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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 6/2014 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia quinze de desembre de dos mil catorze. Quan són 

les divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les 
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel 
Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO (ICV-EUIA-EPM) 
Regidora de Castelldefels 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO (ERC-AM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
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MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
RUTH MORENO SALAZAR   
Regidora de Vallirana 
 
CiU. 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH 
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
LLORENÇ REY I CASAS  
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO  
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA  
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA  
Regidora de Sant Joan Despí 
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES  
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
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ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
PP.  
 
SERGI JIMÉNEZ CERVERA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM.    
 
JAUME OLIVELLA I RIBA  
Regidor de Begues 
 
PxC. 
 
DAVID PARADA PÉREZ   
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
DAVID CASTELLAR MILLÁN (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ROSER BROSED YUSTE (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ (ICV-EUiA-EPM).  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
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JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ (ERC-AM) 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI GARCÍA I MAS (CiU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD (PSC – CPM) 
Regidor de Martorell  
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 5/14, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 10 de novembre. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm.5/14, corresponent a la sessió celebrada el dia 10 de 
novembre. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 159/14, de 22 d’octubre, relatiu a aprovar la pròrroga de la contractació 
laboral temporal a jornada completa d’una treballadora. 

 
“ Vist que per Decret de Presidència núm. 141/2014, de 19 de setembre, es va aprovar 

la contractació laboral temporal a jornada completa mitjançant contracte eventual per circumstàncies 
de la producció vinculat a l’increment de les tasques en recepció, de la Sra. M. Rosa Galera del Amo 
amb DNI 43.403.943E com auxiliar administrativa adscrita als Serveis Centrals del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, des del dia 22 de setembre i fins el 21 d’octubre de 2014, ambdós inclosos. 

 
Atès l’increment de tasques d’aquest servei, de conformitat amb l’informe emès per la 

Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i per la Responsable del Departament de Recursos 
Humans en data 21 d’octubre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, és necessari prorogar el 
contracte eventual per circumstàncies de la producció a jornada completa de la Sra. M. Rosa Galera 
del Amo. 
   
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la contractació laboral temporal a jornada completa 

mitjançant contracte eventual per circumstàncies de la producció vinculat a l’increment de les tasques 
en recepció, de la Sra. M. Rosa Galera del Amo amb DNI 43.403.943E com auxiliar administrativa 
adscrita als Serveis Centrals del Consell Comarcal del Baix Llobregat,  amb efectes des del dia 21 
d’octubre de 2014 i fins al 31 de desembre de 2014, ambdós inclosos, amb un sou brut mensual de 
1.405,37€ per catorze mensualitats. 
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SEGON.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

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

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

celebri.”  
 

b) Decret núm. 164/14, de 3 de novembre, relatiu a tramitar les Ordres de Cancel·lació dels 
dipòsits a la Caixa General de Dipòsits del Ministerio de Economia y Competitividad de 
la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera per tal de procedir al pagament del 
justipreu per l’expropiació d’una finca del Prat de Llobregat. 

 
“Atès que en data 17 de novembre de 1989 es va signar un conveni entre el Ministeri 

d’Obres Públiques i Urbanisme, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i els Consells 
Comarcals del Baix Llobregat i del Barcelonès per al finançament de les obres de la xarxa arterial 
metropolitana de Barcelona, en els trams corresponents al II Cinturó  (Litoral) i connexions amb 
l’aeroport. 
 

Vist que, d’acord amb l’Estipulació Cinquena de l’esmentat conveni, en els trams 1 i 2 
del seu annex, l’Ajuntament de Barcelona, en el seu terme municipal, i els Consells Comarcals en la 
resta, serien els encarregats d’expropiar els terrenys necessaris, així com de la modificació i trasllat 
dels serveis afectats; i que d’acord amb la Clàusula Desena, la titularitat de les noves vies 
correspondrà a la Generalitat de Catalunya en el tram Diagonal-Cinturó Litoral i al MOPTMA la 
titularitat de l’enllaç amb el Cinturó Litoral (Nus Llobregat). 
 
  Atès que el Consell Comarcal té pendent la conclusió de l’expropiació de la finca 
registral 777 dels registre de la propietat de El Prat de Llobregat, ubicada en aquell terme municipal, en 
el marc del procés d’expropiacions per la construcció de la Pota Sud del II Cinturó (expedient 
expropiatori amb codi 14194) . 
  

Atès les peticions efectuades per la Sra. Roser Foix Vidal, i per les Sres. Ma 
Montserrat i Ma Carme Puig Foix i Meritxell Rios Puig, dels anys 2003 i 2013 respectivament, que 
s’incorporen a l’expedient. 
  Atès que ha quedat regularitzada la titularitat registral de l’esmentada finca registral 
777 anteriorment inscrita a nom de la difunta Sra. Maria Puig Martí, un cop finalitzats els diferents 
processos hereditaris, amb la qual cosa queden identificats tots els causahavents de la propietària 
expropiada en el seu dia i la participació de cadascun d’ells en la propietat de la finca. 
 
  Atès que per a poder tramitar els pagaments del justipreu de l’esmentada expropiació, 
aquest Consell Comarcal es va adreçar al Consell Comarcal del Barcelonès reclamant l’import de les 
quantitats no abonades en el seu dia als/les hereus/eves de la titular expropiada i que havia ingressat 
indegudament al seu pressupost  derivats de la recuperació de les consignacions realitzades a la 
Caixa General de Dipòsits . 
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  Atès que mitjançant resolució de la Gerència del Consell Comarcal del Barcelonès de 
30 de juliol de 2014 s’aprovà ordenar l’ingrés a la Caixa General de Dipòsits, en concepte de 
reintegrament d’ingressos indeguts d’exercicis tancats, de la quantitat de quaranta mil cent noranta –un 
euros amb setanta cèntims ( 40.191,70 €), reintegrament que va formalitzar-se mitjançant  
consignacions parcials per a cadascun del actuals titulars de la finca  777 del registre de la propietat de 
El Prat de Llobregat, d’acord amb la distribució següent: 
 
 4.465,74 € a nom de Maria del Carmen Olives Puig    

4.465,74 € a nom de Teresa Olives Puig 
4.465,74 € a nom de José Olives Puig 
4.465,75 € a nom de Maria Montserrat Puig Foix 
4.465,75 € a nom de Meritxell Rios Puig 
4.465,75 € a nom de Maria Carmen Puig Foix 
13.397,23 € a nom de Angelita Mora Morales, abadessa del Monestir de Santa Clara 

 
Atès que en resposta a la consulta efectuada pels Serveis Jurídics d’aquest Consell 

Comarcal a la Caixa General de Dipòsits es constata que hi ha dipositada la quantitat de 970,44 € en 
concepte de depòsit previ d’aquesta finca expropiada, i que al mes de març d’enguany ha estat 
cancel·lat pel Consell Comarcal tenint en compte que aquesta quantitat s’ha de transferir a la 
Generalitat de Catalunya atès que és la destinatària de l’expropiació. 
 
  Vist l’informe emès per la Lletrada de Serveis Jurídics d’aquesta entitat en data 3 de 
novembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Tramitar les Ordres de Cancel·lació dels dipòsits a la Caixa General de 

Dipòsits del Ministerio de Economia y Competitividad de la Secretaria General del Tesoro y Política 
Financiera  amb les quantitats i beneficiaris actualitzats, per tal de procedir al pagament del justipreu 
per l’expropiació de la finca amb codi d’expedient 14194 de El Prat de Llobregat, actualment finca 
registral número 777,  de conformitat amb el següent detall: 
 

4.465,74 € a nom de Maria del Carmen Olives Puig    
4.465,74 € a nom de Teresa Olives Puig 
4.465,74 € a nom de José Olives Puig 
4.465,75 € a nom de Maria Montserrat Puig Foix 
4.465,75 € a nom de Meritxell Rios Puig 
4.465,75 € a nom de Maria Carmen Puig Foix 

 13.397,23 € a nom de Angelita Mora Morales, abadessa del Monestir de Santa Clara 

SEGON.- Transferir a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 970,44 €  (nou-cents 
setanta euros amb quaranta-quatre cèntims) en concepte de dipòsit previ de l’expropiació d’aquesta 
finca que va cancel·lar aquest Consell Comarcal a la Caixa General de Dipòsits i que cal retornar al 
destinatari de l’expropiació, al Compte General de Tresoreria de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya: 

BANC D’ESPANYA IBAN: ES 12 9000 0010 5003 5000 0056 
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TERCER.- Comunicar a aquests nous beneficiaris la constitució d’aquests dipòsits 
amb les quantitats detallades i pendents de cobrament, així com el present Decret, amb la 
documentació original de les ordres de cancel·lació a cadascun del interessats per tal que ho puguin 
retirar de la Caixa General de Dipòsits, perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients. 

 
QUART.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la 

signatura de tots els documents que siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 

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

c) Decret núm. 169/14, de 10 novembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el Servei dOcupació de Catalunya l’empresa MASD Entertaining, S.L., 
en el marc del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del 
Baix Llobregat: Innovació i ocupació”. 

 
“Vista l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 6502 de 15 

de novembre de 2013, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013. 
 

Vist que l’objecte d’aquest programa és donar continuació als projectes innovadors i 
experimentals aprovats en la convocatòria de l’any 2012, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de les estratègies ocupacionals i de dinamització econòmica que han estat 
planificades des dels territoris.  
 

Vist que les entitats beneficiàries que poden optar a l’ajut que contempla la referida 
Ordre són els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori; i que aquestes entitats locals hauran 
d’haver estat obligatòriament beneficiàries d’una subvenció per a la implementació d’un projecte 
innovador i experimental en la convocatòria de l’exercici 2012 i d’acord amb l’Ordre EMO/312/2012, de 
8 d’octubre. 

 
Vist que, d’acord als criteris fixats per l’esmentada Ordre, el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va considerar oportú presentar la continuïtat del projecte innovador que porta per títol “Pla de 
competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, que per aquesta convocatòria 
s’ha anomenat “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, 
ampliant algunes de les accions al sector agrari ja que complementa perfectament les activitats 
iniciades amb el primer projecte innovador. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 197/2013, de 28 de novembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació i ocupació”, dins del qual estava el projecte concret: “Qualificació de persones 
aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries”; i que per Decret de 
Presidència núm. 231/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la subvenció per a la 
realització del projecte de referència (núm. d’expedient PIE-27-2013). 
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Atès que una de les accions que s’estan realitzant dins el projecte de referència és 
l’acció 2. “Pla formatiu turisme”, que suposa la realització de cursos de formació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades que participen; i que les especialitats formatives que es 
realitzaran són: Cambrer/a de pisos –Auxiliar de neteja i Ajudant de cambrer/a. 
 

Vist que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns productius, 
i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que s’han format 
en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques no laborals. 
 

Vist que l’empresa MASD Entertaining, S.L. ha manifestat a aquesta entitat el seu 
interès en acollir a una persona que ha realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos – auxiliar de 
neteja.  

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

d’aquesta entitat en data 10 de novembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està previst pel 
dia 12 de novembre d’enguany.  

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

novembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa MASD Entertaining, S.L., amb CIF 
B63912596, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del projecte 
innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

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

TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
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d) Decret núm. 170/14, de 11 de novembre, relatiu a nomenar a la consellera Sra. Candela 
López Tagliafico com a Vicepresidenta d’aquest Consell Comarcal i al conseller Sr. Jordi 
Albert i Caballero com a membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell 
Comarcal, així com a efectuar a favor del conseller Sr. Jaume Olivella i Riba la delegació 
general d’atribucions de l’Àrea de Mobilitat. 

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

entre d’altres, al Sr. Ivan Arcas Blanch, del grup Comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, vice-president del Consell Comarcal del Baix Llobregat; així com 
al Sr. Josep Rovira i Tarragó, del grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, membre de ple 
dret de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, entre d’altres.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 152/2011, de 22 de juliol, es va efectuar a 
favor del conseller de la corporació Sr. Jordi Milà i Egea, del grup Comarcal del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Mobilitat. 
 

Vist que per acord de Ple de data 20 d’octubre de 2014 es va aprovar les renúncies 
com a consellers comarcals i Vicepresidents del Sr. Ivan Arcas Blanch, del grup comarcal Coalició 
Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, i del Sr. Jordi Milà i Egea, del grup 
comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
Atès que en data 5 de novembre d’enguany, amb número d’entrada 4986 del Registre 

General d’aquesta entitat, s’ha rebut un escrit del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
proposant el nomenament del Sr. Jordi Albert i Caballero com a membre de la Junta de Govern 
d’aquest Consell Comarcal, en substitució del Sr. Josep Rovira i Tarragó. 

 
Vist que per acord de Ple de data 10 de novembre de 2014 la Sra. Candela López 

Tagliafico, adscrita al grup comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa i el Sr. Jaume Olivella i Riba, adscrit al grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, han pres possessió del càrrec de Consellers d’aquesta comarca. 
 

Vist  que segons l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 
aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i l’article 10 del Reglament 
Orgànic Comarcal, la designació dels Vice-presidents/es comarcals és competència de la Presidència, 
donant compte al Ple. 

 
Vist que d’acord al que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, l’article 54 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, l’article 52 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, i l’article 8 del Reglament Orgànic Comarcal els membres de la Junta de Govern són 
nomenats lliurement pel President, havent de donar compte al Ple. 

 
Vista la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei de Bases del Règim Local, el 

Text refós de la Llei d’ Organització Comarcal de Catalunya 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 de Catalunya, que recullen les 
competències del President, així com la resta de normativa de règim local aplicable a la figura de la 
delegació. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

  RESOLC 
 

  PRIMER.- Nomenar a la Sra. Candela López Tagliafico, consellera del grup comarcal 
Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, com a Vicepresidenta 
d’aquest Consell Comarcal (sense prelació específica). 
 
  SEGON.- Nomenar al Sr. Jordi Albert i Caballero, conseller del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, com a membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquest 
Consell Comarcal, en substitució del Sr. Josep Rovira i Tarragó. 
 

TERCER.- Efectuar a favor del conseller de la corporació Sr. Jaume Olivella i Riba, del 
grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, la delegació general d’atribucions de l’Àrea de 
Mobilitat, en substitució del Sr. Jordi Milà i Egea. 
 

QUART.- L’àrea d’actuació abastarà els camps d’actuació propis de la seva denominació, 
en funció de les competències assumides per aquesta entitat, bé com a pròpies, a través de la legislació 
sectorial corresponent, bé amb caràcter delegat d’altres Administracions, a través dels diferents convenis 
que s’hagin subscrit o es poguessin subscriure en el futur, corresponent a cadascú d’ells, a títol merament 
enunciatiu, el camp d’actuació següent: 
 
MOBILITAT 
 

- Vetllar per la mobilitat de la comarca, en coordinació amb els ajuntaments i les 
administracions i entitats amb competència sobre la mateixa. 

- Impuls i seguiment del Fòrum de la Mobilitat. 
 

CINQUÈ.- L’atribució delegada s’haurà d’exercitar en els termes i dins dels límits de la 
present delegació i de les previsions de l’article 8 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques (o normativa que la substitueixi), no sent susceptible de ser delegada pel 
seu titular en un altre òrgan o conseller. Les ordres que s’adoptin per delegació, s’entendran adoptades 
per aquesta Presidència com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada 
de l’exercici de la delegació. 
 

SISÈ.- La present delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 
28 de novembre, tindrà efecte des del dia següent de la data de notificació del present Decret al Conseller 
afectat, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Presidència. 
 
  SETÈ.- Comunicar el present Decret als Consellers afectats pel mateix, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 
En el cas de delegació general d’atribucions de l’Àrea de Mobilitat s’entendrà acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents a la seva notificació no es 
manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
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VUITÈ.-  Aquest Decret produirà efectes jurídics fins que la Presidència no el revoqui o 
no es produeixi el nomenament d’un nou/va President/a.  
 
  NOVÈ.- Publicar el present Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
conformitat amb els articles 44.2 i 46 del Reglament d’Organització i funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
  DESÈ.- Donar compte del present Decret en al propera sessió del Ple que se celebri.” 
 

e) Decret núm. 171/14, de 11 de novembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC i l’empresa Desjust, S.L., en el marc del projecte innovador 
“Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i 
ocupació”. 

 
“Vista l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 6502 de 15 

de novembre de 2013, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013. 
 

Vist que l’objecte d’aquest programa és donar continuació als projectes innovadors i 
experimentals aprovats en la convocatòria de l’any 2012, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de les estratègies ocupacionals i de dinamització econòmica que han estat 
planificades des dels territoris.  
 

Vist que les entitats beneficiàries que poden optar a l’ajut que contempla la referida 
Ordre són els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori; i que aquestes entitats locals hauran 
d’haver estat obligatòriament beneficiàries d’una subvenció per a la implementació d’un projecte 
innovador i experimental en la convocatòria de l’exercici 2012 i d’acord amb l’Ordre EMO/312/2012, de 
8 d’octubre. 

 
Vist que, d’acord als criteris fixats per l’esmentada Ordre, el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va considerar oportú presentar la continuïtat del projecte innovador que porta per títol “Pla de 
competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, que per aquesta convocatòria 
s’ha anomenat “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, 
ampliant algunes de les accions al sector agrari ja que complementa perfectament les activitats 
iniciades amb el primer projecte innovador. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 197/2013, de 28 de novembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació i ocupació”, dins del qual estava el projecte concret: “Qualificació de persones 
aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries”; i que per Decret de 
Presidència núm. 231/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la subvenció per a la 
realització del projecte de referència (núm. d’expedient PIE-27-2013). 
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Atès que una de les accions que s’estan realitzant dins el projecte de referència és 
l’acció 2. “Pla formatiu turisme”, que suposa la realització de cursos de formació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades que participen; i que les especialitats formatives que es 
realitzaran són: Cambrer/a de pisos –Auxiliar de neteja i Ajudant de cambrer/a. 
 

Vist que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns productius, 
i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que s’han format 
en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques no laborals. 
 

Vist que l’empresa Desjust, S.L. ha manifestat a aquesta entitat el seu interès en 
acollir a dos persones que han realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos – auxiliar de neteja.  

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

d’aquesta entitat en data 11 de novembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està previst pel 
dia 13 de novembre d’enguany.  

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

novembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Desjust, S.L., amb CIF 
B08798837, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del projecte 
innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

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

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

f) Decret núm. 173/14, de 11 de novembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC  i el Sr. Tomás Rodríguez Garcia, en el marc del projecte 
innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació 
i ocupació”. 

 
“Vista l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 6502 de 15 

de novembre de 2013, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013. 
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Vist que l’objecte d’aquest programa és donar continuació als projectes innovadors i 

experimentals aprovats en la convocatòria de l’any 2012, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de les estratègies ocupacionals i de dinamització econòmica que han estat 
planificades des dels territoris.  
 

Vist que les entitats beneficiàries que poden optar a l’ajut que contempla la referida 
Ordre són els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori; i que aquestes entitats locals hauran 
d’haver estat obligatòriament beneficiàries d’una subvenció per a la implementació d’un projecte 
innovador i experimental en la convocatòria de l’exercici 2012 i d’acord amb l’Ordre EMO/312/2012, de 
8 d’octubre. 

 
Vist que, d’acord als criteris fixats per l’esmentada Ordre, el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va considerar oportú presentar la continuïtat del projecte innovador que porta per títol “Pla de 
competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, que per aquesta convocatòria 
s’ha anomenat “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, 
ampliant algunes de les accions al sector agrari ja que complementa perfectament les activitats 
iniciades amb el primer projecte innovador. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 197/2013, de 28 de novembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació i ocupació”, dins del qual estava el projecte concret: “Qualificació de persones 
aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries”; i que per Decret de 
Presidència núm. 231/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la subvenció per a la 
realització del projecte de referència (núm. d’expedient PIE-27-2013). 

 
Atès que una de les accions que s’estan realitzant dins el projecte de referència és 

l’acció 2. “Pla formatiu turisme”, que suposa la realització de cursos de formació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades que participen; i que les especialitats formatives que es 
realitzaran són: Cambrer/a de pisos –Auxiliar de neteja i Ajudant de cambrer/a. 
 

Vist que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns productius, 
i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que s’han format 
en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques no laborals. 
 

Vist que el Sr. Tomás Rodríguez Garcia ha manifestat a aquesta entitat el seu interès 
en acollir a una persona que ha realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos – auxiliar de neteja i a 
una altra que ha realitzat l’especialitat d’ajudant de cambrer/a. 

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

d’aquesta entitat en data 11 de novembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està previst pel 
dia 13 de novembre d’enguany.  
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Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
novembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Tomás Rodríguez Garcia, amb NIF 
46.970.236-G, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del projecte 
innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret al Sr. Tomás Rodríguez Garcia i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

g) Decret núm. 174/14, de 12 de novembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC  i l’empresa Hotel Economique Catalunya, S.L., en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: 
Innovació i ocupació”. 

 
“Vista l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 6502 de 15 

de novembre de 2013, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013. 
 

Vist que l’objecte d’aquest programa és donar continuació als projectes innovadors i 
experimentals aprovats en la convocatòria de l’any 2012, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de les estratègies ocupacionals i de dinamització econòmica que han estat 
planificades des dels territoris.  
 

Vist que les entitats beneficiàries que poden optar a l’ajut que contempla la referida 
Ordre són els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori; i que aquestes entitats locals hauran 
d’haver estat obligatòriament beneficiàries d’una subvenció per a la implementació d’un projecte 
innovador i experimental en la convocatòria de l’exercici 2012 i d’acord amb l’Ordre EMO/312/2012, de 
8 d’octubre. 
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Vist que, d’acord als criteris fixats per l’esmentada Ordre, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat va considerar oportú presentar la continuïtat del projecte innovador que porta per títol “Pla de 
competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, que per aquesta convocatòria 
s’ha anomenat “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, 
ampliant algunes de les accions al sector agrari ja que complementa perfectament les activitats 
iniciades amb el primer projecte innovador. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 197/2013, de 28 de novembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació i ocupació”, dins del qual estava el projecte concret: “Qualificació de persones 
aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries”; i que per Decret de 
Presidència núm. 231/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la subvenció per a la 
realització del projecte de referència (núm. d’expedient PIE-27-2013). 

 
Atès que una de les accions que s’estan realitzant dins el projecte de referència és 

l’acció 2. “Pla formatiu turisme”, que suposa la realització de cursos de formació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades que participen; i que les especialitats formatives que es 
realitzaran són: Cambrer/a de pisos –Auxiliar de neteja i Ajudant de cambrer/a. 
 

Vist que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns productius, 
i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que s’han format 
en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques no laborals. 
 

Vist que l’empresa Hotel Economique Catalunya, S.L. ha manifestat a aquesta entitat 
el seu interès en acollir a dos persones que han realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos – auxiliar 
de neteja i a una altra que ha realitzat l’especialitat d’ajudant de cambrer/a. 

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

d’aquesta entitat en data 12 de novembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està previst pel 
dia 14 de novembre d’enguany.  

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

novembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Hotel Economique Catalunya, 
S.L., amb CIF B55138770, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc 
del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i 
ocupació”; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
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SEGON.- Comunicar el present Decret l’empresa Hotel Economique Catalunya, S.L. i al 

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

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

h) Decret núm. 176/14, de 14 de novembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC  i diferents empreses en el marc del projecte innovador “Pla 
de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació. 

 
“Vista l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 6502 de 15 

de novembre de 2013, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013. 
 

Vist que l’objecte d’aquest programa és donar continuació als projectes innovadors i 
experimentals aprovats en la convocatòria de l’any 2012, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de les estratègies ocupacionals i de dinamització econòmica que han estat 
planificades des dels territoris.  
 

Vist que les entitats beneficiàries que poden optar a l’ajut que contempla la referida 
Ordre són els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori; i que aquestes entitats locals hauran 
d’haver estat obligatòriament beneficiàries d’una subvenció per a la implementació d’un projecte 
innovador i experimental en la convocatòria de l’exercici 2012 i d’acord amb l’Ordre EMO/312/2012, de 
8 d’octubre. 

 
Vist que, d’acord als criteris fixats per l’esmentada Ordre, el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va considerar oportú presentar la continuïtat del projecte innovador que porta per títol “Pla de 
competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, que per aquesta convocatòria 
s’ha anomenat “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, 
ampliant algunes de les accions al sector agrari ja que complementa perfectament les activitats 
iniciades amb el primer projecte innovador. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 197/2013, de 28 de novembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació i ocupació”, dins del qual estava el projecte concret: “Qualificació de persones 
aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries”; i que per Decret de 
Presidència núm. 231/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la subvenció per a la 
realització del projecte de referència (núm. d’expedient PIE-27-2013). 

 
Atès que una de les accions que s’estan realitzant dins el projecte de referència és 

l’acció 2. “Pla formatiu turisme”, que suposa la realització de cursos de formació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades que participen; i que les especialitats formatives que es 
realitzaran són: Cambrer/a de pisos –Auxiliar de neteja i Ajudant de cambrer/a. 
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Vist que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns productius, 
i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que s’han format 
en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques no laborals. 
 

Vist que les empreses NH Hoteles España, S.A, Lider-Tempo Development, S.L., 
Zelasgo, S.L.U. i Hotel Golf Can Rafel, S.L. han manifestat a aquesta entitat el seu interès en acollir a 
diverses persones que han realitzat l’especialitat  de cambrer/a de pisos – auxiliar de neteja i la 
d’ajudant de cambrer/a. 

 
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 

d’aquesta entitat en data 14 de novembre de 2014, que s’incorporen a l’expedient, proposant la 
subscripció dels referits convenis amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està previst 
pel dia 17 de novembre d’enguany.  

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

novembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa NH Hoteles España, S.A., amb 
CIF A58511882, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i 
ocupació”; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  

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

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Lider-Tempo Development, S.L., 
amb CIF B65990459, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i 
ocupació”; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  

 
TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Zelasgo, S.L.U., amb CIF 
B35928647, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del projecte 
innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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QUART.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Hotel Golf Can Rafel, S.L., amb 
CIF B62584511, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i 
ocupació”; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
 

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret a les empreses NH Hoteles España, S.A., 
Lider-Tempo Development, S.L., Zelasgo, S.L.U. i Hotel Golf Can Rafel, S.L., i al Servei d’Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
i) Decret núm. 177/14, de 17 de novembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 8/2014. 

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

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

Vist que, en data 21 d’octubre d’enguany la Generalitat de Catalunya ha ingressat a 
aquest Consell Comarcal la quantitat de 4.797,29€ per aquest concepte. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 20 d’octubre 
d’enguany que aprova la subscripció d’un conveni de col.laboració amb diferents ajuntaments de la 
comarca per a la realització del programa Treball i Formació de Persones Aturades subvencionat per la 
Generalitat de Catalunya amb numero d’expedient 2014/PRMI/SPO/0026 i que preveu una aportació 
dels ajuntaments participants per import de 3.966,74€. 
 

Vista la resolució atorgament de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya que 
atorga a aquest Consell Comarcal una subvenció de 190.853,80€  per a la realització del projecte 
“Treball i Formació” persones aturades no perceptores (PANP) amb número d’expedient 
2014/PANP/SPO/0027. 
 

Vist que és necessari incrementar el crèdit de  la partida 920 35200 interessos de demora 
en un import de 1.457,90€ per fer front al pagament dels interessos de demora corresponents a l’impost 
de béns immobles dels exercicis 2006 i 2007 de les finques del Carrer Frederic Monpou 57-59 i del 
Carrer Camí del Llor 6-8 de Sant Boi de Llobregat i vist que d’acord amb les previsions de despesa de 
l’exercici es pot transferir  crèdit de la partida 920 63500 “Mobiliari” en la mateixa quantia. 
 

Vist l’informe de la responsable del Departament de Recursos Humans d’aquest 
Consell Comarcal que posa de manifest la necessitat de transferir crèdit entre diferents partides del 
Capítol I per tal d’adequar les partides a les previsions de despesa. 
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Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 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 facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 8/2014 de crèdits generats per 
compromisos d’ingrés i transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despeses i del 
capítol I d’acord al que  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; d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
241 13175 RET. PERS.-2014/PMRI/SPO/0026 107.175,52 3.966,74 111.142,26 
432 46700 CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOB. 4.638,31 4.797,29 9.435,60 
241 13176 RET. PERS-2014/PANP/SPO/0027 0,00 127.000,00 127.000,00 
241 16076 SEG. SOCIAL-2014/PANP/SPO/0027 0,00 54.403,83 54.403,83 
241 16276 FORMACIO-2014/PANP/SPO/0027 0,00 9.450,00 9.450,00 
 
 Total despeses 

111.813,83 199.617,86 311.431,69 

INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
46275 Ajuntaments-2014/PMRI/SPO/0026 0,00 3.966,74 3.966,74 
45080 Generalitat – Fons de foment turisme 4.638,31 4.797,29 9.435,60 
45076 Generalitat -2014/PANP/SPO/0027 0,00 190.853,83 190.853,83 
 Total ingressos 4.638,31 199.617,86 204.256,17 

 
2. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes Baixes  Crèdit final 
      
920 13000 Retribucions personal laboral 807.872,11 0,00 5.200,00 802.672,11 
920 15100 Gratificacions 2.500,00 3.000,000 0,00 5.500,00 
241 15100 Gratificacions 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 
337 15100 Gratificacions 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
920 35200 Interessos de demora 120,00 1.457,90 0,00 1.577,90 
920 63500 Mobiliari 4.880,00 0,00 1.457,90 3.422,10 
 Total despeses 815.372,11 6.657,9 6.657,9 815.372,11 
 

SEGON.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple 
que se celebrin.” 
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j) Decret núm. 178/14, de 17 de novembre, relatiu a aprovar l’autorització de despeses, 
disposició, reconeixement d’obligacions i pagament, corresponent als interessos de 
demora de l’impost de bens immobles dels exercicis 2006 i 2007 de dues finques de 
Sant Boi de Llobregat. 

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

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

 
Vist el Decret de la Presidència núm.142 de 23 de setembre de 2014 on s‘aprovà 

l’autorització de despeses, disposició, reconeixement d’obligacions i pagament per import  de 8.256,38 
euros (vuit mil dos-cents cinquanta-sis euros amb trenta-vuit cèntims), corresponent a l’impost de bens 
immobles dels exercicis 2006 i 2007 de les finques del Carrer Frederic Monpou 57-59 i  del Carrer 
Camí del Llor 6-8 de Sant Boi de Llobregat, així com la compensació de deutes d’acord amb la 
proposta presentada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  que compensa aquest deute de 
l’aportació que aquest Ajuntament realitza al Consell Comarcal en concepte del Fons de Cooperació 
Local destinat a la prestació supramunicipal de serveis dels exercicis 2013 i 2014. 

 
Atès que en data 17 d’octubre de 2014 del registre aquest Consell Comarcal va tenir 

entrada el Decret de la Tinenta d’alcalde de l’àrea d’actuació de Serveis Generals AP24141066 de 
data 09/10/2014 on es va aprovar la compensació d’ofici dels deutes del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per un import de 9.714,28€ (8.256,38€ de principal més 1.457,90 d’interessos de demora). 

 
Vist el detall de la liquidació d’interessos de demora d’aquest deute, rebut per e.mail el 

dia 28 d’octubre de 2014, per part de la Cap d’Unitat de Tresoreria i Hisenda i Tresorera Accidental de 
l’Ajuntament de Sant Boi, i enviats a petició del serveis jurídics d’aquest Consell Comarcal. 
  

Atès que en data 10 de novembre de 2014 va tenir entrada al registre aquest Consell 
Comarcal el justificant de pagament de l’OTG de Sant Boi de Llobregat  amb data d’emissió del dia 23 
d’octubre de 2014 pels conceptes d’IBI anteriorment referits indicant en aquest cas el principal de 
8.256,38 € més 1.457,90 d’interessos de demora. 

 
Atesa la necessitat de procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits que es 

relacionen a continuació amb la finalitat de fer efectiu el seu pagament amb càrrec al pressupost 
d’aquest Consell Comarcal de l’exercici 2014. 
  

Vist l’article 17.4 de les bases d’execució d’aquest Consell Comarcal per a l’exercici 
2014 que estableix que quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a crèdits 
del pressupost vigent serà competent per al seu President. 

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

conferides  
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RESOLC 

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

i pagament per import  de 1.457,90 euros (mil quatre-cents cinquanta-set euros amb noranta cèntims), 
corresponent als interessos de demora de l’impost de bens immobles dels exercicis 2006 i 2007 de les 
finques del Carrer Frederic Monpou 57-59 i  del Carrer Camí del Llor 6-8 de Sant Boi de Llobregat 

 
SEGON.- Aplicar la despesa a la partida 920 35200 del pressupost de l’exercici 2014.   
 
TERCER.- Aprovar la compensació de deutes d’acord amb la prosposta presentada 

per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que compensa aquest deute de l’aportació que l’ajuntament 
realitza al Consell Comarcal en concepte del Fons de Cooperació Local destinat a la prestació 
supramunicipal de serveis dels exercicis 2013 i 2014 per import de 32.179,91  (trenta dos mil cent 
setanta-nou euros amb noranta-un cèntims). 

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

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

Consell Comarcal.”  
 

k) Decret núm. 180/14, de 17 de novembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC i l’empresa Hispa Rad, S.L., en el marc del projecte innovador 
“Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i 
ocupació”. 

 
“Vista l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 6502 de 15 

de novembre de 2013, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013. 
 

Vist que l’objecte d’aquest programa és donar continuació als projectes innovadors i 
experimentals aprovats en la convocatòria de l’any 2012, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de les estratègies ocupacionals i de dinamització econòmica que han estat 
planificades des dels territoris.  
 

Vist que les entitats beneficiàries que poden optar a l’ajut que contempla la referida 
Ordre són els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori; i que aquestes entitats locals hauran 
d’haver estat obligatòriament beneficiàries d’una subvenció per a la implementació d’un projecte 
innovador i experimental en la convocatòria de l’exercici 2012 i d’acord amb l’Ordre EMO/312/2012, de 
8 d’octubre. 

 
Vist que, d’acord als criteris fixats per l’esmentada Ordre, el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va considerar oportú presentar la continuïtat del projecte innovador que porta per títol “Pla de 
competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, que per aquesta convocatòria 
s’ha anomenat “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, 
ampliant algunes de les accions al sector agrari ja que complementa perfectament les activitats 
iniciades amb el primer projecte innovador. 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 197/2013, de 28 de novembre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació i ocupació”, dins del qual estava el projecte concret: “Qualificació de persones 
aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries”; i que per Decret de 
Presidència núm. 231/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la subvenció per a la 
realització del projecte de referència (núm. d’expedient PIE-27-2013). 

 
Atès que una de les accions que s’estan realitzant dins el projecte de referència és 

l’acció 2. “Pla formatiu turisme”, que suposa la realització de cursos de formació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades que participen; i que les especialitats formatives que es 
realitzaran són: Cambrer/a de pisos –Auxiliar de neteja i Ajudant de cambrer/a. 
 

Vist que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns productius, 
i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que s’han format 
en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques no laborals. 
 

Vist que l’empresa Hispa Rad, S.L. ha manifestat a aquesta entitat el seu interès en 
acollir a dos persones que han realitzat l’especialitat d’ajudant de cambrer/a. 

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

d’aquesta entitat en data 17 de novembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està previst pel 
dia 18 de novembre d’enguany.  

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

desembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció del conveni de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Hispa Rad, S.L., amb CIF 
B58310053, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del projecte 
innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Hispa Rad, S.L. i al Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
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TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
 

l) Decret núm. 182/14, de 19 de novembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el SOC  i l’empresa Melià Hotels International, S.A en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: 
Innovació i ocupació”. 

 
“Vista l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 6502 de 15 

de novembre de 2013, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals i s’obre la convocatòria per a l’any 
2013. 
 

Vist que l’objecte d’aquest programa és donar continuació als projectes innovadors i 
experimentals aprovats en la convocatòria de l’any 2012, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de les estratègies ocupacionals i de dinamització econòmica que han estat 
planificades des dels territoris.  
 

Vist que les entitats beneficiàries que poden optar a l’ajut que contempla la referida 
Ordre són els ajuntaments, els consell comarcals i les entitats dependents o vinculades a aquestos, i 
les institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de 
projectes ocupacionals i/o de promoció econòmica del territori; i que aquestes entitats locals hauran 
d’haver estat obligatòriament beneficiàries d’una subvenció per a la implementació d’un projecte 
innovador i experimental en la convocatòria de l’exercici 2012 i d’acord amb l’Ordre EMO/312/2012, de 
8 d’octubre. 

 
Vist que, d’acord als criteris fixats per l’esmentada Ordre, el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat va considerar oportú presentar la continuïtat del projecte innovador que porta per títol “Pla de 
competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, que per aquesta convocatòria 
s’ha anomenat “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, 
ampliant algunes de les accions al sector agrari ja que complementa perfectament les activitats 
iniciades amb el primer projecte innovador. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 197/2013, de 28 de novembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix 
Llobregat: Innovació i ocupació”, dins del qual estava el projecte concret: “Qualificació de persones 
aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries”; i que per Decret de 
Presidència núm. 231/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la subvenció per a la 
realització del projecte de referència (núm. d’expedient PIE-27-2013). 

 
Atès que una de les accions que s’estan realitzant dins el projecte de referència és 

l’acció 2. “Pla formatiu turisme”, que suposa la realització de cursos de formació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades que participen; i que les especialitats formatives que es 
realitzaran són: Cambrer/a de pisos –Auxiliar de neteja i Ajudant de cambrer/a. 
 

Vist que per a millorar i complementar la formació realitzada per les persones 
participants en els cursos s’ha considerat adient realitzar pràctiques no laborals en entorns productius, 
i que per aquesta raó s’han buscat empreses interessades en acollir a les persones que s’han format 
en alguna de les dues especialitats formatives per a que puguin realitzar pràctiques no laborals. 
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Vist que les empreses Melià Hotels International, S.A. i Hotelera Sant Just, S.A. han 

manifestat a aquesta entitat el seu interès en acollir a diverses persones que han realitzat les 
especialitats d’auxiliar de neteja i d’ajudant de cambrer/a. 

 
Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 

d’aquesta entitat en data 19 de novembre de 2014, que s’incorporen a l’expedient, proposant la 
subscripció dels referits convenis amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està previst 
pels dies 20 i 24 de novembre d’enguany.  

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

desembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció dels convenis de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera 
sessió de la Junta de Govern que se celebri. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, la Presidència 
podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Melià Hotels International, S.A., 
amb CIF A78304516, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del 
projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i 
ocupació”; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  

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

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Hotelera Sant Just, S.A., amb CIF 
A58216664, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del projecte 
innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a les empreses Melià Hotels International, 
S.A. i Hotelera Sant Just, S.A., i al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

m) Decret núm. 190/14, de 1 de desembre, relatiu a efectuar a favor de la consellera de la 
corporació Sra. Candela López Tagliafico, del grup comarcal ICV-EUiA-EPM, la delegació 
general d’atribucions de l’Àrea de Cultura, en substitució del Sr. Ivan Arcas Blanch. 

 
“Vist que per acord del Ple d’aquesta entitat en sessió celebrada el 22 de juliol de 2011 

es va constituir el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat i que en sessió extraordinària celebrada el 
dia 10 de novembre de 2014 es va nomenar com a President del Consell Comarcal del Baix Llobregat el 
conseller comarcal Sr. Josep Perpinyà i Palau. 
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Vist el Decret de Presidència 151/2011, de 22 de juliol, de nomenament de Vice-
presidents/es, constitució de la Junta de Govern i nomenament dels seus membres. 
 

Vist que, amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació comarcal i a 
l’organització administrativa, va resultar convenient procedir a l’establiment d’un règim de delegació 
d’atribucions de caràcter general en favor de diferents membres d’aquesta corporació, d’acord amb l’article 
13 del Reglament Orgànic Comarcal. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 152/2011, de 22 de juliol, ratificat en sessió 
plenària del dia 22 de juliol de 2011, es va efectuar a favor del conseller de la corporació Sr. Ivan Arcas 
Blanch, del grup comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa 
(ICV-EUiA-EPM),  la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Cultura i Memorial Democràtic. 

 
Vist que per acord de Ple de data 20 d’octubre de 2014 es va aprovar la renúncia com 

a conseller comarcal i Vicepresident del Sr. Ivan Arcas Blanch, del grup comarcal ICV-EUiA-EPM. 
 

Vist que per acord de Ple de data 10 de novembre de 2014 la Sra. Candela López 
Tagliafico, adscrita al grup comarcal ICV-EUiA-EPM, ha pres possessió del càrrec de Consellera 
d’aquesta comarca. 
 

Vista la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei de Bases del Règim Local, el 
Text refós de la Llei d’ Organització Comarcal de Catalunya 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 de Catalunya, que recullen les 
competències del President, així com la resta de normativa de règim local aplicable a la figura de la 
delegació. 
 

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

PRIMER.-  Efectuar a favor de la consellera de la corporació Sra. Candela López 
Tagliafico, del grup comarcal ICV-EUiA-EPM, la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Cultura, en 
substitució del Sr. Ivan Arcas Blanch. 
 

SEGON.- L’àrea d’actuació abastarà els camps d’actuació propis de la seva denominació, 
en funció de les competències assumides per aquesta entitat, bé com a pròpies, a través de la legislació 
sectorial corresponent, bé amb caràcter delegat d’altres Administracions, a través dels diferents convenis 
que s’hagin subscrit o es poguessin subscriure en el futur, corresponent a cadascú d’ells, a títol merament 
enunciatiu, el camp d’actuació següent: 
 
CULTURA 
 

-  Seguiment de la gestió de l’Arxiu Històric Comarcal 
 

- Seguiment i proposta de projectes i activitats que en col·laboració amb els ajuntaments 
de la comarca siguin orientats a fomentar el coneixement dels recursos culturals de la 
comarca, així com a facilitar als seus ciutadans l’accés a la cultura i el gaudiment de la 
mateixa. 
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TERCER.- L’atribució delegada s’haurà d’exercitar en els termes i dins dels límits de la 
present delegació i de les previsions de l’article 8 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques (o normativa que la substitueixi), no sent susceptible de ser delegada pel 
seu titular en un altre òrgan o conseller. Les ordres que s’adoptin per delegació, s’entendran adoptades 
per aquesta Presidència com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada 
de l’exercici de la delegació. 
 

QUART.- La present delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, tindrà efecte des  del  dia  següent de la data de notificació del present 
Decret al Conseller afectat, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta 
Presidència. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret als Consellers afectats pel mateix, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents 
a la seva notificació no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
 

SISÈ.- Aquest Decret produirà efectes jurídics fins que la Presidència no el revoqui o 
no es produeixi el nomenament d’un nou/va President/a.  

 
SETÈ.- Donar compte al Ple del present Decret a la primera sessió que se celebri i 

procedir a la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals.” 
 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 

Sessió del 20 d’octubre 
 

a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
de col.laboració en l’execució i finançament del projecte 2014 de la Xarxa Productes de 
la terra. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 7 de juliol de 2014 es va acceptar la 

subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 27.588,79€  del fons de prestació “Millora de 
competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” de l’any 2014. 
 

Vist que des de l’any 2007 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari han col·laborat en el desenvolupament d’accions de suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris de locals i de qualitat, i des del 2010 en el marc de Xarxa de Productes de la 
Terra. 

 
Vist que enguany és d’interès seguint col·laborant per a l’execució i finançament del 

projecte 2014 de la Xarxa de productes de la terra al Baix Llobregat. 
 
Vist la minuta de conveni que s’adjunta al present acord. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola en data 29 de setembre de 2014, que 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i 
finançament del “Projecte 2014 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat”, d’acord amb la 
minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el Consell 
Comarcal farà una aportació al Consorci del Parc Agrari per import com a màxim de 19.542,06€ per a 
l’execució del projecte. 
 

SEGON.- Facultar la Vicepresidenta del Consell Comarcal, Sra. Lourdes Borrell 
Moreno, per a la signatura del conveni i dels documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord. 

 
TERCER.- L’import màxim de 19.542,06€ anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 

41046701 del pressupost de l’exercici 2014. 
 

QUART.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i 
al Servei del Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els ajuntaments participants, de col.laboració 
en la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció, dins la convocatòria 2014 del servei 
d’Ocupació de Catalunya. 

 
“ Vista l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, publicada en el DOGC núm. 6642 en data 

12 de juny de 2014, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de 
la renda mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. 
 

Vist que l’objecte d’aquesta convocatòria de subvenció és la realització d’accions 
ocupacionals que integren formació ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la 
contractació de persones en situació d’atur perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI) amb 
l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral, millorar l’ocupabilitat i prevenir les situacions d’exclusió 
social. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm 96/2014, de 20 de juny, es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya dels projectes en el marc del Programa 
Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la Renda Mínima d’Inserció, regulada 
per l’Ordre EMO/174/2014 i que per Decret de Presidència núm. 121/2014, de 24 de juliol, es va 
acceptar. 
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  Vist que és necessari establir els termes de col·laboració amb els ajuntaments 
participants en el programa Treball i Formació adreçat a  persones en situació d’atur beneficiàries de la 
Renda Mínima d’Inserció, regulat per l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, dins de la convocatòria de 
l’any 2014, mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 
8 d’octubre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, entre 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i els 12 ajuntaments participants en el programa Treball i Formació adreçat a  persones en 
situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció, regulat per l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de 
juny, dins de la convocatòria de l’any 2014, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta al 
present acord i s’aprova simultàniament. 
 

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

 
TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments participants en l’esmentat 

programa perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat, de col.laboració per a la 
realització de pràctiques d’un alumne d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. 

 
“Vist que l’acolliment en pràctiques d’alumnes de diferents àmbits educatius és una 

pràctica habitual en les administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a la formació 
professional de l’estudiant en el seu període de pràctiques, tal i com preveuen els itineraris formatius 
d’un gran número de disciplines. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha format part en anteriors ocasions i 
mitjançant diferents àrees de treball d’aquests programes de pràctiques en col·laboració amb diferents 
institucions acadèmiques, havent estat una experiència positiva tant pel que fa a la formació de 
l’alumne com pel que fa a la seva col·laboració en les tasques assignades. 
 
 
 



29 

Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat acull 
alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme des del 
departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és establir 
propostes de formació institucional per a un estudiant d’administració de sistemes informàtics en la 
xarxa de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei durant el curs 2014/2015. 
 

Vist que, d’acord amb l’informe emés pel Tècnic del Departament d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 13 d’octubre de 2014, que s’adjunta a l’expedient, seria 
d’interès disposar de l’alumne Francesc Nicolau Embuena, perquè realitzi les seves pràctiques 
curriculars en el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal. 

 
  Vist que per regular l’estada en pràctiques del referit alumne és necessari la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
través del qual es determinin els compromisos i responsabilitats de les parts, el text del qual s’adjunta 
al present acord. 
 

Vist que l’estada en pràctiques, d’acord amb la normativa vigent, no suposa cap 
vinculació ni dret de caire laboral per aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap 
contraprestació econòmica a favor d’aquest alumne; i que el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
actuarà en tot moment com a col·laborador de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial en la realització de les referides pràctiques. 
 

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 la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de pràctiques en el 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’alumne 
d’administració de sistemes informàtics en la xarxa de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei, 
Francesc Nicolau Embuena amb DNI 48141205C; de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
L’estada en pràctiques de l’esmentat alumne no suposarà cap vinculació ni dret de caire laboral per 
aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor d’aquest 
alumne. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar la transferència a Barcelona Activa SAU SPM de l’import corresponent als 
pagaments dels incentius per a les empreses seleccionades per la incubadora de 
l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) Barcelona. 

 
“ Vist que en data 3 d’abril de 2013 es va signar un conveni de col·laboració subscrit 

amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la presentació de la 
candidatura per acollir un Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el 
desenvolupament de les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona, aprovat per acord de la Junta de 
Govern de 8 d’abril de 2013. 

 
Vist que el pacte primer de l’esmentat conveni estableix que l’objecte del present 

conveni és d’una banda el treball conjunt entre les parts per a presentar una candidatura per acollir un 
Centre d’Incubació d’Empreses de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) i d’altra banda, en cas de 
que la candidatura sigui acceptada, regular el funcionament de l’incubadora ESA BIC i el suport a les 
empreses incubades. 

 
Vist que d’acord amb el pacte quart de l’esmentat conveni la responsabilitat de 

Secretaria Tècnica l’assumeix Barcelona Activa i entre altres funcions, és el canal únic de comunicació 
i de relació amb l’ESA en relació al projecte ESA BIC i activitats derivades d’aquest, realitzant les 
documentacions justificatives i atenent els requeriments que aquesta entitat sol·liciti sobre aquest 
projecte. 

Vist que finalment la candidatura presentada per acollir un Business Incubation Center 
va ser acceptada per l’ESA i en data 29 de gener de 2014 es va signar el contracte Nº 
4000109600/13/NL/GLC/al entre  l’ESA i Barcelona Activa SAU SPM per la implementació i gestió de 
l’ESA BIC Barcelona.  

 
Vist que el punt 2.2 de l’annex 2 del contracte disposa, que s’ha previst donar suport a 

unes 40 empreses de base tecnològica i es periodifica de la manera següent:  
 
Any 2013, està previst seleccionar 4 empreses.  
Any 2014, 2015, 2016, està previst seleccionar 8 empreses per any.  
Any 2017, està previst seleccionar 12 empreses. 
 
  Vist que d’acord amb el conveni, les empreses tindran un incentiu econòmic de com a 
màxim 50.000,00 € per empresa, per tant per la previsió de les 40 empreses, s’ha estimat un 
pressupost màxim de 2.000.000,00 €.  
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de 6 d’octubre de 2014 es va aprovar la 
subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del Business Incubation 
Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
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  Vist que d’acord amb el pacte tercer del conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc S.G.E.C.R., S.A., la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en concret, en l’apartat de 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, es disposa que haurà d’aportar com a màxim 250.000,00 €, que 
corresponen al 12,50% dels 2.000.000,00 €. La distribució per anys, s’ha fet en relació al que s’ha 
previst en el contracte, de tal manera que: 
 
  Vist que d’acord amb la clàusula cinquena del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació Parc de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i Caixa Capital Risc i l’annex IV del contracte, el procés de selecció de les 
empreses que es beneficiaran del programa d’incubació tindrà tres fases:  
 
Fase 1.- Permanent Open Call (Convocatòria): En el mes de Gener de 2014 es va publicar en la seu 
electrònica de l’ESA la convocatòria i el model de candidatura que les empreses que compleixen els 
requisits han de presentar per accedir al programa d’incubació. 
Fase 2.- TOB – Tender Opening Board: Barcelona Activa, amb periodicitat trimestral, recull les 
candidatures de les Open Calls, valida que estigui tota la informació i conjuntament amb l’ESA, realitza 
una comprovació que les candidatures compleixin els requisits.  
Fase 3.- TEB – Tender Evaluation Board: Els membres del Comitè Promotor (està integrat per 
representants dels ens que signen el conveni) conjuntament amb l’ESA decideixen, de les 
candidatures validades pel TOB, quines empreses accediran al programa d’incubació i per tant veuran 
aprovat el seu incentiu econòmic, de, com a màxim, 50.000,00 €. El TEB per decidir quines empreses 
accedeixen al programa d’incubació haurà d’aplicar els criteris que s’estableixen en l’Annex IV del 
contracte signat. 
 

Vist que  l’1 de març de 2014 es va reunir el TEB i van analitzar les 4 empreses que va 
validar el TOB: HEMAV, DAPCOM, AETHER ZERO i WSN; i que 10-11 de juny de 2014, es va 
celebrar la segona reunió del TEB i van analitzar les 5 empreses que va validar el TOB POSITIV, BOF, 
W2SL, BORN POSITIU i WALKING CHECK, amb el següent resultat: 

  
Celebració TEB 

2014 
Empreses validades 

pel TOB 
Punts Empreses 

seleccionades 
pel TEB 

Incentiu 
econòmic 

Aportació Consell 
Comarcal 12,5% 

HEMAV 77 SI 50.000,00 € 6.250,00 € 
DAPCOM 69 SI 50.000,00 € 6.250,00 € 
AETHER ZERO 0 NO 0,00 € 0,00 € 
WSM 70 SI 50.000,00 € 6.250,00 € 

MARÇ 

TOTAL 150.000,00 € 18.750,00 € 
 

POSITIV 68,5 SI 50.000,00 € 6.250,00 € 
BOF 75 SI 50.000,00 € 6.250,00 € 
W2SL 8 NO 0,00 € 0,00 € 
BORN POSITIU 72,5 SI 50.000,00 € 6.250,00 € 
WALKING CHECK 72,5 SI 50.000,00 € 6.250,00 € 

JUNY 

TOTAL 200.000,00 € 25.000,00 € 
TOTAL TEB MARÇ 
I JUNY 

   350.000,00 € 43.750,00 € 
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Vist que el pacte sisè del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
la Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya i 
Caixa Capital Risc disposa que serà Barcelona Activa SAU SPM la perceptora dels fons mitjançant un 
compte corrent propi, que es destinarà a aquesta finalitat i farà les transferències que escaigui a les 
empreses incubades. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic en data 

14 d’octubre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la transferència a Barcelona Activa SAU SPM de l’import de 
43.750,00€ corresponent als pagaments dels incentius per a les empreses seleccionades per la 
incubadora de l’Agència Europea de l’Espai ( ESA BIC) de Barcelona. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat 
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, i a Barcelona Activa perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

Sessió del 03 de novembre 
 
e) Aprovar la subscripció del conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 

col.laboració en el finançament del servei de transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda severa corresponent a l’any 2014. 

 
“Vist que des de l’any 1994, l’Entitat Metropolitana del Transport, actual Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), 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 tal de millorar la prestació del servei i de diferents qüestions referides al 
seu finançament i organització, durant l’exercici 2006 ambdues entitats van subscriure un conveni de 
col·laboració que regula l’aportació de l’Entitat Metropolitana del Transport a favor del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió diària del servei de transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda de la comarca mitjançant la contractació d’una persona destinada de manera 
específica a la gestió del servei; i que per acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 
2009 es va aprovar la modificació de la clàusula tercera de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir el 
cost del personal auxiliar administratiu que sigui necessari per dur a terme la gestió diària del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca. 
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 Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de juliol de 2014 es va sol·licitar 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’aprovació de la pròrroga i actualització per a l’exercici de 2014 
del conveni de col·laboració regulador de la participació d’ambdues entitats en el finançament de les 
despeses derivades del Servei Comarcal de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
   

Vist que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 18 de setembre de 2014, ha 
comunicat que en data 11 de novembre d’enguany té previst aprovar la proposta de continuïtat del 
conveni de col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda per a l’exercici 2014, així com l’autorització d’una despesa màxima de 70.200,00€ en concepte 
d’aportació econòmica a compte de les despeses de gestió del servei de transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda severa que presta aquest Consell Comarcal durant l’any 2014. 

 
Vist que la present proposta d’aportació econòmica no cobreix la totalitat de les 

despeses, sense el cost dels acompanyants, del servei de transport adaptat, de manera que la 
diferència, més les despeses dels acompanyants, hauran de ser assumides pels diferents ajuntaments, 
segons consta a l’expedient.  
   
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 28 
d’octubre de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar el conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de 
col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, per 
l’any 2014, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, i 
que preveu que per enguany l’AMB farà una aportació econòmica a favor d’aquesta entitat per import 
màxim de 862.200€ (vuit-cents seixanta-dos mil dos-cents euros). 
 

SEGON.- Condicionar l’efectivitat del conveni de referència a l’aprovació per part de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 

TERCER.- Acceptar la subvenció atorgada a aquest Consell Comarcal per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona destinada al finançament de les despeses de gestió del servei de transport 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa que presta el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, corresponent a l’exercici 2014, en el marc del conveni de col·laboració prorrogat tàcita i 
automàticament entre ambdues institucions, signat en data 20 de juny de 2006, per un import màxim 
de setanta mil dos-cents euros (70.200,00€). 
 

QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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  CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri en 
virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de delegació de competències.” 
 

f) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de col.laboració per 
al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge i d’atenció 
ciudadana. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 16 de juny de 2014 es va aprovar, entre d’altres, la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al funcionament d’un 
Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) 
mitjançant el qual la Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica per aquest any 2014 de 
9.500€. 

 
Atès que per qüestions alienes a aquesta entitat no s’ha iniciat l’activitat prevista, que 

el text del conveni que es va aprovar era genèric i que ara la Diputació de Barcelona ha portat el text 
definitiu del conveni que incorpora algunes modificacions envers el text aprovat inicialment, segons 
consta a l’expedient.  
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 29  
d’octubre de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant deixar sense efecte el conveni aprovat per 
acord de la Junta de Govern de data 16 de juny d’enguany i l’aprovació d’un nou conveni. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona per al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC) mitjançant el qual la Diputació de Barcelona faria una 
aportació econòmica per aquest any 2014 de 9.500€, aprovat per acord de la Junta de Govern 
celebrada el dia 16 de juny de 2014.  
   

SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del 
Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), mitjançant el qual la Diputació de Barcelona farà una aportació 
econòmica fins al 30 de juny de 2015 de 9.500€; de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

TERCER.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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QUART.-  Aprovar la dedicació del personal adscrit a les tasques relatives a aquest 

conveni d'acord amb la següent distribució de percentatges en relació a la seva jornada laboral, 
categoria, cost i tasca: 

 
L’import consignat correspondria a 1 any natural, no obstant, atès que el període límit per a la 
imputació de despeses finalitza el 30/06/15, durant aquest període aquestes serien 10.493,55 €, que 
correspon al 50% del total anual previst per anualitat sencera. 
 

CINQUÈ.- Designar al Sr. Alfredo Santín Pérez, Coordinador de Serveis Tècnics 
d’aquesta entitat, com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb les funcions 
d’efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i compromisos adquirits i 
resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni. 
 

SISÈ.- Designar com a persones a disposar d’autorització per utilitzar l’aplicatiu 
HABICAT als/les següents treballadors/es del Consell Comarcal del Baix Llobregat: 
 
Nom i cognoms Categoria Concepte tasca i/o responsabilitat 
Montserrat Camprubí Casas Administrativa Atenció al públic i gestió administrativa 

Ana M. Maranillo Nogal Administrativa 
Atenció al públic i gestió administrativa des suport i/o 
substitució 

Alfredo Santín Pérez 
Arquitecte 

tècnic Coordinació del servei 

Rubén González Belloc 
Arquitecte 

tècnic Suport tècnic i/o substitució de coordinació 
 

SETÈ.- En relació al conveni de referència prestar en la Seu del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat el Servei d’Atenció Ciutadana, amb disponibilitat del servei els dilluns i els divendres (2 
dies/setmana) en horari de 9.00 – 14.00 hores en visites concertades. 
 

VUITÈ.- Comunicar el present acord a la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme 
i Activitats, Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona, perquè en tingui coneixement 
i als efectes. 
 

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

g) Informar favorablement una modificació de franja horària comercial al municipi de 
Cornellà de Llobregat, per una acció de dinamització corresponent a la campanya de 
Nadal. 

 

Nom i cognoms Cost brut % Imputació Import projecte Categoria Concepte tasca i/o responsabilitat 

Montserrat Camprubí Casas 34.105,06 40,00% 13.642,02 Administrativa 
Atenció al públic i gestió 
administrativa 

Ana M. Maranillo Nogal 33.938,96 6,00% 2.036,34 Administrativa 

Atenció al públic i gestió 
administrativa des suport i/o 
substitució 

Rubén González Belloc 36.011,04 3,00% 1.080,33 Arquitecte tècnic Coordinació del servei 

Alfredo Santín Pérez 70.473,44 6,00% 4.228,41 Arquitecte tècnic 
Suport tècnic i/o substitució de 
coordinació 

   
Total despeses 

de personal 20.987,10 €   
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“Vist que el Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de 
Llobregat en data 15 d’octubre de 2014, amb número d’entrada 4564 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 municipi de Cornellà de Llobregat amb motiu de la campanya de 
Nadal, promoguda juntament amb l’associació Cornellà Compra a Casa, per dinamitzar el comerç a 
peu de carrer de l’esmentat municipi, per al dia 28 de novembre de 2014 on els comerços adherits a la 
campanya estaran oberts com a màxim fins a la 1 de la matinada per tal de cridar l’atenció dels 
ciutadans posant un dels seus articles en oferta espectacular que faci que els clients i clientes es 
desplacin en aquest horari, i que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de 
febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, i per tal de que 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya l’autorització de modificació de la franja horària, establerta a l’apartat 2.a) de l’article 1 de 
l’esmentada llei, de diversos establiments comercials del seu municipi, aquest Consell ha d’emetre 
l’informe sobre l’esmentada modificació. 

 
Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures 

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

Vist que 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 per la Tècnica del Departament de Secretaria i Serveis Jurídics de l’entitat 
en data 29 d’octubre de 2014, 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 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.- Informar favorablement la modificació de la franja horària de diversos 
establiments comercials en el municipi de Cornellà de Llobregat amb motiu de la campanya de Nadal, 
promoguda pel Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de Llobregat, per al 
dia 28 de novembre de 2014 on els comerços adherits a la campanya estaran oberts com a màxim fins 
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a la 1 de la matinada; d’acord amb la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord al Consorci per a la Promoció i Dinamització del 
Comerç de Cornellà de Llobregat, així com a l’Ajuntament del municipi, tot recordant que és aquest 
últim qui ha de tramitar la sol·licitud davant la Direcció General de Comerç, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

h) Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits relativa a les inspeccions sobre la 
potencial transmissió del virus chikungunya, encomanada per la Diputació de 
Barcelona. 

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

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

Vist que el Protocol de Vigilància d’Arbovirosis Transmeses per Mosquits, elaborat per 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, contempla en les situacions de nivell 2 per virus de 
Chikungunya, Dengue o Virus del Nil occidental, la realització d’una inspecció entomològica completa 
de cada cas virèmic, per tal de determinar la situació entomològica des d’un punt de vista de 
transmissió vectorial i la necessitat o conveniència d’implantar o de reforçar mesures de control 
vectorial.  

 
Vist que en aquests moments es produeix l’aplicació del Protocol donada la situació 

que es viu a Catalunya consistent en un fort increment d’arribades de viatgers infectats per 
Chikungunya, alguns d’ells en fase virèmica, i que l’atribució inicial de competències sanitàries plenes 
als ajuntaments resulta complicada considerant la manca de personal competent al respecte d’un tema 
tan especialitzat, així com la poca experiència per part de les empreses de Sanitat Ambiental que els 
ajuntaments contracten pels problemes rutinaris.  
 

Vist que aquest estiu s’ha estat discutint a nivell d’administracions públiques els 
mecanismes que permetin que els experts dels Serveis públics de Control de Mosquits siguin els 
encarregats de dur a terme aquestes inspeccions, podent rebre en conseqüència informació 
confidencial sobre els pacients, així com quedar autoritzats per actuar fora dels seus àmbits comarcals. 
 

Atès que en el cas de la demarcació de Barcelona és la Diputació Provincial qui s’ha 
dirigit a aquest Consell Comarcal per tal de sol·licitar una proposta de serveis que permeti d’executar 
aquests treballs en els municipis de la demarcació, llevat dels de la nostra comarca en entendre que 
són responsabilitat nostra. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona en data 30 de setembre de 2014 ha comunicat 

l’adjudicació a aquesta entitat del contracte menor de serveis per a la realització d’inspeccions 
entomològiques derivades del “Protocol de vigilància i control d’arbovirosis transmeses per mosquits a 
Catalunya”. 
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Vist el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis 
i activitats del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 310, de 28 de desembre de 2006. 
 

Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en data 24 d’octubre 
de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat relativa a les inspeccions entomològiques derivades del “Protocol de vigilància i 
control d’arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya” sobre la potencial transmissió del virus 
chikungunya, que ha estat encomanada per la Diputació de Barcelona. 
 

SEGON.- La quantitat que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
compensació per la realització dels treballs especificats al punt anterior serà per un import màxim, IVA 
exempt, de 17.999,00€, d’acord amb el contracte menor de serveis per a la realització d’inspeccions 
entomològiques derivades del “Protocol de vigilància i control d’arbovirosis transmeses per mosquits a 
Catalunya” adjudicat per la Diputació de Barcelona i amb el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança 
de Preus Públics relativa als serveis i activitats del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, que 
disposa que en el cas d’altres estudis i proves el preu serà a convenir. 
 

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

 
QUART.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 
 

i) Prorrogar el contracte de serveis d’operador de telecomunicacions subscrita amb 
l’empresa  France España, S.A.  

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 163/2011, de 12 d’agost, ratificat en sessió 

plenària el 19 de setembre de 2011, es va adjudicar a l’empresa France Telecom España, S.A. el 
contracte de serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
per un import màxim per a les 3 anualitats del contracte (sense modificacions) de 124.976,57€ sense 
IVA, 22.495,78€ d’IVA i 147.472,35€ IVA inclòs, desglossat per anualitats amb el detall següent, 
d’acord amb els preus unitaris fixats a l’oferta: 
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Any de contracte Import màxim € IVA 18% € IVA inclòs 
1r. 41.382,97 7.448,93 48.831,90 
2n. 41.382,97 7.448,93 48.831,90 
3r. 42.210,63 7.597,91 49.808,54 
Total 124.976,57 22.495,78 147.472,35 

 
Vist que en data 8 de setembre de 2011 es va formalitzar amb l’empresa France 

Telecom España, S.A. el contracte de referència, amb una durada inicial de 3 anys a comptar des de la 
data d’inici del servei, amb possibilitat d’una pròrroga d’1 any com a màxim per acord de l’òrgan de 
contractació. 

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

l’adhesió d’aquest Consell Comarcal al conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci Localret i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i 
dades); i que per Decret de Presidència núm. 116/2014, de 23 de juliol, entre d’altres, es va acceptar i 
assumir com a pròpies les obligacions contractuals corresponents a la fase d’execució dels contractes 
dels serveis de telecomunicacions derivats del conveni de referència. 
 

Atès que s’havia previst que els diferents adjudicataris dels serveis de 
telecomunicacions haurien d’estar en condicions operatives de servei en data 3 de novembre de 2014, 
ja que el contracte amb l’operador sortint finalitzava el dia 31 d’octubre d’enguany; no obstant, a hores 
d’ara els nous operadors no han enllestit els nous serveis i no es pot preveure quan ho faran; segons 
consta a l’expedient.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 30 
d’octubre de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant la pròrroga de l’esmentat contracte per tal 
d’assegurar el funcionament dels serveis de telecomunicacions durant l’etapa d’implantació i 
consolidació dels nous operadors. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prorrogar el contracte de serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, subscrit amb l’empresa France Telecom España, S.A., amb 
NIF A-82009812, per un termini màxim de 2 mesos, fins a l’entrada en servei dels nous operadors de 
telecomunicacions d’aquest Consell Comarcal, amb un cost màxim previst de 8.000€, IVA inclòs. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa France Telecom España, S.A., per 
al seu coneixement i als efectes escaients 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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Sessió del 17 de novembre 

 
j) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents ajuntaments, de col.laboració en la 

realització de la II Marxa del Baix Llobregat contra la violència masclista. 
 

“Vist que el Consell de les Dones del Baix Llobregat es va constituir el 7 de març de 
2007 com un òrgan adscrit al Consell Comarcal del Baix Llobregat i funciona com a consell de 
participació de les dones de la comarca, amb la finalitat d’impulsar polítiques d’igualtat de gènere amb 
la col·laboració dels ajuntaments, els sindicats i patronals més representatius de la comarca, la 
Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de 
les Dones. 
 

Atès que els dies 28 i 29 de maig de 2010 es va realitzar el 3r Congrés de les Dones 
del Baix Llobregat, que va suposar un pas en la consolidació de les polítiques d’igualtat del territori; i 
que a partir de les conclusions d’aquest congrés es va realitzar el “II Pla Transversal de Polítiques de 
Dones del Baix Llobregat 2011-2014”, que va aprovar per acord de la Junta de Govern de data 20 de 
desembre de 2010.  
 

Atès que les polítiques públiques adreçades a eradicar la violència masclista són un 
dels principals punts d’actuació dels ajuntaments de la comarca i que aquestes es caracteritzen per la 
implicació de les entitats de dones que són un element clau per a prevenir i atendre a les víctimes de 
violència masclista. 
 

Vist que la Junta Permanent del Consell de Dones va aprovar la realització de la “I 
Marxa Comarcal”, amb la participació de 14 ajuntaments de la comarca, així com la realització de la “II 
Marxa Comarcal”, dins del Pla de Treball de l’any 2014, amb l’objectiu de manifestar el rebuig contra la 
violència masclista. 
 

Atès que en aquesta “II Marxa Comarcal”, que es realitzarà al Parc de Torreblanca de 
Sant Feliu de Llobregat el dia 23 de novembre de 2014, hi participaran els Ajuntaments de Cornellà de 
Llobregat, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just 
Desvern, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Torrelles de Llobregat i Viladecans; i que, amb la 
finalitat de sufragar les despeses derivades d’aquesta Marxa, els ajuntaments participants realitzaran 
una aportació de 238,13€ al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 7 de novembre de 2014, proposant la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb els referits ajuntaments per a la realització de la II Marxa Comarcal contra la 
violència masclista 2014, així com el detall de la previsió d’ingressos i despeses, que s’adjunten 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 
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ACORDS 

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

de Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Gavà, Moilns de Rei, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Torrelles de Llobregat i 
Viladecans per a la realització de la II Marxa Comarcal contra la violència masclista 2014; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, El 
Papiol, Esplugues de Llobregat, Gavà, Moilns de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Torrelles de Llobregat i Viladecans, 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.” 

 
k) Aprovar un annex de modificació al conveni subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei 

de col.laboració per 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 de data 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, i que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el 3 d’octubre de 
2011 es va aprovar la pròrroga de l’esmentada addenda. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2012 es va aprovar 
la pròrroga de l’addenda de modificació al conveni de referència, així com es va aprovar la subscripció 
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d’un annex a l’addenda de modificació a l’esmentat conveni; i que per acord de la Junta de Govern de 
data 4 de novembre de 2013 es va aprovar la pròrroga de l’addenda de modificació al conveni de 
referència. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals, en el sentit de proposar la 
subscripció de l’addenda, que compta amb el vist-i-plau dels serveis econòmics i jurídics de l’entitat. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Molins de Rei, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

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

l) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament d'Esparreguera, de col.laboració 
en relació al transport escolar pel curs 2014-2015.  

 
“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. 

 
Vist que la clàusula vuitena de l’esmentat conveni estableix que el Consell Comarcal, i 

sempre en funció de les consignacions pressupostàries existents, podrà facilitar el servei escolar de 
transport a alumnes que cursin el segon cicle d’educació infantil i que per necessitats d’escolarització 
s’hagin de desplaçar a centres docents fora del seu municipi de residència i a alumnes 
d’ensenyaments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents del mateix municipi però 
distants del seu lloc de residència. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té assumides les competències 
d’ensenyament i formalitza cada curs escolar diferents convenis de col·laboració amb municipis de la 
comarca per tal de recollir les modificacions, ampliacions o minoracions de les diferents rutes a petició 
dels centres i  amb els criteris econòmics que s’estableixen per part dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament. 

 
Vist que per al curs escolar 2012-2013 aquest Consell Comarcal va aplicar les 

instruccions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en que l’alumnat havia 
realitzar el copagament dels serveis entre un mínim d’1,5€ i un màxim de 4€ per alumne/a i dia de 
transport, i, en funció del pressupost assignat pel Departament d’Ensenyament, el preu a pagar per les 
famílies es va establir en 1,5€, en el cas del segon germà se li va assignar l’import d’1€ per dia i a 
partir del tercer germà 0,5€ per dia; i que per aquest curs escolar 2014-2015 es mantenen els preus 
del curs anterior. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 10 de novembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Esparreguera relatiu al servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2014-2015; 
d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar l’import de 40.267,50€ que l’Ajuntament d’Esparreguera haurà 
d’aportar a aquest Consell en el marc del referit conveni.      
 
Al finalitzar els curs escolar es regularitzarà el preu del conveni en funció del nombre total d’usuaris del 
servei, si s’escau. 
        

TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a l’esmentat ajuntament, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

m) Aprovar el pressupost per a l’any 2015 del servei comarcal de recollida selectiva de 
vidre, paper, cartró i envasos lleugers, així com les aportacions dels ajuntaments 
participants, en el marc del conveni subscrit a l’efecte. 
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“Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de desembre de 2011 es va aprovar 

la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de 
vidre, paper, cartró i envasos lleugers. 
 

Vist que la clàusula setzena dels referits convenis estableix una vigència inicial des de 
l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per 
períodes bianuals, i que per acord de la Junta de Govern de data 18 de novembre de 2013 es va 
aprovar la pròrroga dels esmentats convenis amb efectes des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de 
desembre de 2015. 

 
Atès que la clàusula desena dels esmentats convenis disposa que anualment, durant 

el darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i les aportacions del municipis per a l’any 
següent.  

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2012 es va aprovar 

la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per a la 
prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers. 
 

Vist que la clàusula quinzena del referit conveni estableix una vigència des de l’1 de 
gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013, amb possibilitat de pròrrogues expresses per períodes 
bianuals, i que per acord de la Junta de Govern de data 18 de novembre de 2013 es va aprovar la 
pròrroga de l’esmentat conveni amb efectes des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 
2015. 
 

Vist que la clàusula desena de l’esmentat conveni estableix que anualment, durant el 
darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i l’aportació del municipi de Sant Climent de 
Llobregat per a l’any següent. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
5 de novembre de 2014, que s’adjunten 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 el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers per a l’exercici 2015 a prestar en els municipis d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat, que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, amb 
el següent desglossament i la distribució general de partides que s’indiquen: 
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Pressupost recollida selectiva 2015    
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 32.700,07 Servei recollida 22.519,75 
PAPER - CARTRÓ ECOEMBES 18.713,25 Servei recollida 48.830,33 
  ARSPCC 19.833,00     
ENVASOS ECOEMBES 140.744,40 Servei recollida 148.555,71 
Aportació municipis   28.310,75 Gestió servei 20.395,69 
Total pressupost 2015   240.301,48   240.301,48 

 
SEGON.- Aprovar les aportacions dels municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, 

Collbató i Olesa de Montserrat corresponents a l’any 2015 per a la prestació del servei comarcal de 
recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers: 
 

Municipi € 
Abrera 6.974,20 
Castellví de Rosanes 1.556,39 
Collbató 5.771,08 
Olesa de Montserrat 14.009,09 
Total 28.310,75 

 
TERCER.-Aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, 

paper, cartró i envasos lleugers per a l’exercici 2015 a prestar en el municipi de Sant Climent de 
Llobregat, que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament, amb el següent desglossament 
i la distribució general de partides que s’indiquen: 
 

Pressupost recollida selectiva Sant Climent de Llobregat 2015  
     
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 3.087,88 Servei recollida 1.952,14 
PAPER - CARTRÓ ECOEMBES 3.061,13 Servei recollida 6.464,79 
  ARSPCC 2.524,20     
ENVASOS ECOEMBES 13.385,89 Servei recollida 12.771,25 
Aportació 
municipi   1.038,78 Gestió servei 1.909,70 
Total pressupost 
2015   23.097,88   23.097,88 

 
QUART.- Aprovar l’aportació del municipi de Sant Climent de Llobregat corresponent a 

l’any 2015 per a la prestació del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos 
lleugers per import de 1.038,78€. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató, Olesa de Montserrat i Sant Climent de Llobregat, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri, 
en virtut de l’acord de Ple aprovat en data 22 de juliol de 2011, de delegació de competències.” 
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Sessió de l’1 de desembre 
 

n) Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de 
Castelldefels, El Prat de Llobregat i Viladecans pel desenvolupament del Business 
Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) Barcelona per a l’any 2015. 

 
“Atès que l’Agència Espacial Europea (ESA) té com a principal objectiu configurar 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, és 
fonamentalment conèixer més a fons el planeta Terra, el seu entorn espacial que l’envolta, el sistema 
solar i l’univers, però també té com a prioritat bàsica el desenvolupament de tecnologies i serveis 
basats en satèl·lits i fomentar la indústria europea. 
 

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

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

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa Capital Risc, van decidir 
treballar conjuntament per tal de realitzar les accions necessàries per presentar una candidatura per 
acollir a Catalunya un Centre d’Incubació d’Empreses (BIC Business Incubation Center) de l’Agència 
Espacial Europea (ESA); i que per regular els acords de gestió i coordinació de l’ESA BIC s’han 
subscrit diferents convenis que s’han anat modificant i ampliant en funció de les indicacions de la 
pròpia ESA, sent el dia 3 d’abril de 2013 la data d’aprovació del conveni definitiu. 
 

Atès que l’aportació econòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió 
i funcionament de l’ESA BIC serà de 250.000,00€, import que serà assumit entre els ajuntaments de  
Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans i que es destinarà a ajuts 
a les empreses durant els 5 anys de durada del projecte. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de febrer de 2014 es va aprovar 
la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat i Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del Business Incubation Center de 
l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
 

Atès que el Comitè promotor del projecte de l’ESA BIC en data 7 de març de 2014 va 
acordar modificar la distribució anual dels imports que les entitats participants havien de realitzar com 
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incentius econòmics per a les empreses incubades; i que, per aquest motiu, per acord de la Junta de 
Govern de data 6 d’octubre d’enguany es va deixar sense efecte el conveni de referència i es va 
aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els referits ajuntaments de col·laboració pel 
desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència Espacial Europea (ESA BIC) Barcelona. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 24 de novembre de 2014, que s’adjunten a l’expedient, proposant la 
subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de Llobregat i 
Viladecans de col·laboració pel desenvolupament del Business Incubation Center de l’Agència 
Europea de l’Espai (ESA BIC) Barcelona per a la participació de l’any 2015. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de Llobregat i Viladecans pel desenvolupament del Business 
Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) Barcelona per a l’any 2015; de 
conformitat amb la minuta de convenis que s’adjunten a l’expedient i que s’aproven simultàniament. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de 
Llobregat i Viladecans, 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.” 
 

o) Aprovar la pròrroga per l’any 2015 del conveni subscrit amb diferents ajuntaments, de 
col.laboració per a la realització de la campanya de control de mosquits, així com les 
quotes d’aportació municipal.  

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

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

Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de març de 2007, 
es va aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de 
Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 
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Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat per a la realització de les activitats 
de control de mosquits. 
 

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

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d’abril de 2008, es va aprovar la 
subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la realització de les 
activitats de control de mosquits i que l’esmentat conveni preveu que la vigència del mateix abasta la 
totalitat de l’any 2008 i que es podrà prorrogar per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les 
parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la mateixa. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2010 es va 

aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb AENA per a la realització de les activitats de 
control de mosquits a l’Aeroport de Barcelona i que l’esmentat conveni preveu que la vigència del 
mateix abasta la totalitat de l’any 2010 i que es podrà prorrogar tàcitament per períodes d’un any 
natural. 

 
  Vist l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits en data 14 de 
novembre de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga pel 2015 del conveni de col·laboració subscrit amb els 
Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, 
Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Vallirana, 
Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat així com amb AENA per a la realització de les activitats de la 
campanya anual de control de mosquits, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la participació de l’Entitat del Port de Barcelona en la realització de 

les activitats de la campanya de control de mosquits per a l’exercici 2015. La seva aportació es farà 
efectiva mitjançant emissió de la corresponent certificació de despeses en l’àmbit de l’Ordenança 
Fiscal del Servei vigent. 
 
  TERCER.- Aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per a l’any 2015 
a aplicar a cadascú dels Ajuntaments, a AENA  i a Port de Barcelona en els següents termes: 
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AJUNTAMENTS I ENTITATS 
 

Quota 2015 
  
Begues 4.899,42 
Castelldefels 18.390,81 
Cornellà de Llobregat 5.217,71 
Esplugues de Llobregat 7.561,50 
Gavà 20.346,01 
Martorell 9.545,30 
Molins de Rei 10.369,39 
Pallejà 8.109,51 
Papiol, el 4.341,92 
Prat de Llobregat, el 19.777,57 
Sant Andreu de la Barca 4.689,20 
Sant Boi de Llobregat 13.091,72 
Sant Feliu de Llobregat 7.573,09 
Sant Joan Despí 6.437,00 
Sant Just Desvern 7.962,80 
Santa Coloma de Cervelló 6.920,97 
Vallirana 6.126,00 
Viladecans 20.115,94 
Hospitalet de Llobregat 17.711,51 
AENA 15.378,34 
Port de Barcelona 4.448,04 
 

QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments, a AENA i a l’Entitat 
del Port de Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

p) Informar favorablement un expedient d’alteració de terme municipal de Sant Just 
Desvern i Esplugues de Llobregat. 

 
“Atès que en data 24 d’abril de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern va 

incoar expedient d’alteració del seu terme municipal amb Esplugues de Llobregat, amb la finalitat 
d’adaptar la delimitació dels termes municipals a la realitat geogràfica, urbanística i cadastral del 
moment, de conformitat amb el procediment establert als articles 9 i següents del Decret 244/2007, de 
6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 

Vist que prèviament, en data 4 de desembre de 2013, els Ajuntaments d’Esplugues de 
Llobregat i de Sant Just Desvern havien signat l'Acta de les reunions de les operacions de delimitació, 
on les comissions municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat, amb els representants 
de la Generalitat de Catalunya, van manifestar que, malgrat valorar els treballs de replantejament de la 
línia de terme resultant de les actes de 07/04/1917 aixecades per l’Institut Geogràfic espanyol, 
manifestaven la seva voluntat de suspendre la tramitació de l’expedient de delimitació dels termes 
municipals i d’iniciar un expedient d’alteració de la línia de terme entre ambdós municipis. Així mateix, 
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en la referida Acta les comissions municipals de delimitació dels esmentats ajuntaments van acordar 
de mutu acord la línia de terme que es descriu a la mateixa Acta i que es proposa com a nova línia de 
terme entre tots dos municipis; i per tal que aquesta proposta de línia de terme sigui efectiva caldrà 
iniciar el corresponent expedient d’alteració. 

 
Atès que en data 20 d’octubre de 2014, amb número d’entrada 4652 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar l’escrit de l’Ajuntament de Sant Just Desvern sol·licitant emissió 
d’informe en el termini de 2 mesos, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 6 
de novembre. 
 

Vist el que disposen els articles 12 a 17 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 i el Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya; en relació a l’alteració de termes 
municipals; i que s’ha de demanar informe al Consell Comarcal en tots els casos en què no hagi 
promogut ell l’expedient, d’acord amb el que estableix l’article 17.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril.  
 

Atès que de la documentació presentada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 
incoador del expedient de segregació, resulta que la proposta d’alteració acordada suposa unes 
segregacions i agregacions puntuals i parcials d’un municipi envers l’altre justificades per la necessitat 
d’adequar el límit administratiu a la realitat actual de la urbanització consolidada, per tal de 
racionalitzar, simplificar i corregir disfuncionalitats territorials, d’acord amb consideracions d’ordre 
geogràfic, cadastral, i de planejament, garantint i millorant la prestació de serveis a la ciutadania. 

Atès que la proposta de modificació de la línia de delimitació dels termes municipals 
d’Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern compleix els criteris establerts als articles compresos 
entre el 12 i 17 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Decret 244/2007, de 6 de novembre. 
 

Atès que les comissions municipals de delimitació dels Ajuntaments de Sant Just 
Desvern i d’Esplugues de Llobregat van acordar de mutu acord la línia de terme que es descriu a l’Acta 
de 4 de novembre de 2013, que es proposa com a nova línia de terme entre tots dos municipis i que 
finalment el Ple d’ambdós ajuntaments van aprovar l’esmentada Acta. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 18 de novembre de 
2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’expedient d’alteració del terme municipal de Sant 
Just Desvern amb Esplugues de Llobregat, als efectes de l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de 



51 

novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, desenvolupat en la “Memòria 
d’alteració del terme municipal entre Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat", i en l'Acta de les 
reunions de les operacions de delimitació en data 04/12/13 signada per les comissions territorials dels 
dos municipis i representants de la Generalitat de Catalunya. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Sant Just Desvern i 

d’Esplugues de Llobregat, així com a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes previstos.   

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

celebri.” 
 

q) Informar favorablement un expedient d’alteració de terme municipal de Sant Feliu de 
Llobregat i Barcelona. 

 
“Atès que en data 9 d’abril de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

va iniciar la delimitació del terme municipal amb Barcelona, i paral·lelament, en data 29 d’abril de 2014, 
el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va prendre la decisió complementària.   
 

Atès que el municipi de Sant Feliu de Llobregat limita pel costat Nordest (en l’àrea de 
Collserola) amb els municipis de Sant Cugat del Vallès i Barcelona, i, específicament en aquesta zona, 
el municipi de Barcelona presenta dues discontinuïtats territorials; sent l’objectiu d’aquest procés de 
modificació de la delimitació del terme municipal resoldre la disfunció territorial que presenta la més 
petita, que es tracta de l’enclavament de Mas Pins amb una superfície de 89.458,40m2. 

 
Vist que el procediment de resolució d’aquesta disfunció territorial que han triat els 

esmentats municipis és la segregació i agregació recíproca de part dels seus territoris; implicant la 
modificació prevista l’agregació a Sant Feliu de Llobregat de l’enclavament de Mas Pins (89.458,40 m2) 
que es segregarà de Barcelona i complementàriament s’agregarà a Barcelona una superfície de 
78.856,29 m2, que es segregarà de Sant Feliu de Llobregat; no comportant canvi de qualificació 
urbanística dels terrenys afectats. 
 

Atès que en data 20 d’octubre de 2014, amb número d’entrada 4650 del Registre 
General d’aquesta entitat, va arribar l’escrit de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat sol·licitant 
emissió d’informe en el termini de 2 mesos, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre. 
 

Vist el que disposen els articles 12 a 17 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 i el Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya; en relació a l’alteració de termes 
municipals; i que s’ha de demanar informe al Consell Comarcal en tots els casos en què no hagi 
promogut ell l’expedient, d’acord amb el que estableix l’article 17.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril.  
 

Atès que d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, està justificada la 
modificació plantejada dels límits territorials dels municipis de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona, 
segons consta a l’expedient. 
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Atès que de la documentació presentada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

resulta que la proposta d’alteracions acordades suposen unes segregació i agregació recíproques d’un 
municipi envers l’altre, justificades per la necessitat de adequar el límit administratiu a la realitat 
geogràfica per tal de racionalitzar, simplificar i corregir disfuncionalitats territorials sense afectar la 
prestació de serveis a la ciutadania. 

Atès que la proposta de modificació de la línia de delimitació dels termes municipals 
de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona compleix els criteris establerts als articles compresos entre el 
12 i 17 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Decret 244/2007, de 6 de novembre. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 20 de novembre de 
2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’expedient d’alteració del terme municipal de Sant 
Feliu de Llobregat amb Barcelona, als efectes de l’article 14.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, desenvolupada en l’agregació a Sant Feliu de 
Llobregat de l’enclavament de Mas Pins (89.458,40 m2) que es segregarà de Barcelona i 
complementàriament l’agregació a Barcelona una superfície de 78.856,29 m2, que es segregarà de 
Sant Feliu de Llobregat.  

 
SEGON.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i 

Barcelona, així com a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes 
previstos.   

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

celebri.” 
 

r) Aprovar la certificació de treballs del Servei de Control de Mosquits per la Facultat de 
Veterinària de la Universitat de Zaragoza, en el marc de l’Ordenança de preus públics 
relativa als serveis i activitats del Servei de Control de Mosquits. 

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

transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, en virtut del 
Decret 5/88, de 13 de gener, va assumir el Servei de Control de Mosquits que es presta en règim de 
gestió directa i amb caràcter comarcal des del 1989, i que es composa d’un equip estable de biòlegs i 
prospectors. 
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Vist que des de l’any 2009 el Servei de Control de Mosquits està participant amb la 

Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa en la campanya nacional de vigilància de 
culícids, i que en virtut d’aquesta campanya el Departament de Patologia Animal de la Facultat de 
Veterinària de la Universitat de Saragossa ha sol·licitat al Servei de Control de Mosquits d’aquest 
Consell Comarcal la realització d’un treball de mostreig i identificació de mosquits en l’àrea d’influència 
de l’Aeroport de Barcelona durant l’any 2014 en el període de temps i amb un protocol de treball a 
concretar amb els directors tècnics del Servei de Control de Mosquits. 
 

Atès que el Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat va iniciar l’any 2000 
aquest tipus d’activitats, aleshores en col·laboració amb el Institut de Salut Carlos III del CSIC de 
Madrid i a partir de l’any 2006 amb el CReSA, i que aquests projectes de vigilància entomològica van 
ser complementats l’any 2009 amb altres feines; i que degut a la particularitat d’aquests treballs els 
costos són avaluats de manera particular i tenen en compte també la capacitat de l’esmentat programa 
nacional de vigilància.  

 
Vist el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis 

i activitats del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 310, de 28 de desembre de 2006. 
 

Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en data 18 de 
novembre de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat relativa a la campanya nacional de vigilància de culícids, en virtut de la qual la 
Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa encarrega al Servei de Control de Mosquits 
d’aquesta entitat la captura de mosquits a l’Aeroport de Barcelona i la seva identificació. 
 

SEGON.- La quantitat que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
compensació per la realització dels treballs especificats al punt anterior serà de 2.250,00€, d’acord 
amb el punt 6 de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus Públics relativa als serveis i activitats del 
Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat, que disposa que en el cas d’altres estudis i proves el 
preu serà a convenir. 
 

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

 
QUART.- Comunicar el present acord a la Facultat de Veterinària de la Universitat de 

Saragossa, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
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  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 
 
4.- Prendre compte de la renúncia com a conseller del Sr. Josep Rovira i Tarragó, del grup 
comarcal Coalició Esquerra Republicana de Catalunya–Acord Municipal,  i demanar a la Junta 
Electoral l’extensió de la credencial de conseller comarcal a favor del Sr. Adolf Bargués i 
Asturias. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l’escrit de renúncia, amb número d’entrada 5312 del Registre General d’aquesta 

entitat de data 20 de novembre de 2014, del càrrec de conseller comarcal presentat pel Sr. Josep 
Rovira i Tarragó del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Josep Rovira i 
Tarragó del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
 

SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir l’esmentada vacant, 
l’extensió de la corresponent credencial a càrrec del suplent de la llista electoral comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Sr. Adolf Bargués i Asturias. 
 
  TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencial acreditativa de la condició de conseller comarcal electe a favor del candidat 
esmentat.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
5.- Aprovar la dedicació exclusiva de la Consellera Sra. Candela López Tagliafico, del grup 
comarcal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa i del Conseller 
Sr. Jaume Olivella i Riba, del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal.  

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

 
“Vist que per acord del Ple d’aquesta entitat en sessió celebrada el 22 de juliol de 2011 

es va constituir el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat i que en sessió extraordinària celebrada el 
dia 10 de novembre de 2014 es va nomenar com a President del Consell Comarcal del Baix Llobregat el 
conseller comarcal Sr. Josep Perpinyà i Palau. 
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Vist que, amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació comarcal i a 
l’organització administrativa, va resultar convenient procedir a l’establiment d’un règim de delegació 
d’atribucions de caràcter general en favor de diferents membres d’aquesta corporació, d’acord amb l’article 
13 del Reglament Orgànic Comarcal. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 170/2014, de 11 de novembre, i per Decret de 
Presidència núm. 190/2014, d’1 de desembre es va efectuar a favor del conseller de la corporació Sr. 
Jaume Olivella i Riba, del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, la delegació general 
d’atribucions de l’Àrea de Mobilitat, en substitució del Sr. Jordi Milà i Egea, i a favor de la consellera de 
la corporació Sra. Candela López Tagliafico, del grup comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, la delegació general d’atribucions de l’Àrea de Cultura, en 
substitució del Sr. Ivan Arcas Blanch, respectivament. 
 

Vist l’article 31 i següents del Reglament Orgànic Comarcal, segons els que, a 
proposta de la Presidència, el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat pot determinar la 
conveniència de que determinats Consellers i Conselleres tinguin dedicació exclusiva o parcial per a 
tasques relacionades amb l’activitat comarcal, així com percebre retribucions per la mateixa. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la dedicació exclusiva dels Consellers i Conselleres següents: 
 
- Sra. Candela López Tagliafico (Consellera de Cultura, ICV-EUiA) 
-  Sr. Jaume Olivella i Riba (Conseller de Mobilitat, ERC) 
 

SEGON.- La presència al Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà de dedicar-se al 
desenvolupament de les tasques que els hi són pròpies de seguiment de l’activitat comarcal en l’àmbit 
en els que ostenten competències delegades. 

 
TERCER.- Les retribucions a percebre per aquestes activitats s’estableixen en les 

següents quantitats brutes anuals: 
 
- Sra. Candela López Tagliafico: 32.991,24€ 
-  Sr. Jaume Olivella i Riba:          32.991,24€ 

 
Aquestes retribucions es faran efectives per períodes mensuals en dotze pagaments 

proporcionals i s’entenen determinades en quantitat bruta, estant subjectes a les deduccions i 
retencions establertes per la legislació vigent en cada moment. 
 

QUART.- L’esmentat/da Conseller i Consellera seran donats d’alta en el règim general 
de la Seguretat Social, amb càrrec al pressupost del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

CINQUÈ.- D’acord amb el Reglament Orgànic Comarcal, la dedicació exclusiva és 
incompatible amb qualsevol altre tipus d’activitat o ocupació de tipus econòmic, amb els marges, 
excepcions i limitacions que en cada moment determini la legislació vigent en matèria 
d’incompatibilitats i contractació. Els Consellers i Conselleres afectats hauran de notificar al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació si aquest pot afectar 
la seva compatibilitat amb la dedicació exclusiva al Consell Comarcal del Baix Llobregat”. 



56 

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

presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 
 
6.- Ratificar el nomenament de representants de l’Associació d’Empresaris del Baix Llobregat i 
de la Universitat Politècnica de Catalunya al Plenari del Consell Econòmic i Social. 
 

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

Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de participació 
i representació en matèria econòmico-social. 
 

Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 de desembre de 2007, a partir de la 
modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en el Ple del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 21 d’abril de 2008, va assumir les funcions de comissió 
de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Baix Llobregat, 
ens encarregat de concertar les actuacions, programes i projectes a desenvolupar a la comarca en 
l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació. 
 

Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010, es va 
aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord de Concertació 
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix). 
 

Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució del 
Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix Llobregat; i 
que està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, que tindrà 
com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i una segona tècnica i de 
gestió, que tindrà com a missió la definició i delimitació de les accions a desenvolupar segons el model 
de territori definit per la primera. 
 

Atès que es va acordar que aquesta primera esfera política i de govern recaigui sobre 
el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, donat el seu paper de màxim exponent de la 
concertació institucional a la comarca en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació. 
 

Atès que per tal de poder assumir aquesta nova funció en la sessió del Ple del Consell 
Econòmic i Social celebrada el dia 21 de març de 2011 es va acordar modificar el seu reglament 
orgànic i de funcionament per tal de poder canviar la seva composició, per donar entrada als 
ajuntaments de la comarca, modificar els representants de les associacions empresarials, i definir les 
noves funcions que se li atribueixen un cop assumeix l’esfera de govern del nou Acord de Concertació 
Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat; i que per acord del Ple del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 18 d’abril de 2011 es va aprovar la modificació del 
Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix. 
 

Vist que actualment formen part del CES, a més del propi Consell Comarcal, 
Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya (PIMEC) i els 30 ajuntaments de la comarca. 
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Vist el que disposen els articles sisè i onzè del Reglament Orgànic i de Funcionament 
del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 

Vist que en sessió de la Comissió Executiva del CES celebrada el dia 19 de març de 
2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament Orgànic i de Funcionament d’aquest ens, es 
va aprovar la incorporació de noves entitats al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, les 
quals disposen d’un membre que els representa i són les següents: l’Agència d’innovació – Innobaix, el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Unió de 
Pagesos, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Associació 
Empresarial de l’Hospitalet i del Baix Llobregat (AEBALL). 
 

Atès que per acord de Ple de data 20 d’octubre de 2014 es va aprovar la modificació 
dels articles sisè i onzè del Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social del 
Baix Llobregat, modificació que venia motivada pel fet d’incorporar a l’associació empresarial AEBALL 
com a entitat que representa a Foment del Treball de Catalunya a la comarca, i mitjançant la qual a la 
referida associació ara li corresponen 4 membres al Ple del Consell Econòmic i Social i 2 membres a la 
comissió executiva. 
 

Atès que en data 10 de novembre de 2014 l’associació empresarial AEBALL ha fet 
arribar a aquesta entitat un escrit designant els membres titulars i suplents del Ple del Consell 
Econòmic i Social. 
 

Vist que en data 17 d’octubre de 2014 la Universitat Politècnica de Catalunya ha fet 
arribar un escrit a aquest Consell Comarcal amb el nomenament del nou representant d’aquesta 
entitat, que ha substituït a l’anterior, donat el canvi que aquesta universitat ha tingut en el seu equip 
rector en els darrers mesos. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 5 de desembre de 2014, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de l’associació empresarial 

AEBALL com a membres del Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que a continuació es 
relacionen:  
 
Membres titulars: 

 Sr. Manuel Rosillo López 
 Sra M. Rosa Fiol Fernández 
 Sra. Neus Olea Muñoz 
 Sr. Josep Mª Majó Codina 

 
Membres suplents: 

 Sra. M. Paz Fiol Fernández 
 Sra. Montserrat Calvet Cortés 
 Sr. Javier Baratech Galup 
 Sr. Ignasi Sans Garcia 
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SEGON.- Ratificar el nomenament dels representants de la Universitat Politècnica de 

Catalunya com a membres del Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que a continuació 
es relacionen:  
 
Membre titular: 

 Sr. José Manuel Yúfera Gómez 
 
Membres suplent: 

 Sr. Luis Alonso Zárate 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 
 
7.- Aprovar inicialment el pressupost, les bases d’execució i la plantilla de l’entitat i del seu 
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona per a l’exercici 2015. 
 

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

“Vist el Títol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
el Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que les entitats locals estan obligades a elaborar i 
aprovar anualment un Pressupost general. 
 
  Atès que d’acord amb l’article 21 de l’Estatut de l’organisme autònom del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, la Junta de 
Govern d’aquest últim aprovarà inicialment el pressupost de l'organisme i l'elevarà al Consell Comarcal 
per a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal, integrat en el pressupost general. 
 
  Atès que, en sessió de 15 de desembre d’enguany, la Junta de Govern del Patronat ha 
aprovat la proposta de pressupost per a la seva elevació al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vista la proposta de pressupost informada per la Intervenció del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a l’exercici 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu article 90, l’article 
283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i el Text refós aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el 
seu article 126, on s’estableix que les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball 
degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aprovaran anualment per 
cada ens local amb ocasió de l’aprovació del pressupost. 
 

Atesa la necessitat d’aprovar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2015, d’acord 
amb els requeriments legals, i que contempla les següents modificacions per al proper any: 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
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PERSONAL LABORAL  

a) Transformar per motius organitzatius el lloc i les funcions de Tècnic/a superior adscrit/a a l’Àrea 
d’Igualtat i Polítiques Socials en un lloc de treball de Tècnic/a superior adscrit/a a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic.  

b) Per motius organitzatius de les diferents àrees convé actualitzar i transformar el lloc de treball i 
les funcions del lloc de Tècnic/a mitjà/na adscrit/a a l’Àrea d’Igualtat i Politiques Socials i 
assignar  a la Sra. Mònica Chaves Matillas, que fins l’actualitat ocupava el lloc de treball de 
Tècnica mitjana adscrita a l’Oficina Comarcal d’Informació i Servei de Joventut. 

c) Per motius organitzatiu de les diferents àrees convé actualitzar i assignar a la Sra. Maria Alonso 
Soler el lloc de treball vacant de Tècnic/a Mitjà/ana adscrit a l’Oficina Comarcal d’Informació i 
Servei de Joventut. Modificar la situació de la plaça a ocupada en la relació de llocs de treball. 

d) Transformar la plaça d’auxiliar administratiu/va a jornada completa, corresponent al subgrup 
C2, que està en situació d’ocupada a vacant. 

 
Vist l’article 17 de l’Estatut de l’organisme autònom, que estableix que el nombre de 

llocs de treball, la seva classificació, les categories i les funcions del personal del Patronat, seran les 
que constin a la plantilla i relació de llocs de treball que aprovi el Ple del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, a proposta de la Junta de Govern del Patronat. 

Atès que d’acord amb l’article 24.4 de l’Estatut del Patronat, correspon al Ple del 
Consell Comarcal aprovar la plantilla de personal del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat . 

Vista la plantilla del Patronat proposada per l’exercici 2015, aprovada per la seva 
Junta de Govern en sessió celebrada el 15 de desembre d’enguany. 
 

Vista la plantilla prevista per a l’exercici 2015 del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
el seu organisme autònom, que s’adjunten a l’expedient. 

 
Vist el que disposa l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en el que es modifica la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local en el sentit, entre d’altres, d’introduir l’article 103 bis relatiu a 
l’aprovació anual de la massa salarial del personal laboral del sector públic local.  

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

Departament de Recursos Humans en data 5 de desembre de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que d’acord amb els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el 
Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan competent per a l’aprovació dels 
pressupostos de l’ens local correspon al Ple. 

 
Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan 
competent per a l’aprovació de la plantilla de l’ens local correspon al Ple. 
 

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

 
  PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a l’exercici 2015, integrat pels Pressupostos del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, el resum del qual és el següent: 
 
PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. III Taxes, preus públics i altres ingressos             281.230,20€ 
Cap. IV  Transferències corrents                              16.741.900,22€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials                       574.010,00€ 
Cap. VII Transferències de Capital                                500.000,00€  

TOTAL INGRESSOS                          18.097.140,42€ 
 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal                   2.752.601,13€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis            4.352.154,85€ 
Cap. III Despeses Financeres                3.000,00€ 
Cap. IV Transferències corrents                 10.453.526,94€ 
Cap. VI Inversions reals                           35.857,50€ 
Cap. VII Transferències de Capital                     500.000,00€ 

TOTAL DESPESES                           18.097.140,42€ 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX LLOBREGAT 
  
A/ ESTAT D’INGRESSOS 
Cap. IV  Transferències corrents            3.449.087,26€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials                      100,00€ 
TOTAL INGRESSOS            3.449.187,26€ 

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses de Personal           1.832.065,19€ 
Cap. II Despeses corrents en  Béns i Serveis    1.617.122,07€ 
TOTAL DESPESES                3.449.187,26€ 
     

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2015. 
 
  TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General en els termes establerts a l’article 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 

QUART.- Aprovar la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’exercici 
2015 que s’adjunta a l’expedient, integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, 
personal laboral i eventual d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat, que constitueix part integrant del Pressupost Comarcal, 
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d’acord amb el quadre següent; així com actualitzar la relació de llocs de treball en el sentit de 
modificar les places que es detallen a la part expositiva del present acord: 
 

 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2015 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

EVENTUAL  
Gerent A1 1  
FUNCIONARIS  
Funcionaris d'habilitació estatal   
Secretari A1  1 
Interventor A1  1 
Tresorer A1 1  
Escala d'administració general  
Subescala tècnica A1 3 1 
Subescala administrativa C1 2  

Escala d'administració especial 
 
 

Subescala tècnica  
Tècnics superiors A1 2  
 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

Tècnics superiors A1 6 3 
Tècnics mitjans A2 5 3 
Tècnics auxiliars C1 1 2 
Prospectors C1 6 0 
Administratives C1 8 0 
Auxiliars administratives C2 5 5 
Personal d'oficis no qualificat A.PROF 1 2 

 
PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA 
DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2015  

Places  Grup 

Ocupades Vacants 

LABORALS    

Tècnics superiors A1 8 11 

Tècnics mitjans A2 2 11 

Tècnics auxiliars C1  1 

Administratives C1 2 1 
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Auxiliars administratives C2 2 2 
 

CINQUÈ.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat d’acord amb el 
següent detall, i publicar-la a la seu electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; de conformitat amb el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local: 

 
MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL 2015 
 

CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT 
 1.419.813,10 

PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL 
BAIX LLOBREGAT 1.235.280,96 

 
SISÈ.- Comunicar el present acord al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 

Baix Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

SETÈ.- Procedir a la publicació íntegra del text de la plantilla en el Diari Oficial de la 
Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, trametent simultàniament còpies de la 
mateixa al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern 
de Barcelona, als efectes previstos per l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Simplement nosaltres no poden participar en uns pressupostos en els quals no formem part activament 
i per això, ja adelanto el vot, votarem que no. 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i el vot en contra dels membres presents del 
grup comarcal de del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 

 
8.- Prendre compte de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius pressupostaris del 
sector públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació als segon i tercer trimestres de 
2014. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 

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

Vist que en data 7 d’abril de 2014  des de la Intervenció d’aquest Consell Comarcal es va 
trametre per via electrònica l’execució trimestral del Pressupost referida al tercer trimestre. 
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius 

que contempla la Llei Orgànica 2/2012, referits al segon i tercer trimestre de l’exercici 2014 del 
pressupost de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació 
(Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat) i que suposen : 
 
Segon trimestre: 
 
No compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària   
Compleix l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
Tercer trimestre: 
 
No compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària   
Compleix l’objectiu de la regla de la despesa.” 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 

 
9.- Prendre compte dels informes corresponents al tercer trimestre de 2014 relatius a 
compliment de terminis de pagament. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

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

 
Vists els informes del tercer trimestre de l’exercici 2014 del Consell Comarcal del Baix 

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

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

 
Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o òrgan 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes del tercer trimestre de l’exercici 2014 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament 
als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
que s’incorporen a l’expedient. 

 
SEGON.- Publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 

hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació, en el termini de 15 dies contats des del 
dia de la reunió en la que es tingui coneixement de la referida informació, d’acord amb el que disposa 
l’article 5.4 de la referida llei. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Ministerio de Economía y Competitividad, i 
al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya adjuntant els referits 
informes, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”  
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 

 
10.- Aprovar la baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que 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. 
 

Vist que el dret reconegut pendent de cobrament que figura a l’aplicació  
pressupostària 38901 de l’exercici 2009 per import de 49,25€ corresponent al reintegrament d’exercicis 
tancats dels pactes territorials es correspon a un compromís d’ingrés que finalment no es va formalitzar 
en el correspon conveni. 
 

Vist que el saldo dels drets reconeguts pendents de cobrament de l’aplicació 
pressupostària 2012 45002 per import de 453,07€ correspon als imports no justificats/no acceptats  en 
relació a la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya dins del contracte programa 2014 per a 
la realització de programes específics.   
 



65 

Vist que el saldo dels drets reconeguts pendents de cobrament de l’aplicació 
pressupostària 2013 46113 per import de 1.847,14€ correspon als imports no justificats en relació a la 
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 
alimentaris locals i de qualitat”.   
 

Vist que el saldo dels drets reconeguts pendents de cobrament de l’aplicació 
pressupostària 2013 46106 per import de 8.137,68€ correspon als imports no justificats en relació a la 
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona “Qualificació de persones aturades per a la mobilitat 
sectorial cap a l’activitat turística”.   
 

Vist que el saldo dels drets reconeguts pendents de cobrament de l’aplicació 
pressupostària 2012 46204 per import de 161,34€ correspon a una diferència entre l’import dels drets 
reconeguts i el previst al conveni del transport adaptat 2012 subscrit amb l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat.   
 

Vist l’informe de l’interventor accidental. 
  

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

ACORDS 
 

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

 

    
ANY PARTIDA DESCRIPCIÓ   IMPORT  
2009 38901 Reintegrament exercicis tancats pactes 

territorials 2004 
49,25 

2012 45002 Generalitat- Atenció social primària 453,07 
2012 46204 Transferències ajuntaments- transport adaptat 161,34 
2013 46106 Diputació- Pla competitivitat turística 8.137,68 
2013 46113 Diputació productes hortofruticoles 1.847,14 

  TOTAL 10.648,48 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 

 
11.- Moció del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal relativa a 
la llicència esportiva espanyola única. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de 

Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es modifica, en 
el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, de 15 d’octubre, i introdueix legalment la 
llicència esportiva única. 
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Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la 
llicència esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig, modificat pel Decret 
55/2012,  de les entitats esportives de Catalunya. 

 
Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va 

proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria 
d’esports. 

 
Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern 

que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la la Llei 15/2014, així com la seva 
suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria d’esports establerta a l’article 
134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única comporta una modificació del sistema de llicències 
esportives que regeix en cada comunitat autònoma i esdevé una pèrdua de llibertat i autonomia de les 
federacions autonòmiques i un augment de poder de les espanyoles. 

 
El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos de les 

federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques que hauran de fer-
se càrrec de les mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta llicència única suposarà un 
augment de preu de les llicències i desmotivarà les federacions autonòmiques a tenir un calendari 
competitiu solvent, en perjudici dels seus propis clubs i esportistes, que podrà ser compartit –sense 
més- per esportistes i clubs d’altres autonomies. 
 

La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi 
reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor pel ú de juny de 2015. Però 
ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una resposta eficaç, i a tots els nivells, contra 
aquest invasió competencial que laminarà l’economia i trencarà el precari equilibri existent entre les 
federacions catalanes i les espanyoles. 

 
Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català 

estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés recentralitzador 
de l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la màxima unitat de projecte i d’acció, 
mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i competitiu. 

 
Per tots aquests motius, els grups comarcals d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya-Coalició Progrés Municipal, Convergència i Unió i 
Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal proposen 
l’adopció dels següents  

 
ACORDS 
 

PRIMER.-  Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per l’Estat 
espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i federacions 
veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i disminuïda la seva 
capacitat per a gestionar l’esport català.   

 
SEGON.-  Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat a l’article 

23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, així com la seva suspensió cautelar, pel fet 
d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports. 
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TERCER.-  Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme , amb la màxima unitat d’acció, les 

estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat d’aturar el 
procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la llicència esportiva 
espanyola única. 

 
QUART.-  Notificar aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 

Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya.  

 
El Sr. President explica que aquesta Moció l’ha presentada el grup comarcal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal i que el Govern l’ha fet seva. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per 
Catalunya, que diu: 
 
Una pregunta: ¿el text a l’expositiu es queda idèntic al que es va posar a la Moció? El President li diu 
que si. I el Sr. Parada diu que és per saber què vota el Partit Socialista, perquè hi ha un paràgraf que 
diu que és per al procés sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena independència del país, 
que és el fet que a nosaltres ens fa invàlid votar aquesta Mociót; per això nosaltres votarem 
negativament i és bo saber el que vota el Partit del Socialistes en aquest sentit. I per aquests motius 
principalment nosaltres ja descartem el poder estudiar aquesta Moció, encara que sigui legitima o no  
per les Federacions Esportives Catalanes; per això ja avanço el vot negatiu del nostre grup. 
 
A continuació intervé el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
A més a més de la part expositiva que ha donat el company de Plataforma por Catalunya, nosaltres 
pensem que a banda de sentiments predomina la funcionalitat i, a banda de la part expositiva, les 
demandes que sol·liciten hi ha coses que no són realitat i és de que no es danyen les arques 
econòmicament parlant de la Generalitat de Catalunya, perquè continua recaptant i el que es fa 
simplement és unificar; per això és l’optimització d’aquest carnet o aquesta Federació única, 
s’optimitza que amb la Federació única podrà actuar un esportista en qualsevol població o municipi de l 
‘estat espanyol, cosa que ara no pot ser, no pot ser ni a nivell provincial. Unificar criteris i economitzar i 
rendibilitzar és el més òptim; per això també votarem que no nosaltres.   
 
El President dóna la paraula a la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres votarem també a favor d’aquesta Moció, entenem que això respon a la deriva centralista del 
Partit Popular i el que no s’entén és voler centralitzar una cosa que funciona bé, o sigui, el fet 
d’aquesta decisió el que fa és fer perdre la llibertat i l’autonomia de les Federacions Catalanes que 
tenen una molt bona trajectòria al costat del treball de totes les seves delegacions esportives. Estem 
totalment en contra d’aquesta decisió. 
 
Intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu de grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
Amb independència de l’argument que ha donat el portaveu de Plataforma per Catalunya o del Partit 
Popular, entenem que això forma part d’una estratègia recentralitzadora per part del Govern central i, 
per tant, tal com ha exposat el President, aquesta Moció s’ha fet per part del Govern, la hem assumida  
i com no podia ser d’un altra manera el grup comarcal de Convergència i Unió la votarà a favor.  
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A continuació el President dóna la paraula a  la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-
CPM, que diu: 
 
Hi ha una norma que diu que si una cosa funciona per què canviar-la, ¿no? I de fet a Catalunya s’ha 
demostrat durant aquests últims anys, especialment des dels municipis, que les Federacions 
Catalanes han funcionat i han funcionat molt bé i han servit d’alguna manera, al igual que els clubs 
locals, i precisament de la mà i amb l’ajuda i conjuntament amb els clubs locals, de reforçament de la 
pràctica de l’esport base; i per tant per què canviar-ho si funcionava i a més a més per què fer-ho ara.  
Des del nostre punt de vista la recentralització i l’allunyament dels espais de decisió d’on passen 
realment les coses doncs això és un error, i  ja ho va ser la LRSAL  i ho és encara avui dia; per tant en 
el seu origen i en el seu contingut fonamental nosaltres estem totalment d’acord i veníem absolutament 
disposats a votar-la a favor. Tot i així i ja que sorgeix aquest element i com que sembla que en tots 
aquests debats al final el que és important no és com es diu, jo crec que és el què es diu i no com es 
diu, i el que es diu ho tenim clar i estem a favor, doncs demanaríem al grup d’Esquerra Republicana si 
fos possible reconsiderar  la possibilitat de que aquests dos paràgrafs, que ens fan una mica de mal, si 
fos possible que els poguéssiu retirar, perquè nosaltres estem totalment a favor de l’apartat expositiu  
que el President ha llegit i estaríem totalment disposats a votar-ho, però si poguéssiu treure aquest dos 
paràgrafs, almenys ens hi sentiríem més còmodes.  
 
Intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
El sentit de la Moció és molt clar, és a dir, en el moment en que s’envaeix el marc competencial català i 
es vol unificar sota una mateixa llicència l’esport federat, amb el que això implica de presa de decisions 
en l’àmbit més proper i per tant en treure no només competències sinó poder de decisió a les 
federacions territorials davant d’una única federació, doncs és evident que no ens podríem quedar amb 
els braços plegats, i en això crec que hi estem d’acord.  
 
Desprès hi ha l’altre element, que és la qüestió que ha posat sobra la taula Plataforma i que ha posat 
sobre la taula el PSC, que és la qüestió essencial del procés sobiranista i de la plena independència. 
Això perquè està aquí?  Està perquè el model esportiu fa molts anys que està així i és just ara quan 
arriba l’onada recentralitzadora i és just ara quan encara s’incrementa molt més la taca en l’àmbit 
competencial català en matèria d’esports; per tant hi té tota la lògica del món que hi sigui aquest 
paràgraf.  
 
Ara bé, nosaltres també tenim tota la voluntat del món per tal de que aquesta Moció s’aprovi i que 
s’aprovi perquè arribi on hagi d’arribar i es pressioni amb tota la força i contundència que cal. Nosaltres 
aquí a la comarca del Baix Llobregat tenim el Consell Esportiu, que fa una feina molt bona, que està 
molt ben vertebrat i articulat, sobretot en matèria de jocs escolar, a tota la comarca, hi ha moltes 
entitats, tenim moltes fitxes federatives, la setmana passada es va fer la presentació en un camp de 
futbol de primera divisió del programa del Consorci de Turisme, és a dir, nosaltres tenim aquí un 
reclam i de fet és una de les línees potents que a partir d’ara aquest Consell Comarcal comença a 
treballar, és l’àmbit del turisme esportiu, amb qual cosa considerem que és un dels eixos primordials.  
 
Nosaltres estem d’acord en que volem que aquesta Moció tiri endavant en qualsevol cas; és una Moció 
que fa temps que estava sobre la taula i que les propostes d’esmena les podríem haver pogut 
consensuar i treballar d’una forma molt més tranqui-la i clara, però estic convençut de que també els 
meus companys aquí presents entendran de que si volem que això s’aprovi i no tenim la majoria 
suficient; per tant retirem el paràgraf que en certa manera destorba alguna de les formacions polítiques 
aquí representades, i que nosaltres no ens destorba en absolut, però que en qualsevol cas 
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aconseguirem que això s’aprovi. Per tant donem el vist-i-plau perquè vegeu que la gent d’Esquerra 
Republicana no som tant dolents com sembla. 
 
El President dóna la paraula al Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Simplement per aportar més informació, però les pròpies entitats esportives celebren la llei que s’ha 
promulgat ara, pensen que és el més òptim i més correcte, les federacions catalanes esportives, 
consulteu-lo que estan d’acord amb això. 
 
Intervé el Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres aquesta Moció que pensàvem votar en contra, en aquest sentit ens abstindrem perquè 
voldríem recollir més informació. Algunes federacions ens han dit que els hi sembla correcte i altra gent 
que ha parlat que no els hi sembla correcte, crec que hi ha una divisió en aquest sentit perquè he 
parlat amb vàries persones que pertanyen a varies federacions i hi ha una certa divisió però com a 
matís que ha comentat abans la portaveu del Partit Socialista, diu que la presa de decisions d’allà on 
més a prop s’està de les coses, com a comentari sense ser dolent, quan el Partit dels Socialistes vota 
a favor de la unió fiscal, europea i de la construcció europea, en certa manera està votant altra cosa; 
vull dir que a vegades fem certa demagògia en aquestes coses i per petites coses diem això de la 
proximitat i d’altres sempre votem allò de portar les preses de decisions molt lluny; per  tant en aquest 
sentit entrant en la Moció nosaltres ens abstindrem desprès de treure aquest paràgraf de la Moció. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, que diu: 
 
De forma molt breu, no sé amb quines federacions deu haver parlat el portaveu del grup Popular, el 
que si sé és les federacions amb qui hem parlat nosaltres i totes estan en desacord, perquè 
políticament perden molt de pes i perden molt de pes també de decisió dins la Federació Espanyola, 
amb la qual cosa no estan d’acord amb aquesta llicència única.  
 

Els presents aproven per majoria el present acord, amb el texte de la Moció modificat 
segons consta relacionat en aquest acord, amb el vot a favor dels membres presents dels grups 
comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, el vot en contra dels representants presents del grup comarcal del 
Partit Popular i l’abstenció del representant del grup comarcal de PxC. 
 
12.- Donar compte de la recepció del Manifest Pa, treball i sostre, de les Assemblees d’Aturats i 
Aturades de Sant Vicenç dels Horts. 
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El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lidia Muñoz, portaveu de grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres volem manifestar el nostre ple suport a aquest manifest. A ningú se li escapa que en el 
context de crisi que vivim, el que s’està aprofitant és per fer una retallada continua i un retrocés de 
l’estar del benestar i exemples en tenim molts; des de la reforma laboral, com bé tracta aquest text, 
com el rescat de les entitats financeres, com la paralització del Decret de la pobresa energètica que ha 
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fet el P.P,, con la ”llei mordaza” ; totes aquestes actuacions són atemptats contra els drets humans i en 
definitiva atacs contra el drets fonamentals que la pròpia constitució ens empara i que el Partit Popular 
abraça contínuament i quant a la defensa de drets fonamentals doncs després s’oblida, mira cap a un 
altra banda. 
 
La nostra coalició no s’oblida d’aquests drets fonamentals, que quan parlem de “pa, treball i sostre” el 
que estem parlant és del dret a l’alimentació, dret a un treball digne i del dret a l’habitatge, i el que 
entenem és que s’ha de posar fre a aquestes polítiques d’austericidi, estar al costat i posar al centre 
les persones de la política i donar tot el nostre suport encara que sigui una demanda de màxims, 
perquè parlem de 30 hores laborals, parlem de 1200€ de salari mínim, però entenem que hi ha altres 
propostes, com la renda garantida, que seria una bona sortida per la gent que ho està passant 
malament, les famílies que no tenen. Llavors el que volem insistir en donar suport en aquest Manifest i 
a l’Assemblea d’aturats i aturades de Sant Vicenç i del Baix Llobregat. 
 
 
Intervé el Sr. Jordi Albert, portaveu del grup comarcal d’Esquerra República de Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres estem completament d’acord amb el Manifest de les associacions d’aturats de la comarca, 
en concret l’Associació d’aturats de Sant Vicenç dels Horts, que ha estat qui ha organitzat la 
mobilització. És un Manifest que lògicament marca un horitzó que tots acceptem, que a tots ens 
agradaria arribar-hi, però que és un horitzó que tots sabem també que no és realitzable a curt ni mitjà 
termini, que calen encara moltes modificacions, cal canviar tantíssimes coses de la legislació actual i 
per tant cal un procés de temps que hem de reconèixer de que per molt que l’horitzó sigui aquest 
doncs és difícilment assolible de forma immediata i aquest és un problema immediat. Per tant aquí 
hem d’obrir dues vies d’acció, la primera via d’acció és treballar a llarg termini i la segona via d’acció és 
treballar a curt  i mitjà termini, i per tant enfortir l’estructura laboral, enfortir tots els mecanismes de 
creació de treball i sobretot de no destrucció de treball, i envoltar-ho d’aquest coixí de serveis socials 
que permet que totes les persones que estan en risc d’exclusió, que fins i tot estan en exclusió social  
doncs trobin una nova oportunitat. I per tant esperem que aquestes marxes arribin un dia al seu final 
però perquè el problema s’hagi resolt i en això és el que nosaltres hem de treballar tots plegats, en 
aconseguir aquest horitzó. I el segon element és que aquest horitzó no l’aconseguirem només 
treballant des de les institucions, aquest horitzó també l’aconseguirem si hi ha un compartiment, una 
sinèrgia entre la força i les mobilitzacions ciutadanes, i per tant la força i les mobilitzacions de la gent 
del carrer que marqui l’agenda en certa manera pública i també que les institucions fem el que ens 
toca fer. I per tant combinant aquest dos factors, que és en certa manera el que estem fent avui, doncs 
aconseguirem arribar aquest horitzó que en aquest Manifest, insisteixo, compartim al cent per cent, 
però que també hem de posar aquest toc de realisme perquè no podem dir el que no és, i per tant 
tampoc podem exposar esperances en uns moments on ara mateix l’esperança té un valor molt alt i la 
hem d’alimentar, però tampoc la hem d’alimentar aconseguint que d’aquí a dos dies aquesta 
esperança caigui en un desengany, perquè al final tots en seriem culpables. 
Per tant ple suport al Manifest, continuem treballant per arribar aquest horitzó i tant de bo, no sé si la 
nostra generació ho podrà fer, però com a mínim la generació dels nostres fills i els nostres nets, doncs 
si puguin tenir millors condicions de vida i sobretot de treball, que ara mateix doncs no hi són. 
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A continuació pren la paraula la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
A mi em sembla una mica que ja ho haveu dit tot i ja no hi ha masses arguments més a afegir més 
enllà de que el que ens toca a les administracions públiques ara mateix és donar suport, 
independentment d’algunes afirmacions concretes que es puguin fer aquí, que ens puguin semblar 
més utòpiques o menys, o que siguin més o menys realitzables; però ara el que ens toca és donar 
suport  als moviments socials i a la gent, i donar suport a aquestes famílies que ho estan passant molt 
malament en aquests moments i que ens pertoca per tant estar el seu costat. Aquí es parla de tres 
coses que ens semblen fonamentalment  bàsiques: treball digne i plena ocupació, pa per a tothom i 
sostre per tothom; això vol dir inclusió social al cap i a la fi, i per tant una mica estem tots des dels 
nostres ajuntaments i des del Consell Comarcal treballant perquè això sigui així, per tant tampoc no 
tindria sentit no donar-hi suport, tot i que hi pugui haver algunes afirmacions amb les que podríem 
discutir, però en tot cas fonamentalment el contingut del redactat i només pel fet de donar suport a una 
Assemblea d’aturats, doncs penso que el que ens toca és assabentar-ho en el Ple i alhora donar-hi 
suport, si s’escau.   
 
13.- Precs i preguntes. 
 
El President informa de que el dia 11 passat es va celebrar l’Assemblea de la Gent Gran, on es va 
donar compte de dos ponències arrel del Congrés que s’havia fet a nivell de tot Catalunya i que estan 
penjades a la pàgina web. I que el mateix dia, al Camp de l’Espanyol, es va presentar el Catàleg 
d’equipaments esportius, que està treballat pel Consorci de Turisme. 
 
També informa de que el dia 10 va assistir a la inauguració de la Setmana de la Co-innovació, on es va 
posar damunt de la taula per diferents administracions diversos projectes en el terreny de la innovació, 
el coneixement i el talent. 
 

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


