular volem, tot i destacant la tasca professional i tècnica del Consell Comarcal en la 
figura de l’Interventor, que segur que l’ha fet correctíssima, recordar que nosaltres no participem ni en la 
confecció dels pressupostos ni en la despesa; pel  qual evidentment votarem, en contra. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM i el vot en contra  
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal 
de Plataforma per Catalunya. 
 
7.- Aprovar inicialment l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes del Cementiri Comarcal 
de Roques Blanques per l’exercici 2012. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del servei del Cementiri Comarcal de 

Roques Blanques, pel qual sol·licita l’actualització de tarifes de la Taxa reguladora de l’aprofitament i 
prestació de serveis del cementiri per a l’any 2012. 

 
Atès que d’acord amb l’article 23 del plec de condicions i de la clàusula tretzena del 

contracte reguladors de la concessió administrativa del servei de cementiri, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ha d’aprovar anualment les tarifes a aplicar. 

 
Vist l'informe favorable de la Gerència. 

 
Vist l'informe de la Intervenció Comarcal. 

 
Vist el que estableix l’article 17, apartat 1) i l’article 152 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. 
 
  Atès que per tractar-se d’una ordenança fiscal, la competència per a la seva aprovació i 
modificació correspon al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
 ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’actualització de l'Ordenança Fiscal per a l’aprofitament i 
prestació de serveis al Cementiri Comarcal de Roques Blanques, segons annex que forma part integrant 
del present acord. 
 

La gestió de les taxes es durà a terme mitjançant concessió administrativa a favor de 
l’empresa Gestió Integral Cementiris de Nomber, S.L, segons acord del Ple del Consell Comarcal de data 
26 de juliol de 1990. 
 

SEGON.- Exposar al públic l’actualització aprovada en les condicions establertes en l’art. 
17 apartats 1) i 2) 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. 

 
TERCER.- Donar per definitiu el present acord, als efectes previstos en els arts. 17 i 19 

apartat 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, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació. 

 
L’actualització de referència entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del text íntegre de 
l’ordenança fiscal en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
El Sr. President dóna la paraula el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Des del Partit Popular entenem que hi ha una altra fórmula de repercutir la crisi econòmica i les  
futures despeses sense que repercuteixi en la ciutadania, i hi ha exemples dins i fora de la comarca i 
per això nosaltres votarem en contra. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM, l’abstenció del 
representant del grup comarcal de Plataforma per Catalunya i vot en contra dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
8.- Aprovar la baixa de drets i obligacions reconegudes corresponents a exercicis tancats. 
 

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

“Atès per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal determinar si la relació de drets i obligacions reconegudes procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents de cobrament i pagament corresponen a drets i obligacions efectivament 
exigibles actualment.   
 

Vist l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en 
relació a la prescripció d’obligacions ja reconegudes i liquidades que estableix que, llevat de lo 
establert en lleis especials, el dret a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades 
prescriu als 4 anys 
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Vist que el dret reconegut pendent de cobrament que figura a l’aplicació  
pressupostària 45514 de l’exercici 1994 per import de 41.935,62 correspondria al segon 50% de la 
subvenció per a la realització d’accions dins dels programes experimentals  de l’exercici 1994,  
condicionat a la justificació de l’esmentat programa i vist que no consta a l’expedient que aquesta 
justificació s’hagi realitzat. 
 

Vist l’informe de la tècnica responsable del transport adaptat que posa de manifest que 
el  pendent de cobrament a la aplicació pressupostària 46204 dels exercicis 2001 i 2002 relatiu a 
l’aportació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al finançament del transport adaptat 
correspon a un compromís d’ingrés que finalment no es va formalitzar en el correspon conveni. 
 

Vista la Resolució de 16 de maig de 2011 del Director gerent del Consorci AOC  que 
aprova la justificació en un 50% d’acord a les tasques realitzades  del “Conveni de col.laboració amb el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació de serveis d’assistència tècnica a les 
administracions locals de la comarca  per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la 
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació” de l’exercici 2007, i per tant s’ha 
d’anul.lar el dret reconegut pendent de cobrament de l’aplicació pressupostària 2007 46223 per import 
de 20.625,00 corresponent al 50% de la justificació no acceptada. 
 

Vist que el saldo dels drets reconeguts pendents de cobrament de l’aplicació 
pressupostària 2008 45500 per import de 4.363,4€ correspon  als imports no justificats en relació al 
Contracte Programa de l’exercici 2008 que es va subscriure amb el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania  de la Generalitat de Catalunya.   
 

Vist que el saldo dels drets reconeguts pendents de cobrament de l’aplicació 
pressupostària 2008 45522 per import de 75,43€ correspon  a la part de subvenció  no justificada del 
projecte Pactes Territorials 2007.   
 

Vist que a l’exercici 2008 es va duplicar el reconeixement de drets de l’aportació  de 
l’Ajuntament de Begues per a la realització de les V Jornades de Patrimoni en les operacions del 
pressupost d’ingressos 120080000542 i 120080000803  i en conseqüència   s’ha d’anul.lar el dret 
pendent de cobrament amb número d’operació  120080000803 per import de 150,00€. 
 

Vist que a l’exercici 2009 es va duplicar el reconeixement de drets de l’aportació   de la 
Generalitat de Catalunya corresponent al 20% de liquidació de la subvenció expedient  B 331/08 
“Estudi de necessitats per a la realització del Fòrum de la Mobilitat”  en les operacions del pressupost 
d’ingressos 120090000720 i 120090000856  i en conseqüència   s’ha d’anul.lar el dret pendent de 
cobrament amb número d’operació 120080000720 per import de 1.680,00€. 
 

Vist que el saldo del dret reconegut pendent de cobrament de l’aplicació 
pressupostària 2009 48001 per import de 128,00€ correspon  a la diferència entre la despesa màxima 
prevista inicialment  per l’Entitat Metropolitana de Transport per a la gestió del servei de transport 
adaptat  i la que va resultar de l’actualització de la subvenció d’acord amb la variació de l’IPC.   
 

Vist  el Decret de Presidència 138/11  que aprova la modificació de l’aportació de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat corresponent al servei comarcal de recollida selectiva de l’any 
2009 per ajustar-la  a la proporcionalitat  del temps de servei realment prestat durant l’any 2009, i que 
suposa una minoració de l’aportació prevista inicialment de 5.085,72€. 
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Vist l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 16 de maig d’enguany 
que modifica l’acord de la Junta de Govern de 1 de desembre de 2008 relatiu a aprovar la subscripció  
d’un conveni de col.laboració amb l’AMPA de l’IES de Sant Esteve Sesrovires per a la prestació 
d’ampliacions en el servei de transport escolar col.lectiu durant el curs escolar 2008-2009, en el sentit 
de deixar sense efecte el referit conveni atès que els alumnes no van fer ús del referit servei  de 
transport. 
 

Atès que no ha estat possible la devolució de les fiances  dipositades per diferents 
empreses  en concepte de garantia definitiva com adjudicatàries de diferents contractes i que aquestes 
corresponen a contractes finalitzats a l’exercici 2004 i anteriors.  
 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental. 
  

Aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les baixes de les fiances  dipositades per diferents empreses  en 
concepte de garantia definitiva com adjudicatàries de diferents contractes a les que no ha estat 
possible la devolució i que es van constituir abans de l’exercici 2004 d’acord al següent  detall: 
 
1.- ANUL·LACIÓ  FIANCES  
 

 

    
ANY PARTIDA DESCRIPCIÓ   IMPORT  
1989 20090 Gaudi SAL 210,35 
1998 20095 Liberto Palau Servent 60,10 
1998 20094 Trevi industries gràfiques 721,21 
2000 20091 Serviauto,SCCL 127,65 
2003 20091 Institut technologic del Baix Llobregat 236,00 
2003 20091 Eurofocus 470,00 

  TOTAL 1825,31 
 

SEGON.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrades 
en l’agrupació de pressupostos tancats d’acord al següent detall: 
 
1.- ANUL·LACIÓ DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS 
 

 

    
ANY PARTIDA DESCRIPCIÓ   IMPORT  
1994 45514 Generalitat-programes experimentals 1994 41.935,62 
2001 46204 Transferències ajuntaments –transport adaptat  401,09 
2002 46204 Transferències ajuntaments- transport adaptat 507,07 
2007 46202 Ajuntament de Palleja – conveni EAIA 2007 3,50 
2007 46204 Ajuntament Sant Joan Despí – Transport adaptat 

2007 
0,69 

2007  46223 Consorci AOC 20.625,00 
2008 45500 Generalitat- Conveni 2008 contractació professional 

referent de discapacitat 
1.582,99 

2008 45500 Generalitat- Pla de support PIA 2.780,41 
2008 45522 Generalitat Pactes territorials 2007 75,43 
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2008 46215 Ajuntaments V jornades del patrimoni 150,00 
2009 45526 Generalitat- Foment de desenvolupament local 2009 1.680,00 
2009 46212 Ajuntament de Corbera de Llobregat 5.085,72 
2009 46401 EMT- Gestió transport adaptat 128,00 

    
  TOTAL 74.955,52 
    

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

membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM, ERC-AM, Plataforma per 
Catalunya i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
9.-  Precs i preguntes. 
 

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


