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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
ACTA NÚM. 6/2015 

 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-vuit de setembre de dos mil quinze. 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 
 
SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CP) 
Alcaldessa de Gavà 
 
SRA. LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. MAITE AYMERICH I BOLTÀ (ERC-AM)  
Regidora de Sant Vicenç dels Horts  
 
SR. XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
MARIA MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels 
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ 
Regidora de Castellví de Rosanes 
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XAVIER PAZ PENCHE 
Regidor de Molins de Rei 
 
LOURDES RUIZ DOMINQUEZ 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ 
Regidora de Cervelló 
 
ENRIC CARBONELL JORBA 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
JORDI GIL DORADO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
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ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 
CiU    
 
JAUME CASANOVAS RODRÍGUEZ 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
JORDI GARCÍA I MAS 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
CIUTADANS 
 
MARTÍN  EUSEBIO BARRA LÓPEZ 
Regidor de Viladecans 
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
FRANCISCO XAVIER ALEGRE BUXEDA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
PP 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
CUP-PA 
 
ROGER CASTILLO I BOSCH 
Regidor de Molins de Rei 
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO (CiU) 
Regidor de Cervelló 
 
LAIA FLOTATS BASTARDES (CiU) 
Regidora de Sant Just Desvern 
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MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN (PP) 
Regidora de Viladecans 
 
SONIA MOTOS PÉREZ (PP) 
Regidora de Castelldefels 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
 
1.- Aprovar les actes núm. 4/2015 i 5/2015,  corresponents respectivament a la sessió 
constitutiva i a la sessió extraordinària i urgent celebrades el dia 24 de juliol. 
  
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
Nosaltres votarem en contra de l’aprovació de les actes, perquè al llarg de la nostra intervenció 
intercalem els idiomes català i castellà, i ens han traduït al català, per tant s’altera en la traducció el 
sentit de les nostres afirmacions. Mentres no es facin les actes bilingües, és a dir, que quan jo 
intervingui en castellano se escriba en castellano i quan intervingui en català s’escrigui en català, 
nosaltres votarem en contra pel canvi que al fer la traducció es produeix en les nostres paraules. 

 
A indicació de la Presidència, pren la paraula el Sr. Secretari, que diu: 
 
Evidentment es comprovarà, vostè sap millor que jo el què i cóm ho va dir, però les actes es tenen 
gravades i la instrucció de les persones que transcriuen les actes és no canviar l’idioma, precisament 
per aquestes raons. Em costa creure que estigui canviat, però en tot cas ho comprovarem. 
 
(Nota: la posterior comprovació dels registres en àudio de la sessió va mostrar que la intervenció 
estava transcrita exactament tal i com l’havia fet en origen el Conseller). 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 
Intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
A nosaltres ens agradaria saber els costos que tenen aquests nomenaments que s’han fet de càrrecs 
interins. Si ens poden passar l’informació us ho agraïm. És el Decret 124. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Nosaltres voldríem saber si pel que fa referència al Decret 125/2015, quan es fan aquest tipus 
d’adjudicacions a empreses, en aquest cas referent al servei de neteja d’aquest edifici, si es 
contemplen alternatives del mètode tradicional de l’externalització o la privatització. Senzillament doncs 
contemplar-lo de cara a altres ocasions que si que ens agradaria doncs que en el moment 
d’adjudicació d’aquest tipus de contractes o quan es fan els plecs poguéssim com a grup participar-hi 
d’alguna manera, encara que no formem part de la Junta de Govern, per aportar criteris diferents. 
 
Intervé el Sr. Josep Maria González, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
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Nosaltres també voldríem fer referència als Decrets 124 i 163, no tant en el cos, perquè el cos està en 
el mateix Decret, si no com s’ha fet la contractació d’aquestes persones. 
 
Pren la paraula la Sra. Eugènia Garcia, Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que diu: 
 
Aquestes persones han estat seleccionades mitjançant un procés públic de selecció. Hi ha el 
corresponent expedient, són de fons finalistes que ens venen, en aquest cas de la Generalitat, si no 
recordo malament, i els salaris van ajustats a la subvenció que ens donen i que costa en el Decret. 
Qualsevol altra informació addicional estem a la vostra disposició. 
 
A continuació intervé el Sr. Jose Maria González, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Quan es refereix a informació addicional sí que al nostre grup ens agradaria tenir-la aquesta 
informació, solament en referència a la contractació, cóm s’ha fet el procediment. 
 

a) Decret núm. 68/15, de 4 de maig, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 4/2015. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 12 de febrer, que 
atorga a aquest Consell Comarcal una subvenció de 27.179,38€ per  a la millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat i vist l’informe del tècnic en relació a la 
necessitat d’habilitar la partida 410 46701 Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 

Vist el Decret de Presidència 51/2015, de 14 d’abril, que aprova el protocol addicional 
de concreció per a l’any 2015 del Contracte programa per a la coordinació,  cooperació i la 
col.laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat  en matèria de serveis socials que preveu un ingrés total de 
3.809.873,93€ i vist que s’han d’adequar les partides previstes al pressupost inicial en el sentit 
d’incrementar en 101.395,33€ i 3.750,00 € respectivament les partides 45002 i 45005 i reduir en 
40.000,00€ la partida 45063. 
 

Vist l’acord de Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 4 de maig 
d’enguany en relació a la necessitat d’adequar els crèdits inicials previstos per l’acollida i integració de 
persones immigrades en el sentit d’incorporar les partides necessàries per a la contractació d’un tècnic 
per aquest servei. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 13 d’abril 
d’enguany que aprova acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per import de 288.398,98€ per al 
desenvolupament del programa complementari de garantia de cohesió social de l’any 2015 i vista la 
proposta de distribució de les esmentat programa que inicialment preveu la necessitat de generar 
crèdits per les següents activitats previstes en el marc d’aquest programa: 
 
Atenció a la infància  
 

- Reforç adjudicació beques menjador .........................................  32.012,58 €  
- Servei d’educador/a medi obert Santa  Coloma i Torrelles.........  20.800,00 € 
- Pla d’ocupació col.lectius vulnerabilitat SCM .............................  63.499,24 € 
- Programa de garantia juvenil i oficina comarcal de juventut .........  5.625,56 € 
Total ............................................................................................... ...121.937,38 € 
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Vist el Decret de Presidència 61/2015, de 23 d’abril, que aprova acceptar la subvenció 
atorgada pert la Diputació de Barcelona per un import d’1.141.439,43€ per sufragar les despeses 
relatives al servei de transport escolar no obligatori del curs 2014-15 i vist que al pressupost inicial del 
Consell Comarcal es preveia finançar aquest servei amb l’aportació de la Generalitat. 
  

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 4 de maig que 
aprova els convenis amb els Ajuntaments dels municipis de l’Àrea Bàsica comarcal, de col.laboració en 
matèria de serveis socials bàsics, en el marc del Protocol Addicional 2015 al contracte programa 2012-
2015 subscrits amb el Departament de Benestar Social i Família i que preveu una aportació dels 
ajuntaments de 5.000,00€ per finançar el servei d’educador/a medi obert Santa Coloma i Torrelles. 
     

Atès el que estableix l’article 181 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. 
 

Atès el que estableix l’article 11è de les bases del pressupost d’enguany 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció 3/2015 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 4/2015 consistent en la generació de 
crèdits d’acord al que  s’estableix a l’article 181 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: 
 
MODIFICACIO DE CRÈDIT 4/2015     
      
1. CRÈDITS GENERATS     
      
INGRESSOS     
  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
46112 Diputació- Xarxes productes de la terra 0,00 20.385,88  20.385,88 
46114 Diputacio- Garantia cohesió social 0,00 121.937,38  121.937,38 
45002 Generalitat - atenció social primaria 3.530.354,50 101.395,33  3.631.749,83 
45063 Generalitat - joventut 81.725,10 0,00 40.000,00 41.725,10 
45005 Generalitat- immigracio 36.649,00 3.750,00  40.399,00 
45062 Generalitat-Programa garantia juvenil 0,00 32.000,00  32.000,00 
45031 Generalitat ensenyament 7.776.671,20 0,00 1.141.439,43 6.635.231,77 
46103 Diputació - TNO curs 2014/15 0,00 1.141.439,43  1.141.439,43 
46205 Ajuntaments Àrea Bàsica  21.313,92 5.000,00  26.313,92 
 Total 11.446.713,72 1.425.908,02 1.181.439,43 11.691.182,31 
      
      
DESPESES     
  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  
      

410 46701 
Consorci Parc Agrari- Xarxa 
productes terra 0,00 20.385,88 20.385,88  

231 13100 Personal PO cohesió social 0,00 41.700,00 41.700,00  
231 16000 Seg. Social PO Cohesió social 0,00 16.273,24 16.273,24  
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231 16200 Formació PO 0,00 2.950,00 2.950,00  
231 22104 Vestuari PO 0,00 2.576,00 2.576,00  
231 13101 Personal Cohesió social 0,00 23.370,00 23.370,00  
231 16001 Segurertat social cohesió social 0,00 8.642,58 8.642,58  

231 41000 
Patronat Comarcal de Serveis a la 
persona 3.220.515,19 25.800,00 3.246.315,19  

231 22707 Immigracio acollida 10.000,00 3.750,00 13.750,00  
231 46201 Ajuntaments serveis socials bàsics 1.508.458,96 61.395,33 1.569.854,29  
337 13100 Retrib. Personal garantia juvenil 0,00 25.948,26 25.948,26  
337 16001 Seg. Social personal garantia juvenil 0,00 9.597,30 9.597,30  
337 22706 Activitats juventut 500,00 1.000,00 1.500,00  
337 48000 Premi joventut 0,00 500,00 500,00  
337 23020 Locomoció 0,00 580,00 580,00  
      
 Total 4.739.474,15 244.468,59 4.983.942,74  
      
      
2. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
231 13100 Ret. Pers. Immigracio 0,00 17.000,00  17.000,00 
231 16000 Seg. Social immigracio 0,00 5.000,00  5.000,00 
231 23120 Locomocio immigracio 0,00 800,00  800,00 
231 46200 Ajuntaments immigracio 36.649,00 0,00 22.800,00 13.849,00 
      
 Total 36.649,00 22.800,00 22.800,00 36.649,00 

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

que se celebrin.” 
 

b) Decret  núm. 74/15, de 8 de maig, relatiu a nomenar funcionaris/àries interins/es 
adscrits/es al Servei de Control de Mosquits, per al desenvolupament de la campanya de 
desinsectació  2015. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 64/2015, de 28 de d’abril, entre d’altres, es 

va aprovar l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal de quatre funcionaris/àries 
interins/es, a jornada completa, per al desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 
2015, amb la categoria de peons/es aplicadors/es de plaguicides, adscrits/es al Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat; així com les bases reguladores de la referida 
convocatòria.  

Atès que els/les candidat/es proposats/des pel Tribunal, un cop efectuat el 
corresponent procés de selecció entre els dies 7 i 8 de maig d’enguany, atesa la seva 
puntuació final i disponibilitat, van ser la Sra. Francisca I. Cantalejos Moreno, la Sra. M. José 
Doblado Moreno, el Sr. Agustí Ruiz Farré i la Sra. Rosario Carvajal Sánchez; d’acord amb les 
actes del tribunal qualificador de l’esmentada convocatòria, que s’adjunten. 

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

8 de maig de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
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PRIMER.- Nomenar com a funcionaris/àries interins/es, en virtut de l’article 10.2.c) de la 
Llei 7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, al personal que tot seguit es 
detalla, com a peons/es aplicadors/es de campanya, a jornada completa de 37 hores i 30 minuts a la 
setmana, amb la categoria de peons/es aplicadors/es de plaguicides, grup: Agrupació Professional, 
Escala d’Administració Especial, Subescala: Serveis Especials, Classe: Comeses Especials, 
adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al 
desenvolupament de la campanya de desinsectació de l’any 2015, vinculats/des al conveni de 
col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’any 2015; i  amb un sou brut 
mensual de 1.151,77€ (548,47€ de salari base, 215,19€ de complement de destí - nivell 10 i 388,11€ 
de complement específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estiguin adscrits/es 
els/les funcionaris/àries interins/es a partir del dia 11 de maig de 2015 i fins la data màxima del dia 15 
de novembre de 2015. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el 
finançament extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, 
segons preveu l'art. 10.3. de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, llei 7/2007 de 12 d'abril. 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa de 43.965,61€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 13100 Retribucions Peons SCM. 33.436,11€ i la partida 16000 Seguretat 
Social per 10.529,50€. 
 

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

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

 
CINQUÈ.- Publicar els esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província, 

d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

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

c) Decret núm. 81/15, de 18 de maig, relatiu a nomenar funcionàries interines adscrites a 
l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials, en el marc del “Programa complementari 
de garantia de la cohesió social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 

 

Cognoms i nom NIF 

 CANTALEJOS MORENO, FRANCISCA I.   46660734J  
 DOBLADO MORENO, M. JOSÉ    38491218M  
 RUIZ FARRÉ, AGUSTÍ    47684303J  
 CARVAJAL SÁNCHEZ, ROSARIO    28519722K  
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“Vist que per Decret de Presidència núm. 62/2015, de 23 de d’abril, es va aprovar 
l’inici del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa d’un/a 
auxiliar administratiu/va, a jornada completa, categoria C2, adscrit/a a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquest Consell Comarcal, per al suport a l’atenció de famílies en risc d’exclusió 
social, vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa complementari de garantia de la 
cohesió social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015; 
així com les bases reguladores de la referida convocatòria.  
 

Vist que en data 15 de maig d’enguany la Coordinadora de l’Àrea ha emès informe 
modificant el nombre de persones a incorporar per desenvolupar el referit projecte, atès el volum de 
casos a atendre, en el sentit de poder incorporar a dues persones enlloc d’una com estava inicialment 
previst. 
 

Atès que hi ha suficient dotació pressupostària, que hi ha persones com a reserves del 
procés, que aquest encara no havia estat resolt i que el lloc de treball és el mateix; segons consta a 
l’expedient. 

 
Atès que les candidates proposades pel Tribunal, un cop efectuat el corresponent 

procés de selecció entre els dies 8, 13 i 15 de maig d’enguany, van ser la Sra. Pilar Romero Romera i 
la Sra. M. Rosa Galera del Amo; d’acord amb les actes del tribunal qualificador de l’esmentada 
convocatòria, que s’adjunten. 

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

18 de maig de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionàries interines, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 

7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, al personal que tot seguit es detalla, 
com a auxiliars administratives, a jornada completa de 37 hores 30 minuts a la setmana, grup C2, 
escala d’administració general, subescala auxiliar, adscrites a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al “Suport a les famílies en risc d’exclusió social”, 
vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió 
social” del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2015, i amb 
un sou brut mensual de 1.405,37€ (599,25€ de salari base, 305,01€ de complement de destí - nivell 14 
i 501,11€ de complement específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent: 
 
 
 
 
 
 
 
Els nomenaments tindran vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estiguin adscrites les 
funcionàries interines des del dia 20 de maig de 2015 i fins la data màxima del dia 31 de desembre de 
2015. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament 

Cognoms i nom NIF 

 ROMERO ROMERA, PILAR   46745030 Z  
 GALERA DEL AMO, M. ROSA    43403943 E  
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extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons 
preveu l'art. 10.3. de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, llei 7/2007 de 12 d'abril. 
 

SEGON.- Donar d’alta a les esmentades treballadores en el Règim General de la 
Seguretat Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquests nomenaments a les esmentades treballadores, 
perquè prenguin possessió de les referides places. 

 
QUART.- Publicar els esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província, 

d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

CINQUÈ.- Autoritzar la despesa de 32.012,58€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
 

- 23113101. Personal cohesió social 
- 23116001. Seguretat social cohesió social 

 
SISÈ.- Donar compte d’aquests nomenaments en la propera sessió del Ple que se 

celebri.”  
 

d) Decret núm. 82/15, de 19 de maig, relatiu a aprovar  la modificació de crèdits 1/2015 del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

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

Baix Llobregat  de data 18 de maig d’enguany que aprova la proposta de modificació de crèdits 1/2015, 
mitjançat  crèdit generat per compromisos d’ingrés, per elevar-la posteriorment al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a la seva aprovació definitiva. 

 
Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de data 26 de febrer de 

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

Vist el Decret de Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat núm. 68/2015, de 4 
de maig, que aprova la modificació de crèdits 4/2015 i que preveu incrementar l’aportació que realitza el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat en 
25.800,00€ per a implantar el servei d’educador/a medi obert en els municipis de Santa Coloma de 
Cervelló i Torrelles de Llobregat. 
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 13 apartat 8 dels Estatuts del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i  l’article 10 apartat 3 de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 



 
11 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 1/2015 del Patronat Comarcal de Serveis 
a la Persona del Baix Llobregat, mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingrés, d’acord amb la 
proposta aprovada per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig d’enguany, que es relaciona a 
continuació: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
231 12007 Sous i salaris- educador medi obert 0,00 8.500,00 8.500,00 
231 12107 Retribucions complementàries- educador medi obert 0,00 11.800,00 11.800,00 
231 16004 Seg. Social – Educador medi obert 0,00 5.500,00 5.500,00 
 Total despeses 0,00 25.800,00 25.800,00 
     

INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 
40000 Consell Comarcal del Baix Llobregat 3.220.515,19 25.800,00 3.246.315,19 
     
 Total ingressos 3.220.515,19 25.800,00 3.246.315,19 
 

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

 
e) Decret núm. 89/15, de 19 de maig, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 

col·laboració amb l’empresa  Panlab, S.L.U.,  i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per a 
la realització de pràctiques no laborals dins el programa “Joves per l’ocupació” 2014-
2015. 

 
“Vista l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, publicada al DOGC núm. 6680 de 6 

d’agost de 2014, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2014 i la convocatòria anticipada per a l’any 2015. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2014-2015” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu; i que és 
una continuació de la dinàmica de treball encetada en les edicions anteriors d’aquest programa i que 
va tenir el seu punt de partida en el programa SUMA’T l’any 2010.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 150/2014, de 30 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
i que es va acceptar per Decret de Presidència núm. 193/2014, d’11 de desembre. 
 

Atès que l’esmentat programa contempla la realització d’un curs de formació de 
l’especialitat Auxiliar de magatzem, que contempla un darrer mòdul de pràctiques no laborals en entorn 
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productiu amb una durada de 40 hores, i que per a la seva impartició es va contractar els serveis de 
docència de l’empresa IFTEM Almacenática, S.L.  
 

Vist que d’acord a la base 10.4 de l’Ordre de referència i a la Guia de prescripcions 
tècniques per la desenvolupament del programa s’ha de subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’empresa que acull a les persones joves per realitzar les pràctiques no laborals, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya i aquest Consell Comarcal.  
 

Atès que les empreses Panlab, S.L.U., Prat-Munné, S.L. i Servistal Medica, S.L. estan 
interessades en acollir a joves en pràctiques no laborals, segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 19 de maig de 2015, que s’incorporen a l’expedient, proposant la subscripció 
dels referits contractes amb caràcter d’urgència atès que les pràctiques s’han d’iniciar el dia 25 de 
maig d’enguany. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de juny i que és 

necessari aprovar els referits convenis, segons consta en l’expedient, es proposa la seva aprovació per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, 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 l’empresa  Panlab, 
S.L.U., amb NIF B08240442, i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització de pràctiques no 
laborals en entorn productiu en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2014-2015; de conformitat amb la minuta de conveni i el seu 
annex que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

 
SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Prat-

Munné, S.L., amb NIF B59147348, i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització de 
pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2014-2015; de conformitat amb la minuta de conveni i el 
seu annex que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Servistal Medica, S.L., amb NIF B61485439, i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la realització 
de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del Programa d'Experiència Professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2014-2015; de conformitat amb la minuta de 
conveni i el seu annex que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 

QUART.- Comunicar el present Decret a les empreses Panlab, S.L.U., Prat-Munné, 
S.L. i Servistal Medica, S.L., així com al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
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f) Decret núm. 95/15, de 21 de maig, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 

col·laboració amb l’empresa  Fijaciones Norma i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per 
a la realització de pràctiques no laborals dins el programa “Joves per l’ocupació” 2014-
2015. 

 
“Vista l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, publicada al DOGC núm. 6680 de 6 

d’agost de 2014, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2014 i la convocatòria anticipada per a l’any 2015. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2014-2015” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu; i que és 
una continuació de la dinàmica de treball encetada en les edicions anteriors d’aquest programa i que 
va tenir el seu punt de partida en el programa SUMA’T l’any 2010.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 150/2014, de 30 de setembre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
i que es va acceptar per Decret de Presidència núm. 193/2014, d’11 de desembre. 
 

Atès que l’esmentat programa contempla la realització d’un curs de formació de 
l’especialitat Auxiliar de magatzem, que contempla un darrer mòdul de pràctiques no laborals en entorn 
productiu amb una durada de 40 hores, i que per a la seva impartició es va contractar els serveis de 
docència de l’empresa IFTEM Almacenática, S.L.  
 

Vist que d’acord a la base 10.4 de l’Ordre de referència i a la Guia de prescripcions 
tècniques per la desenvolupament del programa s’ha de subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’empresa que acull a les persones joves per realitzar les pràctiques no laborals, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya i aquest Consell Comarcal.  
 

Atès que l’empresa Fijaciones Norma, S.A.U. està interessada en acollir a quatre 
persones joves en pràctiques no laborals, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 21 de maig de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció 
del referit contracte amb caràcter d’urgència atès que les pràctiques s’han d’iniciar el dia 26 de maig 
d’enguany. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de juny i que és 

necessari aprovar el referit conveni, segons consta en l’expedient, es proposa la seva aprovació per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, 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 
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RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa  
Fijaciones Norma, S.A.U., amb NIF A08819120, i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la 
realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del Programa d'Experiència 
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2014-2015; de conformitat amb 
la minuta de conveni i el seu annex que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Fijaciones Norma, S.A.U., així com 

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

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

g) Decret núm. 96/15, de 25 de maig, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 5/2015. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 18 de maig 
d’enguany  que accepta la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 
260.855,04€ per a la realització del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”, 
dins de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
promoure l’ocupació a la industria local i vista la distribució de despeses vinculades al projecte que 
necessiten habilitar partida al no estar previstes en el pressupost inicial. 
 
- Contractació personal    57.821,58 
- Locomoció       1.330,38 
- Contractació bens i serveis  formació  88.133,46 
- Beques alumnes participants   36.000,00 
- Incentius empreses contractació participants 64.800,00 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 18 de maig 
d’eguany que aprova la modificació del conveni de col.laboració subscrit amb els Ajuntaments de 
Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans per al desenvolupament 
d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves durant l’any 2015 en el sentit 
d’incrementar l’aportació dels ajuntaments per a l’exercici 2015 en 2.355,75€ que es destinarà a la 
partida 337 22706 “Servei d’assessoria joventut”. 
 

Vist el Decret de Presidència 39/2015, de data 17 de març, que aprova la liquidació 
del pressupost d’aquest Consell Comarcal i declara crèdits incorporables per despeses compromeses 
per import de 13.000,00 que corresponen al conveni signat a l’exercici 2014 amb el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 16 de març 
d’enguany que aprova la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la salut 
pública per fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids en els municipis de la província de 
Barcelona per a l’any 2015 i que preveu una aportació de 50.000,00€, superior en 10.000,00€ a la 
prevista en el pressupost inicial. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció 8/15 
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
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RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 5/2015 del Consell Comarcal del  Baix 
Llobregat, mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingressos i incorporació de romanents de crèdits 
compromesos de l’exercici anterior finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals; 
d’acord amb el següent detall: 
  
1. CRÈDITS GENERATS    

     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

     
241 13107 Retribució personal - Ocupacio ind. Local 0,00 43.821,58 43.821,58 
241 16007 Seg. Social - Ocupació ind. Local 0,00 14.000,00 14.000,00 
241 23107 Locomoció - Ocupació industria local 0,00 3.500,00 3.500,00 
241 22607 Formació – Ocupació industria local 0,00 88.133,46 88.133,46 
241 48007 Ajuts alumnes participants- Ocupac. Ind. 

Local 
0,00 36.000,00 36.000,00 

241 47007 Incentius empreses- Ocupació indust. Local 0,00 64.800,00 64.800,00 
311 13100 Retribucions peons SCM 33.549,56 7.500,00 41.049,56 
311 16000 Seguretat Social SCM 103.307,03 2.500,00 105.807,03 
337 22706 Servei assessoria joventut 9.195,00 2.355,75 11.550,75 

 Total despeses 146.051,59 262.610,79 408.662,38 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
46107 Diputació- promoure ocupació ind. Local 0,00 250.255,04 250.255,04 
46101 Dipuitació- conveni salut publica 40.000,00 10.000,00 50.000,00 
46203 Ajuntaments   joventut 9.195,00 2.355,75 11.550,75 
 Total ingressos 49.195 262.610,79 311.805,79 
 
2. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
920 48903 Conveni Centre d'estudis Comarcals 13.000,00 
   
  TOTAL CRÈDITS 13.000,00 

      
   

INGRESSOS   
   

Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
      

87000 Romanent de tresoreria despeses generals 13.000,00 
      
  Total 13.000,00 

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

que se celebrin.” 
 
 
 



 
16 

h) Decret núm. 97/15, de 27 de maig, relatiu a esmenar error material de l’apartat 5.2 de la 
clàusula  4 “Composició dels equips de treball” del plec de prescripcions tècniques 
particulars per a l’adjudicació del contracte del servei de recollida selectiva del paper, 
cartró i envasos en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2015 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les 
zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament de 
Castellbisbal, el paper i cartró, i la planta de triatge d’Hostalets de Pierola el envasos lleugers; així com 
el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors 
d’aquest contracte. 

 
Vist que en data 26 de maig de 2015 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona l’edicte relatiu a la convocatòria de la licitació de referència (CVE-Núm. de registre: 
022015014093); i que en la mateixa data s’ha fer la corresponent publicació en el perfil del contractant 
de l’entitat. 
 

Atès que s’ha observat un error a l’apartat 5.2 de la clàusula 4 “Composició dels 
equips de treball” del plec de prescripcions tècniques particulars de la licitació de referència, que no 
afecta al contingut de la licitació; segons consta a l’expedient. 

 
Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 105.2, disposa que les 
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 27 
de maig de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subsanació de l’error de referència en el 
sentit de suprimir l’Equip 3, de manera que l’Equip 4 passi a ser el nou Equip 3. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de juny i que és 

necessari aprovar la referida esmena, segons consta en l’expedient, es proposa la seva aprovació per 
Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, 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.- Esmenar l’error material de l’apartat 5.2 de la clàusula 4 “Composició dels 
equips de treball” del plec de prescripcions tècniques particulars regulador de la licitació per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de recollida selectiva del paper, 
cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat, que restarà de la següent manera: 
4.5.2.- Composició dels equips de treball. 
El servei de recollida selectiva estarà format  per 4 equips, amb la següent dotació i funcions: 

- Equip 1.  
- Dotació: 1 Conductor de camió + 1 camió recol·lector dotat d’elements d’elevació dels 

contenidors 
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- Funcions: Recollida selectiva de paper i cartró o envasos lleugers, segons 
programació 

-  
- Equip 2. 

- Dotació: 1 Conductor de camió + 1 camió recol·lector dotat d’elements d’elevació dels 
contenidors  

- Funcions: Recollida selectiva de paper i cartró o envasos lleugers, segons 
programació  

 
- Equip 3 

- Dotació: 1 Conductor de camió + 1 peó + 1 vehicle variable (camió compactador 
recol·lector dotat d’elements d’elevació dels contenidors, furgoneta amb caixa oberta, 
vehicle amb equip de rentat de contenidors i/o reparació contenidors, desplaçament de 
contenidors segons escaigui). 

- Funcions: Recollida selectiva dels desbordaments (espai al voltant immediat als 
contenidors) de paper i cartró o envasos lleugers en zones crítiques o específiques, 
segons programació, recollida selectiva porta a porta de paper i cartró d’origen 
comercial en punts específics, rentat de contenidors, reparació de contenidors 

 
SEGON.- Fer pública l’esmena de referència en el perfil de contractant d’aquesta 

entitat (http://www.elbaixllobregat.cat). 
 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

i) Decret núm. 100/15, de 3 de juny, relatiu a aprovar la prestació d’assistència tècnico-jurídica 
amb caràcter puntual a l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

 
“Vist que en data 21 de maig de 2015, amb número d’entrada 2298 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar l’escrit de l’Ajuntament Sant Just Desvern sol·licitant la 
col·laboració d’aquest Consell Comarcal adscrivint temporalment un/a jurista de la plantilla d’aquesta 
entitat a tasques municipals, atès la situació extraordinària en què, coincidint a més amb la nova 
constitució de la corporació municipal a partir de les recents eleccions locals, coincideixen dos baixes 
per incapacitat laboral transitòria del Cap de Contractació i Assessorament Jurídic i de la Secretària 
General, cap de les quals es preveu que sigui d’immediata reincorporació, així com altre sèrie de 
tasques que l’Ajuntament no pot atendre amb els seus recursos actuals, manifestant diversos motius 
sobre la no conveniència de donar cobertura a aquestes necessitats sobrevingudes mitjançant la 
contractació de nou personal. 
 

Atès que l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya preveu la possibilitat de que les 
comarques prestin assistència tècnica i jurídica als municipis, tot tenint en compte les necessitats dels 
mateixos; i vist que la petició de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, atès el seu caràcter puntual, 
temporal i parcial, que no detreu recursos humans a l’administració comarcal, podria encabir-se dins 
les previsions del citat precepte. 
 

Atès que actualment el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com entitat de segon 
nivell i d’elecció indirecta vinculada al resultats de les eleccions locals, es troba en una situació d’inter-
legislatura que, temporalment, pot fer preveure una certa disminució de les tasques de la Secretaria i 
els Serveis Jurídics, atès que són menys els expedients, actuacions i projectes que es desenvolupen, i 

http://www.elbaixllobregat.cat).
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atès el recent traspàs de les tasques de Secretaria del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat a la 
Diputació de Barcelona, que ha alliberat parcialment d’algunes tasques a una de les juristes de l’Àrea. 
 

Vist que la referida tècnica respon al perfil i a les necessitats de l’Ajuntament de Sant 
Just Desvern, té experiència laboral prèvia en el mateix i ha manifestat la seva conformitat amb prestar 
aquestes tasques d’assistència; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que des del referit Departament es considera que si es circumscriuen al mes de 
juny i, com a molt, al de juliol i amb caràcter de jornada parcial, en aquests moments no afecta al 
Departament de manera tant substancial que calgui informar en contra; d’acord amb l’informe emès pel 
Secretari d’aquesta entitat en data 1 de juny de 2015, 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.- Aprovar la prestació d’assistència tècnico-jurídica amb caràcter puntual a 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, que es concretarà amb les característiques que es relacionen a 
continuació: 
 
- Personal: tècnica superior lletrada de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics, Sra. Anna Companys i 
Taüll, amb DNI 43.721.725-J. 
- Durada: mes de juny de 2015, prorrogable de manera expressa al mes de juliol, amb un màxim de 
dos mesos. 
- Jornada: dos dies laborables setmanals, d’acord amb la seva jornada laboral, que podran escollir-se 
d’acord amb les necessitats i conveniència de les tasques municipals. 
 

SEGON.- Notificar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Just Desvern i a la 
treballadora afectada, perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.” 
 

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

j) Decret núm. 108/15, de 9 de juny, relatiu a esmenar error material de l’apartat I “Escoles 
que s’han acollit al servei de menjador escolar” de l’Annex A del plec de clàusules 
econòmiques i administratives particulars de la licitació per a l’adjudicació. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
menjador escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, prorrogable els cursos 2017-2018 i 2018-
2019; així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, 
reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que en data 8 de juny de 2015 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’edicte relatiu a la convocatòria de la licitació de referència (CVE-Núm. de registre: 
022015015573); i que en la mateixa data s’ha fet la corresponent publicació en el perfil del contractant 
de l’entitat. 
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Atès que s’ha detectat un error de transcripció a l’apartat I “Escoles que s’han acollit al 

servei de menjador escolar” de l’Annex A del plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars de la licitació de referència en relació a la modalitat de prestació del servei de menjador en 
el centre escolar CAEP Montbaig del municipi de Sant Boi de Llobregat, que no afecta al contingut de 
la licitació; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 105.2, disposa que les 
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 9 de juny de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subsanació de l’error de referència en el sentit de modificar la modalitat de prestació del servei de 
menjador del referit centre, passant de “cuina pròpia” a “càtering”. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Esmenar l’error material de l’apartat I “Escoles que s’han acollit al servei de 
menjador escolar” de l’Annex A del plec de clàusules econòmiques i administratives particulars de la 
licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de menjador escolar 
per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, prorrogable els cursos 2017-2018 i 2018-2019, en el sentit de 
modificar la modalitat de prestació del servei de menjador en el centre escolar CAEP Montbaig del 
municipi de Sant Boi de Llobregat, passant de “cuina pròpia” a “càtering”. 

 
SEGON.- Fer pública l’esmena de referència en el perfil de contractant d’aquesta 

entitat (http://www.elbaixllobregat.cat). 
 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

k) Decret núm. 110/15, de 10 de juny, relatiu a aprovar la modificació del conveni de col·laboració 
subscrit 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. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 13 d’abril de 2015 es va 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, Jordi Expósito González. 

 

http://www.elbaixllobregat.cat).
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Atès que el curs acadèmic de l'esmentat alumne arriba a la seva fi i es fa necessària la 
finalització de les seves pràctiques curriculars abans de la data que s’havia fixat en el conveni de 
referència, segons consta a l’expedient. 
 

Atès les converses mantingudes amb l'institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei es 
considera convenient la modificació del referit conveni, tant pel que respecte a l’horari com a la data de 
finalització de les referides pràctiques; d’acord amb l’informe emès pel Tècnic del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 10 de juny de 2015, que s’adjunta a 
l’expedient. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit 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, Jordi 
Expósito González, amb DNI 47.939.769-H, en el sentit de modificar el seu horari a partir del dia 15 de 
juny de 2015 i fins al dia 20 de juliol d’enguany, que és quan finalitzarà el referit conveni; de conformitat 
amb la minuta de modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret 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. 
 

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

 
l) Decret núm. 111/15, de 11 de juny, relatiu a aprovar el reconeixement d’obligació i 

pagament  a favor del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat  
corresponent a la  tercera aportació trimestral de l’exercici 2015 . 

 
“Vist l’acord  de Ple d’aquest Consell Comarcal, de data 26 de febrer de 2007,  que 

aprova la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat com a 
organisme autònom  de caràcter administratiu, per tal de gestionar els serveis de transport adaptat a 
persones amb mobilitat reduïda, els equips d’Atenció a la  Infància i Adolescència i el Programa 
d’Atenció Primària. 
 

Atès que el Patronat Comarcal necessita disposar de recursos econòmics suficients 
per fer front  a les despeses que es deriven de la seva gestió. 
 

Vist que al pressupost del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’exercici 2015 
figura la partida nominativa 231 41000 “ Patronat Comarcal de Servei a la Persona” amb una dotació 
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de tres milions dos-cents quaranta-sis mil tres-cents quinze euros amb dinou cèntims (3.246.315,19€) 
per tal de finançar les activitats del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat  
 

Vist que en data 2 de febrer i 16 de març d’enguany la Junta de Govern d’aquest 
Consell Comarcal va acordar transferir al favor del  Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat   la  primera i segona aportació trimestral de l’exercici 2015, respectivament, per  tal de 
finançar els serveis transferits, per un import cadascuna d’elles de vuit-cents cinc mil cent vint-i-vuit 
euros (805.128,00€). 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement d’obligació i pagament,  per import de vuit-cents cinc mil 
cent vint-i-vuit euros (805.128,00€) a favor del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat , 
Organisme Autònom de  caràcter administratiu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, corresponen a la  
tercera aportació trimestral de l’exercici 2015 per  tal de finançar els serveis transferits. 
 

SEGON.- La despesa anirà a càrrec de la partida 231 41000 del pressupost d’aquest 
Consell Comarcal . 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al  Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat pel seu coneixement i efectes. 

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

se celebrin.” 
 

m) Decret núm. 112/15, de 12 de juny, relatiu a esmenar error material de la clàusula 13.5, 
“Documentació Administrativa”, del plec de clàusules econòmiques i administratives particulars 
de la licitació per a l’adjudicació del servei de menjador escolar, cursos 2015-2016 i 2016-2017. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
menjador escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, prorrogable els cursos 2017-2018 i 2018-
2019; així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, 
reguladors d’aquest contracte. 
 

Vist que en data 8 de juny de 2015 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’edicte relatiu a la convocatòria de la licitació de referència (CVE-Núm. de registre: 
022015015573); i que en la mateixa data s’ha fet la corresponent publicació en el perfil del contractant 
de l’entitat. 
 

Atès que diverses empreses que tenen previst presentar-se al concurs han manifestat 
que l’assegurança complementària de responsabilitat civil sol·licitada a la clàusula 13.5 en relació al 
“Sobre número 1 – Documentació Administrativa” del plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars de la licitació de referència, per quantia no inferior a 50.000.000€ resulta desproporcionada; 
segons consta a l’expedient. 
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Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 105.2, disposa que les 
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 11 de juny de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subsanació de l’error de referència en el sentit de modificar l’import de l’assegurança de responsabilitat 
civil inclosa a l’apartat j) i de suprimir l’apartat k) relatiu a l’exigència d’una assegurança 
complementària. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Esmenar l’error material de la clàusula 13.5, en relació al “Sobre número 1 
– Documentació Administrativa”, del plec de clàusules econòmiques i administratives particulars de la 
licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de menjador escolar 
per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, prorrogable els cursos 2017-2018 i 2018-2019, en el sentit de 
modificar l’import de l’assegurança de responsabilitat civil inclosa a l’apartat j), que restarà de la 
manera que tot seguit es detalla; així com suprimir l’apartat k) relatiu a l’exigència d’una assegurança 
complementària:  

 
j) Declaració responsable de què, en cas d’adjudicació, subscriuran una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil suficient que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu 
servei, per unes sumes assegurades mínimes de 150.000,00 euros per víctima i de 
1.200.000,00 euros per sinistre, i que aquesta assegurança es mantindrà en vigor durant tota 
la fase d’execució del contracte. La pòlissa i el seu rebut s’haurà de presentar en el termini que 
s’especifica en aquests Plecs. 

 
SEGON.- Fer pública l’esmena de referència en el perfil de contractant d’aquesta 

entitat (http://www.elbaixllobregat.cat). 
 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

n) Decret núm. 114/15, de 15 de juny, relatiu a aprovar l’inici del procés del selecció per al 
nomenament com a funcionaris/àries interins/es, de dos tècnics/ques superiors, grup A, subgrup 
A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, vinculats al projecte “Promoure l’ocupació 
a la indústria local al Baix Llobregat”. 

 
“Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat és una entitat amb personalitat 

jurídica pròpia, de la qual en formen part integrant ajuntaments i ens locals, associacions empresarials i 
altres entitats interessades, i que té com a objectiu ser el punt de referència de la política turística de la 
comarca, la seva planificació i la seva implementació per contribuir al creixement econòmic de la comarca  
mitjançant el seu desenvolupament turístic. 

http://www.elbaixllobregat.cat).
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Atès que el seu finançament ve donat per l’aportació dels membres consorciats, del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat i d’altres institucions a través de subvencions i de convenis de 
col·laboració.  
 

Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, d’acord amb els seu Estatuts, es 
constitueix a l'empara del que disposa l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i es regularà pels seus Estatuts i, en el seu defecte, per les  
normes reguladores del règim local vigents a Catalunya, en qualsevol dels seus aspectes, inclòs el de 
gestió pressupostària i comptabilitat pública. 
 

Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat resta adscrit al sector públic del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, classificat com a grup 3, d’acord amb el que preveu la Disposició 
Addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció feta 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 

Vist que la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica  
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modifica, entre d’altres, una de les 
normes contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú referent als consorcis, concretament al seu apartat 5 de 
la Disposició Addicional 20a. estableix que el personal al servei dels consorcis haurà de provenir de les 
administracions participants i que només en casos excepcionals s’autoritza que puguin contractar 
personal propi. 
 

Atès que actualment, segons consta a l’expedient, ni aquest Consell Comarcal ni les 
altres entitats consorciades tenen personal disponible en la seva plantilla amb un perfil tècnic i 
experiència professional en turisme per desenvolupar les funcions necessàries en el Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat, que són les següents: 
 

- Dinamització de l’activitat turística  
- Creació i desenvolupament de productes turístics 
- Organització d’accions per a la promoció de la comarca 
- Treball conjunt i coordinat amb els ajuntaments i els empresaris 
- Assistència a fires, workshops i altres esdeveniments del sector 
- Fomentar les relacions entre el sector públic i privat de la comarca.  
- Coordinació amb altres institucions públiques i privades per promoure el turisme de la comarca  
-  Altres funcions que puguin ser atribuïdes en el desenvolupament dels projectes 

 
Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat està contemplat com un servei 

prioritari atès els serveis turístics que es presten cap a la ciutadania i cap als ajuntaments de la comarca 
que generen activat econòmica i ocupació per la comarca. 
 

Vist l’informe emès per la Gerent d’aquesta entitat en data 15 de juny de 2015, que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Autoritzar al Consorci de Turisme del Baix Llobregat a que, de manera 

excepcional, pugi contractar personal tècnic especialitzat en turisme i vinculat a un projecte subvencionat; 
d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de la Disposició Addicional 20a. de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  

 
SEGON.- Notificar aquest Decret al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, perquè 

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

Ple que se celebrin.” 
 

o) Decret núm. 116/15, de 19 de juny, relatiu a classificar les proposicions presentades per 
les empreses participants,  per a l’adjudicació del contracte del servei de recollida 
selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars 
en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2015 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les 
zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament de 
Castellbisbal, el paper i cartró, i la planta de triatge d’Hostalets de Pierola el envasos lleugers, amb els 
preus de licitació que es detallen a continuació; així com el Plec de clàusules administratives 
particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors d’aquest contracte: 
- Preu NÚM. 1 correspon al paper i cartró: 0,085721 €/Kg sense IVA de paper i cartró recollit i lliurat a 
la planta de reciclatge de Castellbisbal o (en cas excepcional) a la planta d’Esparreguera. 
- Preu NÚM. 2 correspon als envasos lleugers: 0,237080 €/Kg sense IVA d’envasos lleugers recollits i 
lliurats a la planta de reciclatge de CESPA a Els Hostalets de Pierola i en cas excepcional a la planta 
que determini l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

Atès que transcorregut el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat a la licitació les 
següents empreses: 

 
- Corporación CLD, S.U.T.R., S.L. 
- Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A. 

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

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es valora com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la presentada per l’empresa Corporación CLD, S.U.T.R., S.L.; segons consta a les actes 
de la Mesa de Contractació que s’incorporen a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 19 
de juny de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades per les empreses participants, i que no han 

estat declarades desproporcionades o anormals, en la licitació per a l’adjudicació del contracte del servei de 
recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones 
Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, per ordre decreixent de puntuacions, segons el que es detalla: 

 
Puntuació total 

- Corporación CLD, S.U.T.R., S.L.     348,51 
- Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A.     337,02 
 

SEGON.- Requerir a l’empresa Corporación CLD, S.U.T.R., S.L., amb NIF B08814915, perquè 
en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent al de la recepció d’aquest acord presenti la següent 
documentació en relació al contracte del servei de recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la 
via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat: 

 
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva, per import de 9.459,25€. 
- Presentar els següents documents: 

▪ Relació numerada de la documentació inclosa. 
▪ Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari, d’acord amb el que estableix la 
clàusula  11. 
Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el 
Registre Mercantil. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà 
l’escriptura o documentació de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes 
reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent. També s’haurà 
d’aportar el NIF de l’empresa. 
▪ Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari/a actua mitjançant representant o es tracta d’una 
persona jurídica: 

1. Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent i validat per la Secretaria General d’aquesta entitat. 

2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
▪ Acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o professional: 
Documentació que acredita la solvència econòmica, financera, tècnica o professional: 
1. Solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raons justificades puguin presentar qualsevol altra 
documentació considerada suficient per aquesta entitat, s’acreditarà pel següents 
document, que s’hauran de presentar ambdós: 

- Els comptes anuals presentats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. 
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a 
mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 
- Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit 
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura 
que es disposi de les referències de l’esmentat volum de negocis. 
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2. Solvència professional o tècnica, s’haurà d’ acreditar pels següents documents:  
- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates 

i el destinatari, públic o privat d’aquests de naturalesa similar a l’objecte del contracte. Els treballs 
efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, 
aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el 
contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, acompanyada dels documents 
acreditatius corresponents.  

- Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en 
particular, del personal responsable de l’execució del contracte, que hauran d’acreditar la seva 
competència en l’àmbit de desenvolupament del servei objecte del contracte. 

- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu durant 
els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.  

- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures empleades per l’empresari per garantir la 
qualitat i els medis d’estudi i investigació de l’empresa.  

- Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi 
especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nombre d’aquest, per un organisme oficial 
o homologat competent de l’Estat en que estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de 
l’esmentat organisme. El control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si fos 
necessari, sobre els medis d’estudi i recerca de que disposi i sobre les mesures de control de la 
qualitat.   

- Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que es disposarà per a l’execució dels 
treballs o prestacions, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.  

▪La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la 
Seguretat Social, caldrà que aporti la següent documentació: 
1. En relació a l’Impost sobre Activitats Econòmiques: Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte 
passiu de l’Impost i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a 
l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost i s’ha 
d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost. 
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de 
declaració en el cens de persones obligades tributàriament. 
2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social: 

2.1 Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al 
corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 
2.2 Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 

L’empresa pot autoritzar a l’òrgan de contractació per tal que pugui obtenir directament les dades o documents 
anteriors. 

 Qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de 
▪ Acreditació d’haver constituït i el rebut corresponent d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en 
vigor i d’acord amb les condicions especificades en els Plecs d’un import mínim de 1.000.000,00 € 
▪ La documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte. 
Relació de personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms i DNI i número 
d’afiliació a la seguretat social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, declaració de responsable per part de l’empresa on es declari no 
tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan de l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat. 
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▪ Documentació acreditativa de l’antiguitat dels vehicles destinats a la contracta d’acord amb el Plec de 
prescripcions tècniques particulars. L’adjudicatari haurà d’acreditar que els vehicles destinats a la contracta 
tinguin una antiguitat igual o inferior a 5 anys (60 mesos), justificada documentalment i la documentació 
acreditativa de la seva ITV. 
▪ La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s 
aportada/es i la resta que sigui exigible. 
La inscripció en el Registre de Licitadors de la Generalitat i/o de l’Administració General de l’Estat eximeix de la 
presentació dels documents actualitzats que figurin en el registre referents a la personalitat i capacitat d’obrar de 
l’empresari, representació, classificació o solvència econòmica i financera i tècnica sol·licitats en el present 
procediment sempre que constin en els esmentats Registres. En el cas que aporti la inscripció, haurà d’aportar 
una declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència d’inscripció no han experimentat 
cap variació.  
El certificat acreditatiu de la inscripció haurà d’anar acompanyada amb l’autorització d’accés, degudament 
signada pel representant de l’empresa, a la consulta de les dades que haurà de contenir contrasenya d’accés, 
CIF de l’empresa i el número de DNI del representant de la mateixa. A aquests efectes, aquesta entitat 
incorporarà a l’expedient diligència del Secretari de l’entitat acreditativa dels documents vigents aportats pels 
licitadors i que figurin en els esmentats registres, sens perjudici de la presentació per part de l’empresari de la 
declaració esmentada. 
 
En el cas d’incompliment del requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, procedint en aquest cas a requerir la mateixa documentació al licitador següent, en l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes. 
 

TERCER.- Publicar el present Decret en el perfil del contractant de l’entitat i comunicar-lo a la 
resta d’empreses licitadores, 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.” 
 

p) Decret núm. 117/15/, de 19 de juny, relatiu a nomenar com a funcionària interina la Sra. 
Elena Sorribas Amatriain, amb la categoria de tècnica mitjana vinculada al projecte 
“Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del 
Baix Llobregat” del Protocol Addicional 2015 del Contracte Programa subscrit amb el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 79/2015, de 15 de maig, es va aprovar l’inici 

del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa, a jornada 
completa, amb la categoria de tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2, subescala tècnica, vinculat al 
projecte “Servei Comarcal d’Acollida Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del Baix 
Llobregat” en el marc de la Fitxa 7, Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades del Protocol 
Addicional 2015 del Contracte Programa subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya; així com les bases reguladores de la referida convocatòria.  
 

Atès que la candidata proposada pel Tribunal, un cop efectuat el corresponent 
procés de selecció entre els dies 10 i 17 de juny d’enguany, atesa la seva puntuació final i 
disponibilitat, va ser la Sra. Elena Sorribas Amatriain; d’acord amb l’acta del tribunal 
qualificador de l’esmentada convocatòria, que s’adjunta. 

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

18 de juny de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionària interina, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 

7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, a la Sra. Elena Sorribas Amatriain, 
amb DNI 46.407.228-J, amb la categoria de tècnica mitjana, a jornada completa de 37 hores 30 minuts 
a la setmana, grup A, subgrup A2, subescala tècnica, vinculada al projecte “Servei Comarcal d’Acollida 
Itinerant per als municipis de menys de 20.000 habitants del Baix Llobregat” en el marc de la Fitxa 7, 
Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades del Protocol Addicional 2015 del Contracte 
Programa subscrit amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya., i amb 
un sou brut mensual de 1.872,29€ (958,98€ de salari base, 417,25€ de complement de destí - nivell 19 
i 496,06€ de complement específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrita la 
funcionària interina a partir del dia 1 de juliol de 2015 i fins la data màxima del dia 31 de desembre de 
2015. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament 
extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons 
preveu l'art. 10.3. de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, llei 7/2007 de 12 d'abril. 
 

SEGON.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la Seguretat 
Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora, perquè 
prengui possessió de la referida plaça. 

 
QUART.- Publicar l’esmentat nomenament al Butlletí Oficial de la Província, d’acord 

amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

CINQUÈ.- Autoritzar la despesa de 34.379,00€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
 
 - 231 13102 Retribució personal immigració 
 - 231 16002 Seguretat social personal immigració 
 - 231 23120 Locomoció immigració 

 
SISÈ.- Informar del nomenament a la representació del personal funcionari de l’entitat. 

 
SETÈ.- Donar compte d’aquest nomenament en la propera sessió del Ple que se 

celebri.”  
 

q) Decret núm. 118/15,  de 26 de juny, relatiu a informar favorablement la modificació de la franja 
horària d’obertura d’horaris dels establiments comercials del terme municipal d’Esparreguera. 

 
“Vist que l’Ajuntament d’Esparreguera en data 26 de juny de 2015, amb número 

d’entrada 3212 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de modificació de la 
franja horària d’obertura dels establiments comercials de tot el seu terme municipal amb motiu de la 
celebració d’una fira ambientada en l’època dels anys 80, promoguda per la Unió de Botiguers del 
referit municipi, per tal d’ampliar l’horari de tancament nocturn el dia 3 de juliol de 2015, de 7 de la 
tarda a 2 de la matinada; 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 què 
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l’Ajuntament d’Esparreguera sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya 
l’autorització de modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a) de l’article 1 de l’esmentada 
llei, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 
 

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

 
Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la modificació de 

la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb l’informe emès pel 
Secretari de l’entitat en data 26 de juny de 2015, 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. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

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

 
RESOLC 

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

establerta a l’apartat 2a) de l’article 1 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció, dels establiments comercials de tot el terme 
municipal d’Esparreguera, amb motiu de la celebració d’una fira ambientada en l’època dels anys 80, 
per tal d’ampliar l’horari de tancament nocturn el dia 3 de juliol de 2015, de 7 de la tarda a 2 de la 
matinada; d’acord al que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i 
de mesures per a determinades activitats de promoció. 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament d’Esparreguera, perquè en 

tinguin coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
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r) Decret  núm. 119/15, de 30 de juny, relatiu a adjudicar a l’empresa Corporación CLD, 
S.U.T.R., S.L.,  el contracte del servei de recollida selectiva del paper, cartró i envasos 
lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2015 es va aprovar l’inici de 

l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de recollida selectiva del 
paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament de Castellbisbal, el paper i cartró, i la planta 
de triatge d’Hostalets de Pierola el envasos lleugers així com el Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de prescripcions tècniques, reguladors d’aquest contracte. 
 

Atès que transcorregut el termini de presentació d’ofertes, es van presentar a la licitació les 
següents empreses: 

 
- Corporación CLD, S.U.T.R., S.L. 
- Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A. 

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

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es va valorar com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la presentada per l’empresa Corporación CLD, S.U.T.R., S.L., i per Decret de Presidència 
núm. 116/2015, de 19 de juny, es va requerir a la referida empresa perquè presentés la documentació 
corresponent en relació a l’esmentat contracte, segons el que disposa l’article 151 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic; i que en data 29 de juny d’enguany, amb número d’entrada 3277 del Registre General 
d’aquesta entitat, la referida empresa ha presentat la documentació requerida. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 30 
de juny de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’adjudicació del contracte de referència a 
l’empresa Corporación CLD, S.U.T.R., S.L. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Corporación CLD, S.U.T.R., S.L., amb NIF B08814915, el 
contracte del servei de recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, a dipositar en les plantes de tractament de 
Castellbisbal, el paper i cartró, i la planta de triatge d’Hostalets de Pierola el envasos lleugers, pels següents 
preus unitaris:  
 
 
Concepte €/Kg sense IVA 
Preu NÚM. 1 - Recollida selectiva de paper i cartró 0,085253 
Preu NÚM. 2 - Recollida selectiva d'envasos lleugers 0,224350 
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El pressupost base de licitació és com a màxim de 114.657,59€ sense IVA per la durada inicial del contracte 
sense incloure la possible pròrroga i modificacions contractuals. 
 
El termini inicial de vigència del contracte serà entre el 13/07/15 – 31/12/15, ambdues dates 
inclusivament.  
 

SEGON.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb l’article 151.4 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de l’entitat i en el BOPB, 
de conformitat amb l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.  
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Corporación CLD, S.U.T.R., S.L., perquè 
en tingui coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte segons s’estipula en els Plecs reguladors 
d’aquesta licitació. 

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

se celebrin.” 
 

s) Decret núm. 121/15, de 30 de juny, relatiu a aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits, 
de realització de l’informe “Estudio del transporte accidental del mosquito tigre (Aedes 
albopictus) pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 

 
“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 dins de la convocatòria del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2013-2016 es va concedir a l’equip de treball dirigit pel Dr. Frederic Bartumeus, del 
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), un projecte en el qual està inclòs el Servei de 
Control de Mosquits com a col·laborador extern, en relació a la realització d’un experiment sobre 
capacitat de dispersió del mosquit tigre (Aedes albopictus) de forma passiva, transportat 
accidentalment a l’interior dels vehicles, i que paral·lelament es treballarà durant l’any 2015 a la 
preparació d’un segon experiment. 
 

Atès que el referit estudi, que té per títol “Estudio del transporte accidental del 
mosquito tigre (Aedes albopictus) en vehículos a motor” durant l’any 2015, consistirà en una 
col·laboració amb la Policia de Catalunya i les estacions d’ITV del Baix Llobregat per l’examen de 
l’interior de vehicles automòbils particulars de quatre portes, mitjançant la seva aspiració tècnica per la 
captura de mosquits tigre Aedes albopictus transportats accidentalment.  
 

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 Co-director del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat 
en data 30 de juny de 2015, que s’adjunta a l’expedient. 
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Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’actuació del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en virtut de la qual el Centre d’Estudis Avançats de Blanes encarrega al Servei de 
Control de Mosquits d’aquesta entitat la realització de l’informe “Estudio del transporte accidental del 
mosquito tigre (Aedes albopictus) en vehículos a motor” durant l’any 2015, en el marc del projecte 
Tiger, amb el lliurament de la base de dades i la informació adjunta en suport informàtic. 
 

SEGON.- La quantitat que rebrà el Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
compensació per la realització dels treballs especificats al punt anterior serà de 7.907,50€, més el 21% 
d’IVA; 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.- Comunicar el present Decret al Centre d’Estudis Avançats de Blanes, 

perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

 
t) Decret núm. 122/15, d’1 de juliol, relatiu a informar favorablement la modificació de la 

franja horària d’obertura d’horaris comercials i de mesures, promoguda per l’Associació 
de Botiguers Nou Martorell. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Martorell en data 1 de juliol de 2015, amb número d’entrada 

3459 del Registre General d’aquesta entitat, ha presentat una sol·licitud de modificació de la franja 
horària d’obertura per tal que les botigues adherides a la campanya Nit de rebaixes, promoguda per 
l’Associació de Botiguers Nou Martorell, que tindrà lloc el dia 11 de juliol de 2015, a la zona del barri de 
les Bòbiles, puguin estar obertes fins a les 02:00 hores del dia 12 de juliol d’enguany; 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 què l’Ajuntament de Martorell sol·liciti a 
la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’autorització de modificació de la franja 
horària establerta a l’apartat 2.a) de l’article 1 de l’esmentada llei, aquest Consell ha d’emetre l’informe 
sobre l’esmentada modificació. 
 

Atès l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció, que estableix que la Direcció General de Comerç pot 
autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per als establiments 
situats en una zona determinada o per a tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de 
l’ajuntament, que ha d’aportar delimitació de la zona afectada, si s’escau, i l’informe del Consell 
Comarcal, sempre que la modificació no comporti l’increment del temps setmanat autoritzat d’obertura 
en dies feiners. 
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Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la modificació de 
la franja horària d’obertura sol·licitada per l’esmentat Ajuntament, d’acord amb l’informe emès pel 
Secretari de l’entitat en data 1 de juliol de 2015, 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. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

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

 
RESOLC 

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

establerta a l’apartat 2a) de l’article 1 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció, per tal que les botigues adherides a la campanya 
Nit de rebaixes, promoguda per l’Associació de Botiguers Nou Martorell, que tindrà lloc el dia 11 de 
juliol de 2015, a la zona del barri de les Bòbiles del municipi de Martorell, puguin estar obertes fins a 
les 02:00 hores del dia 12 de juliol d’enguany; d’acord al que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 
19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. 

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

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

u) Decret núm. 124/15, de 3 de juliol, relatiu a nomenar com a funcionàries interines la Sra. Dara 
Ljubojevic Djeric i la Sra. Laura Barrufet Miró,  amb la categoria de tècniques superiors 
adscrites a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic, vinculades al projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 115/2015, de 16 de juny, es va aprovar l’inici 

del procés del selecció per al nomenament com a com a funcionaris/àries interins/es de programa, a 
jornada parcial (75% de la jornada ordinària), de dos tècnics/ques superiors, grup A, subgrup A1, escala 
d’administració especial, subescala tècnica, vinculats al projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local 
al Baix Llobregat”, dins la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local de la Diputació de Barcelona; així com les 
bases reguladores de la referida convocatòria.  
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Atès que les candidates proposades pel Tribunal, un cop efectuat el 
corresponent procés de selecció entre els dies 1, 2 i 3 de juliol d’enguany, atesa la seva 
puntuació final i disponibilitat, van ser la Sra. Dara Ljubojevic Djeric i la Sra. Laura Barrufet 
Miró; d’acord amb l’acta del tribunal qualificador de l’esmentada convocatòria, que s’adjunta. 

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

3 de juliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionàries interines, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 

7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, a la Sra. Dara Ljubojevic Djeric, amb 
DNI 26.065.880-A, i a la Sra. Laura Barrufet Miró, amb DNI 33.963.649-D, amb la categoria de 
tècniques superiors, a jornada parcial del 75% de la jornada ordinària (28 h. i 7 m. setmanals), grup A, 
subgrup A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, adscrites a l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic d’aquest Consell Comarcal, vinculades al projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al 
Baix Llobregat”, dins la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local de la Diputació de Barcelona, la primera a partir 
del dia 6 de juliol de 2015 i fins al dia 31 de juliol de 2016 i la segona a partir del dia 2 de setembre de 
2015 i fins al dia 31 de juliol de 2016, i amb un sou brut mensual de 1.535,05€ (831,79€ de salari base, 
355,01€ de complement de destí - nivell 21 i 348,25€ de complement específic) per catorze 
mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 
 
Els nomenaments tindran vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estiguin adscrites les 
funcionàries interines a partir de les dates especificades (6 de juliol i 2 de setembre, respectivament) i 
fins la data màxima del dia 31 de juliol de 2016. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
veiés reduït o suprimit el finançament extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament 
per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, llei 7/2007 
de 12 d'abril. 
 
Les despeses d’aquests nomenaments aniran a càrrec de l’ajut corresponent i a les partides 
pressupostàries habilitades a tal efecte. 
 

SEGON.- Donar d’alta a les esmentades treballadores en el Règim General de la 
Seguretat Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquests nomenaments a les esmentades treballadores, 
perquè prenguin possessió de les referides places. 

 
QUART.- Publicar els esmentats nomenaments al Butlletí Oficial de la Província, 

d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

CINQUÈ.- Autoritzar la despesa de 61.321,58€ imputable a les partides 
pressupostàries següents: 
 
 - 241.13107 Retribució personal Formació-ocupació industrial   : 43.821,58 € 
 - 241.16007 Quotes socials personal Formació-ocupació industrial  : 14.000,00 € 
 - 241.23107 Locomoció Formació-ocupació industrial   :   3.500,00 € 
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SISÈ.- Informar dels nomenaments a la representació del personal funcionari de 

l’entitat. 
 

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

v) Decret núm. 125/15, de 3 de juliol, relatiu a adjudicar a l’empresa Cobra Instalaciones y 
Servicios, S.A, el contracte de les obres del projecte de reforma i posta en servei de 
l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca. 

 
“Vist que per acord de Junta de Govern de 19 de gener de 2015 es va aprovar l’inici 

de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de les obres del projecte 
Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – Històric de Torreblanca, per un pressupost d’execució 
per contracta de 360.753,20€, IVA inclòs; així com el Plec de clàusules administratives particulars, i el 
Plec de prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 8 de juny de 2015 es va classificar les 

ofertes i es va requerir a Cobra Instalaciones y Servicios, S.A perquè presentés la documentació 
corresponent en relació a l’esmentat contracte, segons el que disposa l’article 151 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic; i que en data 30 de juny d’enguany, amb número d’entrada 3404 del Registre General 
d’aquesta entitat, la referida empresa ha presentat la documentació requerida. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 3 de 
juliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’adjudicació del contracte de referència a 
l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., amb NIF 
A46146387, el contracte de les obres del projecte Reforma i posta en servei de l’edifici NÚM. 4 – 
Històric de Torreblanca, per un import, IVA exclòs, de 202.849,20€, amb 42.598,33€ en concepte d’IVA 
i un total de 245.447,53€, IVA inclòs. 
 

SEGON.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb l’article 
151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant 
de l’entitat i en el BOPB, de conformitat amb l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.  
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, 
S.A., perquè en tingui coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte segons s’estipula en els 
Plecs reguladors d’aquesta licitació. 
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QUART.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 

 
w) Decret núm. 126/15, de 3 de juliol, relatiu a revisar el preu del contracte del servei de 

neteja dels edificis ubicats al recinte de Torreblanca adjudicat a l’empresa La Bruixa, 
Neteges generals i manteniments, S.L. 

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

l’adjudicació a l’empresa LA BRUIXA, Neteges generals i manteniments, S.L. del contracte de serveis 
de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicats al recinte de Torreblanca, que 
tindrà una durada de quatre anys a comptar des de la data real d’inici del servei que va ser l’1 de març 
de 2012. 
 

Atès que la clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars regulador 
d’aquest contracte estableix que els preus no es revisaran durant les dues primeres anualitats del 
contracte i que a partir de la tercera anualitat del contracte els preus es revisaran anualment de 
conformitat amb el 85% de l’IPC nacional que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 3 de 

juliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la revisió dels preus del contracte de referència, 
amb efectes retroactius des de l’1 de març de 2015.  
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Revisar, amb efectes retroactius des de l’1 de març de 2015 i fins al 28 de 
febrer de 2016, el preu del contracte del servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ubicats al recinte de Torreblanca adjudicat a l’empresa LA BRUIXA, Neteges generals i 
manteniments, S.L., amb NIF B-61399408 , aplicant el 85% de l’IPC nacional que publica l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE) en la seva pàgina web (http://www.ine.es/varipc/index.do) del període d’1 
any immediatament anterior, que en aquest cas ha estat del -1,1% i que dóna com a resultat una 
reducció del 0,935%; resultant una facturació mensual per import de 2.921,44€/mes IVA inclòs. 
 

SEGON.- Aplicar un descompte amb efectes retroactius des de l’1 de març de 2015 a 
les factures ja emeses per import de 27,57€/factura, IVA inclòs, en concepte de regularització del -
0,935%. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa LA BRUIXA, Neteges generals i 

manteniments, S.L perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

http://www.ine.es/varipc/index.do)
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x) Decret núm. 128/15, de 8 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’associació Solidança, per al 
desenvolupament del programa d’inserció laboral 5+4. 

 
“Atès que dins de les tasques assignades als Serveis Tècnics d’aquesta entitat està el 

manteniment dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat i que, malgrat una part de les 
actuacions de manteniment es realitzen mitjançant empreses especialitzades (climatització, ascensors, 
extintors, electrobombes, jardineria, electricitat), existeixen altres tasques, força intensives en mà 
d’obra, que es poden desenvolupar mitjançant personal no especialitzat i que, disposant d’aquest 
personal, es podrien realitzar directament. 

 
Vist que en l’actualitat l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha endegat el Programa 

5+4, destinat a la inserció laboral de persones en situació d’atur de llarga durada i en especial de les 
majors de 45 anys, adreçat a empreses d’inserció laboral sense ànim de lucre amb trajectòria i 
experiència demostrable en programes d’aquest tipus; i que el referit ajuntament, a més, ha 
seleccionat a l’associació Solidança per implementar l’esmentat programa, contractant aquesta a 10 
persones del col·lectiu descrit en les bases reguladores del referit programa d’entre totes les persones 
candidates. 
 

Atès que des del Departament de Serveis Tècnics d’aquest Consell Comarcal es 
valora positivament disposar de personal per a treballs de manteniment divers amb les característiques 
de l’acollit al Programa 5+4 i que l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha considerat oportú donar 
resposta favorable a la petició d’aquesta entitat.  

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 8 de 

juliol de 2015, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’associació Solidança per a la contractació de 2 persones per 
realitzar treballs de manteniment en el Departament de Serveis Tècnics d’aquest Consell Comarcal 
durant un termini de 5 mesos, de juliol a desembre.  

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’associació Solidança, per al 
desenvolupament del programa d’inserció laboral 5+4; de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Just Desvern i a 
l’associació Solidança, 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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y) Decret núm. 129/15, de 8 de juliol, relatiu a classificar les proposicions presentades per 
les empreses participants en la licitació per a l’adjudicació del contracte del servei de 
menjador escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
menjador escolar per als cursos 2015-2016 i 2016 així com el Plec de clàusules administratives 
particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors d’aquest contracte. 

 
Vist que per Decrets de Presidència núm. 108/2015, de 9 de juny, i 112/2015, de 12 

de juny, es van esmenar diversos errors materials del plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars de la licitació de referència. 
 

Atès que transcorregut el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat a la licitació 
les següents empreses: 

 
- ARAMARK SERVICIOS CATERING, S.L. 
- ENDERMAR, S.L 
- EUREST CATALUNYA, S.L. 
- SERVEIS D'APATS, S.L. 
- SERHS FOOD AREA, S.L. 

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

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es valora com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la presentada per l’empresa Endermar, S.L.; segons consta a les actes de la Mesa de 
Contractació que s’incorporen a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 7 de junliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Atès el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades per les empreses participants, i 

que no han estat declarades desproporcionades o anormals, en la licitació per a l’adjudicació del 
contracte del servei de menjador escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, per ordre decreixent 
de puntuacions, segons el que es detalla: 

 
Puntuació total 

- ENDERMAR, S.L.       98,00 
- SERVEIS D'APATS, S.L.      79,12 
- SERHS FOOD AREA, S.L.      71,71 
- EUREST CATALUNYA, S.L.     70,36 
- ARAMARK SERVICIOS CATERING, S.L.     57,55 
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SEGON.- Requerir a l’empresa Endermar, S.L., amb NIF B60936549, perquè en el 
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent al de la recepció d’aquest acord presenti la 
següent documentació en relació al contracte del servei de menjador escolar per als cursos 2015-2016 
i 2016-2017: 
 

 Acreditació mitjançant els originals o fotocòpies legitimades per notari o fotocòpies 
compulsades per un/a funcionari/ària d’aquesta entitat de la documentació presentada 
en el sobre número. 1 Documentació administrativa. 

 La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com el document d’alta en 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la següent documentació: 

 En relació a l’Impost sobre Activitats Econòmiques: Si l’empresa 
proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost i està 
obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de 
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte 
del contracte o el darrer rebut de l’impost i s’ha d’acompanyar d’una 
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula 
de l’Impost. 
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració 
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el 
document de declaració en el cens de persones obligades 
tributàriament. 

 En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions 
amb la Seguretat Social: 

o Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent 
d’obligacions tributàries i de la inexistència  de deutes de 
naturalesa tributària amb l’Estat. 

o Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat 
Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 

L’empresa pot autoritzar a l’òrgan de contractació per tal que pugui 
obtenir directament les dades o documents anteriors. 

 Constituir la garantia definitiva, per import de 11.021,12€, o la documentació 
acreditativa d’haver-ho fet. 

 Pòlissa d’assegurances i rebut de pagament, d’acord amb l’estipulat en els Plecs. 
 Programació, seqüència i calendari de les activitats intel·lectives a realitzar, d’acord 

amb els plecs tècnics i el projecte educatiu de centre, i el material que s’aporta per les 
activitats lúdiques. 

 Relació de personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom, 
cognoms, DNI i número d’afiliació a la seguretat social i el document acreditatiu 
conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social, i copia del carnets i títols 
corresponents. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, declaració de responsable per part de 
l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que 
s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles 
quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 



 
40 

 
En el cas d’incompliment del requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la mateixa documentació al licitador següent, en 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 

TERCER.- Publicar el present Decret en el perfil del contractant de l’entitat i 
comunicar-lo a la resta d’empreses licitadores, 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.” 
 

z) Decret núm. 130/15, de 8 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 6/2015. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 4 de maig 
d’enguany  que aprova la subscripció d’un conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal del 
Barcelonès pel desenvolupament d’un programa informàtic de gestió d’ajuts individuals de menjador  
(PIGAIM)  que preveu una aportació per part del Consell Comarcal del Barcelonès de 23.000,00€ per 
fer front a les despeses derivades de l’execució del conveni.  
 

Vist l’informe del tècnic del Departament d’informàtica i noves tecnologies en relació a 
la necessitar d’habilitar les partides necessàries  per contractar  un auxiliar d’informàtic  al 80% de la 
jornada així com ampliar la partida d’estudis i treballs tècnics per donar suport a les actuacions que es 
desenvolupen en el marc del conveni de acord al següent detall: 
 
- Retribució personal    11.805,11 
- Seguretat social empresa          3.816,00 
- Indemnització fi contracte        388,11 
- Estudis i treballs tècnics     6.990,78 
 

Vist el Decret de Presidència núm. 121/2015, de 30 de juny, que aprova l’actuació del 
Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat en virtut de la qual el Centre 
d’Estudis Avançats de Blanes encarrega al Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat la 
realització de l’informe “Estudio del transporte accidental del mosquito tigre (Aedes albopictus) en 
vehiculos a motor” durant l’any 2015, en el marc del projecte Tiger, amb el lliurament de la base de 
dades i la informació adjunta, que preveu una aportació en compensació per la realització dels treballs 
especificats per import de 7.907,50€ més IVA en aplicació de tarifes de l’Ordenança de preus públics. 
 

Vist l’informe del responsable del Servei de Control de Mosquits en relació a la 
proposta de contractar un prospector auxiliar de temporada per realitzar les tasques de l’actuació   amb 
una previsió de cost de 5.077,63€ de retribució de personal i de 1.611,66€ de seguretat social 
empresa. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
   
 
 



 
41 

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 6/2015 del Consell Comarcal del  Baix 
Llobregat,  mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingressos; d’acord amb el següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    

     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

     
920 13100 Retrib. Personal- (PIGAIM) 0,00 12.193,22 12.193,22 
920 16001 Seg. Social – (PIGAIM) 0,00 3.816,00 3.816,00 
920 22706 Estudis i treballs tècnics 19.630,33 6.990,78 26.621,11 
311 13100 Retribucions peons SCM 41.049,56 5.077,63 46.127,19 
311 16000 Seg. Social  105.807,03 1.611,66 107.418,69 

 Total despeses 166.486,92 29.689,29 196.176,21 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
34900 Preu públic SCM 2.773,00 6.689,29 9.462,29 
46501 Consell Comarcal del Barcelonès 0,00 23.000,00 23.000,00 
 Total ingressos 0,00 29.689,29 32.462,29 

 
SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

aa) Decret núm. 131/15, de 8 de juliol, relatiu a aprovar  la modificació de crèdits 2/2015 del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
“Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de data 26 de febrer de 

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

Vist l’acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat de data 4 de març de 2013 que aprova el conveni de col.laboració entre el Patronat 
Comarcal de Serveia a la Persona del Baix Llobregat i els ajuntaments de Corbera de Llobregat, de 
Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Vallirana per a la mancomunació i gestió del Servei d’atenció a la 
Dependència en aquests municipis. 
 

Atès que la previsió de despesa plurianual preveia  un import màxim de despesa per a 
l’exercici 2015 de 14.214,02€ per part de l’Ajuntament de Corbera i de 94.567,80€ per part de l’Ajuntament 
de Vallirana. 
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Atès que per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de 
data 15 de maig d’enguany  s’acorda sol.licitar al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat l’ampliació en aquest exercici 950 d’hores de servei d’atenció domiciliaria (SAD) amb un cost 
màxim de 15.873,55€. 
 

Atès que per Decret  número 440/2015, de data 8 de juliol d’enguany, l’Alcaldessa de 
Vallirana  va sol.licitar al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat l’ampliació,  en 
aquest any 2015, de 1.650 hores de servei d’atenció domiciliaria (SAD) amb un cost màxim de 
27.500,00€. 
 

Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 13 apartat 8 dels Estatuts del 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i  l’article 10 apartat 3 de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 

Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern 
del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat que permetin aprovar la proposta de 
modificación de crèdits 2/2015 per elevar-la posterioment al Consell Comarcal per a la seva aprovació 
definitiva, per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 2/2015 del Patronat Comarcal de Serveis 
a la Persona del Baix Llobregat, mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingrés, que es relaciona a 
continuació: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
231 22799 Servei d’atenció domiciliaria 228.572,07 43.373,55 271.945,62 
 Total despeses 228.572,07 43.373,55 271.945,62 
     

INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 
46201 Ajuntaments SAD 228.572,07 43.373,55 271.945,62 
     
 Total ingressos 228.572,07 43.373,55 271.945,62 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple del Consell Comarcal que se celebrin.” 
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bb) Decret núm. 135/15, de 9 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de sengles convenis 
de col·laboració subscrits amb els Ajuntaments d’Abrera, Gavà, Corbera de Llobregat i 
Esparreguera relatius al servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 
2014-2015. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern del 17 de novembre de 2014 es va 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, així com l’import de 40.267,50€ que 
l’Ajuntament d’Esparreguera havia d’aportar a aquest Consell en el marc del referit conveni. 
   

Vist que per acord de la Junta de Govern del 15 de desembre de 2014 es va aprovar 
la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Gavà, Corbera de 
Llobregat i Abrera relatius al servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2014-2015, 
amb els següents imports derivats de la previsió d’alumnes usuaris del curs escolar 2014-2015: 

 
Ajuntament Import € 
Abrera 78.676,50 
Gavà 13.340,50 
Corbera de Llobregat 27.523,50 

 
Atès que la clàusula cinquena dels referits convenis estableix que al finalitzar el curs 

escolar es regularitzarà la quantitat a aportar en funció del nombre d’alumnes totals; i que les dades de 
les altes i les baixes han estat comunicades pels centres escolars al llarg del curs 2014-2015 i 
mecanitzades en l’aplicatiu informàtic de gestió. 
 

Vist els informes emesos per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 6 i 8 de juliol de 2015, que s’incorporen a l’expedient, 
proposant la modificació dels referits convenis. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de sengles convenis de col·laboració subscrits amb 
els Ajuntaments d’Abrera, Gavà, Corbera de Llobregat i Esparreguera relatius al servei de transport 
escolar no obligatori durant el curs escolar 2014-2015, de conformitat amb la minuta de modificació de 
convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament; sent els imports finals del curs 
escolar 2014-2015 els següents:  
 

Ajuntament Import € 
Abrera 78.404,80 
Gavà 14.130,50 
Corbera de Llobregat 24.762,00 
Esparreguera 41.091,50 
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SEGON.- Efectuar una devolució a l’Ajuntament d’Abrera per import de 271,70€, atès 

que ja havia abonat la quantitat inicial de 78.676,50€.  
 
TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments d’Abrera, Gavà, Corbera de 

Llobregat i Esparreguera , 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.” 

 
cc) Decret núm. 136/15, de 9 de juliol, relatiu a aprovar la modificació dels convenis de 

col·laboració subscrits amb les AMPA’s de diferents municipis per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per al curs escolar 2014-2015. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 2 de febrer de 2015 es va aprovar la 

subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les AMPA’s de l’Escola La Roureda de Sant 
Esteve Sesrovires, de l’Escola La Vinya del Sastret de Sant Esteve Sesrovires, de l’Escola La Olivera 
de Vallirana, de l’IES Ses Collbató de Collbató, de l’IES Vall d’Arús de Vallirana, de l’IES Mestres 
Busquets de Viladecans, de l’IES Bernat el Ferrer de Molins de Rei, de l’IES Lluís de Requesens de 
Molins de Rei, de l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires, del CEE Balmes I de Sant Boi 
de Llobregat,  del CEE Virolai de Cornellà de Llobregat i del CEE Pontarró de Martorell, per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori per al curs escolar 2014-2015; així com es van 
aprovar els següents imports que les esmentades entitats havien d’aportar a aquest Consell Comarcal 
en el marc dels referits convenis: 
 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Roureda, Sant Esteve Sesrovires  2.269,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Vinya del Sastret, Sant Esteve S.  6.925,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Olivera , Vallirana    5.264,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de L’IES Ses Collbató, Collbató      261,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús,  Vallirana ( Inclou Batx)   9.172,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Mestres Busquets, Viladecans (Inclou Batx)     4.050,00 €  
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Bernat el Ferrer, Molins de Rei                                        216,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Lluís de Requesens, Molins de Rei  (Inclou Batx.)     3.894,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer, St Esteve Sesrovires                  7.393,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Balmes I, Sant Boi de Llobregat     2.124,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Virolai, Cornellà de Llobregat          157,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Pontarró, Martorell            531,00 € 

 
Atès que la clàusula setena dels referits convenis estableix que al finalitzar el curs 

escolar es regularitzarà la quantitat a aportar en funció del nombre d’alumnes totals; i que les dades de 
les altes i les baixes han estat comunicades pels centres escolars al llarg del curs 2014-2015 i 
mecanitzades en l’aplicatiu informàtic de gestió. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 9 de juliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
modificació dels referits convenis, així com deixar sense efecte el conveni subscrit amb l’AMPA de 
l’IES Ses Collbató del municipi de Collbató atès que l’únic alumne inscrit no ha fet ús del servei, 
d’acord amb la comunicació feta pel centre escolar. 
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Atès que, no havent prevista celebració immediata de sessions dels òrgans de govern, 
per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació dels convenis de col·laboració subscrits amb les 
AMPA’s de l’Escola La Vinya del Sastret de Sant Esteve Sesrovires, de l’IES Mestres Busquets de 
Viladecans, de l’IES Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires, del CEE Balmes I de Sant Boi de 
Llobregat i del CEE Pontarró de Martorell, per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori per al curs escolar 2014-2015, de conformitat amb la minuta de modificació de convenis que 
s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament; sent les aportacions finals per al curs escolar 
2014-2015 les següents:  
 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Vinya del Sastret, Sant Esteve S.  7.115,70€ 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Mestres Busquets, Viladecans (Inclou Batx)     3.859,50€ 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Montserrat Colomer, St Esteve Sesrovires                       4.564,50 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Balmes I, Sant Boi de Llobregat                1.593,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de  CEE Pontarró, Martorell            139,50 € 
 

SEGON.- Deixar sense efecte el conveni subscrit amb l’AMPA de l’IES Ses Collbató 
del municipi de Collbató, atès que l’únic alumne inscrit no ha fet ús del servei. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret als esmentats centres, 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.” 
 

dd) Decret núm. 137/15, de 9 de juliol, relatiu a aprovar la modificació del conveni de 
col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola Castell 
Ciuró de Molins de Rei per la prestació del servei de transport escolar per al curs 
escolar 2014-2015. 

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

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’escola 
Castell Ciuró de Molins de Rei per la prestació del servei de transport escolar de la ruta NO 136 per al 
curs escolar 2014-2015; així com es van aprovar els següents imports que les esmentades entitats 
havien d’aportar a aquest Consell Comarcal en el marc del referit conveni: 
 
-AMPA del centre Castell Ciuró de Molins de Rei                                           26.643,90€  
-Ajuntament de Molins de Rei          9.765,00 € 

 
Atès que l’import total de la contractació del servei de transport escolar de la ruta 

NO136 per al curs 2014-2015, licitada per aquest Consell Comarcal, ha estat de 35.662,00€, IVA 
inclòs. 
 



 
46 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 9 de juliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
modificació del referit conveni per tal de regularitzar les aportacions en funció de les despeses totals 
del  servei de transport escolar de la ruta NO136. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró de Molins de Rei per la prestació del 
servei de transport escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2014-2015, de conformitat amb la 
minuta de modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament; sent les 
aportacions finals per al curs escolar 2014-2015 les següents:  
 

- aportació Ajuntament de Molins de Rei:          9.018,10 € 
- aportació AMPA Escola Castell Ciuró:                                26.643,90 € 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Molins de Rei així com a 

l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró de Molins de Rei, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

ee) Decret núm. 138/15, de 10 de juliol, relatiu a aprovar l’inici de l’expedient per al 
procediment d’inspecció biennal de les instal·lacions de diferents casa de colònies. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant la subscripció d’un 

conveni amb la Direcció General de Joventut, té diferents competències delegades entre les que es 
troba l’autorització, la inspecció, la sanció  i la suspensió de les instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització d’activitats 
educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de 
delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.  
 

Ates que, l’article 10.3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, estableix que, amb independència d’altres 
inspeccions puntuals, l’administració competent durà a terme cada dos anys, comptadors a partir de la 
data d’autorització o de presentació de la comunicació prèvia, una inspecció d’ofici de les instal·lacions 
del seu àmbit territorial, amb l’objectiu de verificar que continuen ajustant-se a la normativa. 
 

Atès que, d’acord amb el capítol quart de la Directriu de la Direcció General de 
Joventut als consells comarcals per a l’execució de les potestats d’inspecció i sanció en matèria 
d’instal·lacions juvenils de data 17 de juliol de 1995, aquestes inspeccions han de cobrir, com a mínim, 
dos àmbits concrets:  
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1. Aspectes administratius:  cal verificar l’existència i la correcció de la documentació 

preceptiva de la instal·lació, que ha d’estar a disposició dels usuaris i de les inspeccions 
d’acord amb la normativa vigent. Aquesta comprovació pot ser efectuada per la persona 
responsable del Servei de Joventut o per personal adscrit al Consell Comarcal.  

2. Aspectes tècnics:  cal verificar que la instal·lació autoritzada segueixi complint les 
normatives tècniques que li són d’aplicació, tant les específiques (superfícies i volums als 
dormitoris, ocupació, nombre d’aparells sanitaris, distribució, etc.) com les de tipus general 
(accessibilitat a persones disminuïdes, protecció contra incendis, etc.), incloent-hi 
l’adequació a la normativa de les instal·lacions tècniques sotmeses a règim d’inspecció 
periòdica. Aquestes comprovacions, pel seu caràcter particularment tècnic i per les 
responsabilitats que comporta per a la persona que les realitza i per a la pròpia 
Administració, ha de ser efectuada per una persona amb la necessària competència 
professional, com pot ser un arquitecte, un aparellador, un enginyer o un enginyer tècnic del 
Consell Comarcal (o contractat per aquest). 

 
Atès que les últimes visites d’inspecció de la casa de colònies Can Mas del municipi 

de Torrelles de Llobregat, de l’alberg Josep Manyanet del municipi de Begues, de l’alberg Delta del 
Llobregat del municipi del Prat de Llobregat i de la casa de colònies Can Santoi del municipi de Molins 
de Rei es van realitzar el dia 3, 5, 10 i 13 de setembre de 2013, respectivament, i que s’aproximen les 
dates de realització de les següents, segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i 
per la Coordinadora del Departament de Joventut en data 10 de juliol de 2015, que s’adjunten a 
l’expedient. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de les 
instal·lacions: casa de colònies Can Mas del municipi de Torrelles de Llobregat, alberg Josep 
Manyanet del municipi de Begues, alberg Delta de Llobregat del municipi del Prat de Llobregat i casa 
de colònies Can Santoi del municipi de Molins de Rei, per tal de requerir als titulars la documentació i 
verificar que les instal·lacions compleixen amb tots els requisits pertinents per a la realització de 
l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, aprovat 
pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

SEGON.- Notificar el present Decret, en la part que els afecta, a la casa de colònies Can Mas, 
a l’alberg Josep Manyanet, a l’alberg Delta de Llobregat, i a casa de colònies Can Santoi, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar els referits expedients un 
cop s’hagi verificat que les esmentades instal·lacions compleixen els requisits pertinents per al 
realització de l’activitat. 
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QUART- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

ff) Decret núm. 141/15, de 14 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró del 
municipi de Molins de Rei per la prestació del servei de transport escolar per al curs 
escolar 2015-2016. 

 
“Vist que per acord de Ple de 21 de juliol de 2014 es va aprovar la subscripció de 

sengles convenis de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
relatius a la delegació de competències en quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador i altres prestacions, així com per al seu finançament per al curs escolar 2013-
2014, respectivament. 

 
Vist que els Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat van informar, 

mitjançant les reunions de planificació territorial del transport escolar per al curs 2014-2015, que la ruta 
NO 136 no disposaria de finançament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2014-2015 i 
successius, atès que finalitza l’acord de finançament que s’havia compromès per part del Departament 
d’Ensenyament. 

 
Vist que l’Ajuntament de Molins de Rei i el centre escolar Castell Ciuró han manifestat 

el seu interès en què el Consell Comarcal liciti el servei de transport escolar per a la realització del 
servei de transport escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2015-2016. 

 
Vist que l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola de Castell Ciuró 

assumiran el cost total derivat del servei del transport que es derivi de la ruta  NO136 i que s’adreça als 
alumnes d’educació obligatòria.  
 

Vist que els alumnes d’educació obligatòria de l’Escola Castell Ciuró del municipi de 
Molins de Rei que, així ho sol·licitin i tinguin cabuda en el vehicle contractat, podran utilitzar el servei 
de transport escolar d’aquest Consell Comarcal, d’acord amb el cofinançament que s’estableixi. 
 

Vist que l’import total de la contractació per part del Consell Comarcal del servei de 
transport escolar NO136, serà de 36.408,90 euros IVA inclòs per al curs escolar 2015-2016, que inclou 
el servei de transport, el servei d’un/a acompanyant i l’iva.  
 
  Vist que és necessari regular les condicions de prestació d’aquest servei de transport 
escolar de la ruta NO 136 per al proper curs escolar pel que es proposa, de conformitat amb l’informe 
emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 
14 de juliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient, la subscripció del corresponent conveni de 
col·laboració. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

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

Molins de Rei i l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró del municipi de Molins de Rei per la prestació del 
servei de transport escolar de la ruta NO 136 per al curs escolar 2015-2016; d’acord amb la minuta de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran d’aportar a 
aquest Consell en el marc d’aquest conveni: 
 
-AMPA de l’Escola Castell Ciuró de Molins de Rei                                       27.331,40€  
-Ajuntament de Molins de Rei       9.077,50 € 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Molins de Rei així com a 
l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró de Molins de Rei, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
gg) Decret núm. 145/15, de 20 de juliol, relatiu a aprovar la devolució de la garantia definitiva 

a l’empresa Aramark Servicios de Catering, pel contracte del servei de menjador escolar 
per als cursos  2011-2012 i 2012-2013. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 154/2011, de 26 de juliol, es va aprovar 

l’adjudicació a l’empresa ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L. del contracte del servei de 
menjador escolar per als cursos  2011-2012 i 2012-2013; i que, prèviament a la formalització del referit 
contracte, la referida empresa va prestar la garantia definitiva corresponent al 5% del valor estimat per 
als cursos 2011-2012 i 2012-2013, IVA exclòs, que ascendeix a la quantitat de 3.900,00€. 

 
Vist que de conformitat amb el que preveu l’article 90 de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, que regula la Llei de Contractes del Sector Públic, un cop aprovada la liquidació del 
contracte, si no es donessin responsabilitats que s’hagin d’exercitar sobre la garantia i transcorregut el 
termini de la mateixa, es dictarà acord de devolució d’aquella o de cancel·lació de l’aval.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat, en data 20 de juliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

per trobar-se la corporació en període pre-constitutiu arran de les eleccions locals 2015, la 
competència per aquesta aprovació recau en aquesta Presidència, amb posterior ratificació en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva per import de 3.900,00€ (tres 
mil nou-cents euros) a l’empresa ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L., amb NIF B60359726, 
adjudicatària del contracte del servei de menjador escolar per als cursos  2011-2012 i 2012-2013. 



 
50 

 
SEGON.- Notificar el present Decret a l’empresa ARAMARK SERVICIOS DE 

CATERING, S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

 
hh) Decret núm. 148/15, de 22 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 7/2015. 

 
“Vist que, com a conseqüència de la constitució de la nova corporació sorgida de les 

últimes eleccions locals, es considera necessari adequar les partides previstes al pressupost inicial en 
el grup de programa  912 “Òrgans de Govern” en el sentit d’incrementar en 6.300,00€  la partida 912 
48000 “Partits Polítics” i reduir en la mateixa quantitat la partida 912 10000 “Retribucions òrgans de 
govern”. 
 

Atès el que estableix l’article 180 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. 
 

Atès el que estableix l’article 10è de les bases del pressupost d’enguany. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció 10/2015. 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 7/2015 del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat,  de transferència  de crèdits d’acord al que s’estableix a l’article 180 del Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals; d’acord amb el 
següent detall: 
 
1. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
912 10000 Retribucions òrgans de Govern 233.916,06 0,00 6.300,00 227.616,06 
912 48000 Partits polítics 140.000,00 6.300,00 0,00 146.300,00 
 Total 373.916,06 6.300,00 6.300,00 373.916,06 
 

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

ii) Decret núm. 153/15, de 27 de juliol, relatiu a adjudicar a l’empresa Endermar, S.L., el 
contracte del servei de menjador escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015 es va aprovar 

l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte del servei de 
menjador escolar per als cursos 2015-2016 i 2016 així com el Plec de clàusules administratives 
particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors d’aquest contracte. 
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Vist que per Decrets de Presidència núm. 108/2015, de 9 de juny, i 112/2015, de 12 
de juny, es van esmenar diversos errors materials del plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars de la licitació de referència. 
 

Atès que transcorregut el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat a la licitació 
les següents empreses: 

 
- ARAMARK SERVICIOS CATERING, S.L. 
- ENDERMAR, S.L 
- EUREST CATALUNYA, S.L. 
- SERVEIS D'APATS, S.L. 
- SERHS FOOD AREA, S.L. 

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

les condicions dels plecs reguladors d’aquesta licitació, es va valorar com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la presentada per l’empresa Endermar, S.L., i per Decret de Presidència núm. 129/2015, 
de 8 de juliol, es va requerir a la referida empresa perquè presentés la documentació corresponent en 
relació a l’esmentat contracte, segons el que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; i que en 
data 27 de juliol d’enguany, amb número d’entrada 3873 del Registre General d’aquesta entitat, la 
referida empresa ha presentat la documentació requerida. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 27 de juliol de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant 
l’adjudicació del contracte de referència a l’empresa Endermar, S.L. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de setembre i que 

és necessari aprovar l’adjudicació del contracte de referència, segons consta en l’expedient, es 
proposa la seva aprovació per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 151/2011, de 24 de juliol, la Presidència 

podrà exercir, per raons d’urgència, les competències de la Junta de Govern, donant compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Endermar, S.L., amb NIF B60936549, el contracte del 

servei de menjador escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, per un preu dia de menjador de 
4,69€ més IVA ( preu dia amb IVA ascendeix a 4,943€). 

 
SEGON.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb l’article 

151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorreguts 15 
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació als licitadors. Si finalitzat aquest termini 
no s’ha interposat recurs especial que impliqui la suspensió de la formalització, o s’hagués acordat 
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l’aixecament de la suspensió, es requerirà a l’adjudicatari perquè en un termini no superior a 5 dies 
naturals des del següent al de la recepció del requeriment concorri a formalitzar el contracte.  
La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’entitat i en el BOPB en un 
termini no superior a 48 dies naturals a comptar de la data de formalització, de conformitat amb l’article 
154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011. Així mateix, i d’acord amb l’article 154.4 de l’esmentat text 
normatiu l’òrgan de contractació comunicarà l’adjudicació a la Comissió Europea indicant si estima 
procedent la seva publicació.  
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’empresa Endermar, S.L., perquè en tingui 
coneixement de l’obligació de formalitzar el contracte segons s’estipula en els Plecs reguladors 
d’aquesta licitació, així com a la resta d’empreses licitadores. 

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

Ple que se celebrin.” 
 

jj) Decret núm. 163/15, de 4 d’agost, relatiu a nomenar com a funcionària interina la Sra. 
Isis Sanpera Calbet, adscrita al Servei de Control de Mosquits, per desenvolupar les 
tasques emmarcades a l’informe Estudio del transporte accidental del mosquito tigre 
(Aedes albopictus). 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 134/2015, de 9 de juliol, es va aprovar l’inici 

del procés del selecció per al nomenament temporal com a funcionari/ària interí/ina de programa, a 
jornada completa, d’un/a prospector/a auxiliar, grup C, subgrup C1, adscrit/a al Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per desenvolupar les tasques emmarcades a 
l’informe “Estudio del transporte accidental del mosquito tigre (Aedes albopictus) en vehículos a motor”; 
així com les bases reguladores de la referida convocatòria.  

Atès que la candidata proposada pel Tribunal, un cop efectuat el corresponent 
procés de selecció el dia 3 d’agost d’enguany, atesa la seva puntuació final i disponibilitat, va 
ser la Sra. Isis Sanpera Calbet; d’acord amb l’acta del tribunal qualificador de l’esmentada 
convocatòria, que s’adjunta. 

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

3 d’agost de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Nomenar com a funcionària interina, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 

7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, a la Sra. Isis Sanpera Calbet, amb 
DNI 47.603.414-S, amb la categoria de prospectora auxiliar, a jornada completa de 37 h. 30 m., grup C, 
subgrup C1, adscrita al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per 
desenvolupar les tasques emmarcades a l’informe “Estudio del transporte accidental del mosquito tigre 
(Aedes albopictus) en vehículos a motor” del projecte “Invasión del mosquito tigre en España: cambio 
global y salud pública” subvencionat dins del Plan Estatal I+D+I, i amb un sou brut mensual de 
1.464,71€ (720,02€ de salari base, 349,93€ de complement de destí i 394,76€ de complement 
específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 
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El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrita la 
funcionària interina des del dia 5 d’agost de 2015 i fins el dia 4 de novembre de 2015. No obstant si el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d'aquest programa 
d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, Llei 7/2007 de 12 d'abril. 
 

SEGON.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la Seguretat 
Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora, perquè 
prengui possessió de la referida plaça. 

 
QUART.- Publicar l’esmentat nomenament al Butlletí Oficial de la Província, d’acord 

amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

CINQUÈ.- Autoritzar la despesa de 6.689,29€ imputable a les partides pressupostàries 
següents: 
 
 - 311.13100. Retribucions bàsiques i complementàries: 5.077,63 € 
 - 311.16000. Seguretat Social: 1.611,66 € 
 

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

kk) Decret núm. 164/15, de 6 d’agost, relatiu a sol·licitar a la Direcció General 
d’Administració Local  el nomenament amb caràcter accidental del Sr. José Luis Sanz 
Arranz, funcionari d’aquesta corporació, per tal que substitueixi l’Interventora del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels seus ens dependents durant un determinat 
període. 

 
“Vist que la Sra. Zaida de la Hera Justicia, Inteventora General del Consell Comarcal 

del Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona s’absentarà del seu lloc de treball 
amb motiu del gaudí del període de vacances i per l’assistència al curs selectiu en el si del procés per 
a l’accés a la subescala de secretaria categoria d’entrada (ordre GRI/306/2013 de 2 de Desembre, 
convocatòria 209).  

 
Vist que l’absència comprendrà des del dia 24 d’agost de 2015 fins al 26 d’Octubre de 

2015 ambos inclosos. 
 
Vist el que disposa l’apartat setè de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, pel qual s’atorga la competència a les Comunitats 
Autònomes per fer els nomenaments accidentals de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 
 
 Vist que per Decret  38/2015 de 16 de març  es va sol·licitar a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya el nomenament amb caràcter accidental al Sr. 
José Luis Sanz Arranz per dur a terme substitucions de la plaça d’Interventor en casos d’impossibilitat, 
absència o malaltia de la persona titular de la plaça. 
 



 
54 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya el nomenament amb caràcter accidental del Sr. José Luis Sanz Arranz, amb DNI 
45.420.964N, funcionari d’aquesta corporació i personal suficientment capacitat, per tal que substitueixi 
a l’Interventor del Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels seus ens dependents durant el període 
que compren dels dies 24 d’agost de 2015 fins 26 d’octubre de 2015 ambdós inclosos. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la Direcció General d’Administració Local, 
així com als/a les interessats/des, pel seu coneixement i efectes. 
 

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

ll) Decret núm . 170/15, de 4 de setembre, relatiu a aprovar modificació de crèdits 8/2015. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 2 de març 
d’enguany que aprova la subscripció d’una addenda per a l’any 2015 al conveni subscrit, amb data 17 
de febrer de 2014, amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca que 
recapten l’impost de la taxa turística  de col.laboració per a la creació d’un fons comarcal per a la 
realització del Pla estratègic turístic comarcal. 
 

Vist que a l’acord 5è del conveni inicial 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 
de percentatge del fons amb destí local que gestiona en substitució del 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 dates 13 de gener i 14 de maig d’enguany la Generalitat de Catalunya ha 
ingressat a aquest Consell Comarcal les quantitats de 7.815,44€ i 5.181,18€ per aquest concepte 
corresponent al tercer i quart trimestre de 2014, respectivament.    
  

Vist el Decret de Presidència número 141/15 d’aquest Consell Comarcal, de data 14 
de juliol,  que aprova la subscripció d’un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei i 
l’AMPA de l’Escola Castell Ciuró de Molins de Rei per  a la prestació de la ruta NO 136 per al curs 
escolar 2015-16 i que preveu una aportació de 27.331,40€ de l’AMPA de l’escola Castellciuró i de 
9.077,50€ de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
   

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 
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RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 8/2015 del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat,  mitjançat crèdit generat per compromisos d’ingressos; d’acord amb el següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    

     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

     
432 46700 Consorci de Turisme Baix Llobregat 10.000,00 2.996,62 12.996,62 
326 22301 Transport escolar Castellciuró 25.095,40 36.408,90 61.504,30 

 Total despeses 35.095,4 39.405,52 74.500,92 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45080 Generalitat – Fons de Foment Turístic 10.000,00 2.996,62 12.996,62 
46217 Ajuntaments -Transport NO Castell Ciuró 0,00 9.077,50 9.077,50 
48002 AMPA Castell Ciuró 0,00 27.331,40 27.331,40 
 Total ingressos 10.000,00 39.405,52 49.405,52 

 
SEGON.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

mm) Decret núm. 172/15, de 9 de setembre, relatiu a aprovar les línies fonamentals del 
pressupost de  l’exercici 2016 integrat per aquesta entitat, el Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

 
“Vist l’Ordre HAP/2105/2012, de 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 a l’article 27.2 l’obligació de remetre informació sobre 
les línies fonamentals dels pressupostos de les corporacions locals  de l’exercici següent; i que aquesta 
remissió, conforme a l’article 5 de la referida Ordre, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del 
sistema habilitat pel Ministeri a l’efecte.   
 

Vist que el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques ha posat a disposició de les 
entitats locals una aplicació que estarà obreta fins al 14 de setembre per a la remissió de la informació 
sobre les línies fonamentals de la corporació per a l’exercici 2016.  
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016, integrat pel  
Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat,  que a continuació es relaciona:   
 

CAP DENOMINACIÓ Estimació drets 
reconeguts nets Var. 

Estimació 
previsions 

inicials 
OBSERVACIONS 

    2015 % 2016   
      

I IMPOSTOS DIRECTES 0,00  0,00  
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II IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  0,00  

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 300.000,00 5% 315.000,00 Preu públic servei de control de 
mosquits 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19.600.000,00 1,45% 19.885.000,00  

V INGRESSOS PATRIMONIALS 580.000,00 -39,6% 350.000,00 Reducció ingressos interessos 

 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 20.480.000  20.550.000  

VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00  0,00  

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 700.000,00  250.000,00 Canvi de model gestió PUOSC 

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00  0,00  

IX PASIUS FINANCERS 0,00  0,00  

 TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 700.000,00  250.000,00  

 TOTAL PRESSUPOST 21.180.000,00  20.800.000,00  

 
 

CAP DENOMINACIÓ Estimació drets 
reconeguts nets Var. 

Estimació 
previsions 

inicials 
OBSERVACIONS 

    2015 % 2016   

I RETRIBUCIONS PERSONAL 5.405.000,00 3,18% 5.577.000,00 
Increment 1% + paga extra 2012 + 
dotació places no ocupades 

II  COMPRA DE BENS I SERVEIS 6.417.000,00 0,05% 6.420.000,00  

III INTERESSOS 3.000,00  3.000,00  

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 8.645.000,00 0,05% 8.500.000,00  
 TOTAL  DESPESES CORRENTS 20.472.015,00  20.500.000,00  

VI INVERSIONS REALS 290.000,00  300.000,00  

VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.520.000,00  0,00 Canvi de model gestió PUOSC 

IX PASIUS FINANCERS 0,00  0,00  
 TOTAL  DESPESES  DE CAPITAL 1.810.000  300.000,00  

  TOTAL PRESSUPOST 22.282.015,00  20.800.000,00   
 
Les previsions d’ingressos i despeses es consideren que són conseqüència d’una evolució tendencial, 
no es considera implantar altre tipus de mesures. 
 
A l’exercici 2016 està previst l’extinció del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat i la prestació directa per part del Consell Comarcal dels serveis que prestava el seu 
organisme autònom. Aquest canvi no suposa una modificació en les estimacions del pressupost 
consolidat.   
 

SEGON.- Comunicar el Marc Pressupostari per mitjans electrònics a través del sistema 
habilitat pel Ministeri al efecte.   
 

TERCER.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 
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3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 

 Sessió del 21 de setembre 
 

a) Aprovar el nomenament de representants en diferents entitats i organismes. 
 
 

“Vist que constituït el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió plenària de 
data 24 de juliol de 2015, a conseqüència de les eleccions locals convocades, resulta necessari 
procedir al nomenament dels representants comarcals en els ens de caràcter permanent dels quals 
aquesta entitat en forma part. 
 

Vist que l’article 9 dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat preveu que 
la composició del Consell Plenari del Consorci serà d’un membre per cada una de les entitats 
consorciades, designats pels respectius òrgans de govern, més la Presidència, que serà el/la 
President/a del Consell Comarcal del Baix Llobregat o el/la Conseller/a Comarcal en qui expressament 
delegui. 
 
  Vist que d’acord amb l’article 14 dels Estatuts de la Fundació Caviga, cadascuna de 
les institucions i organitzacions públiques o privades que formin part del Patronat de la Fundació 
nomenaran un representant. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Designar la Sra. Mireia Monfort i Sòria, consellera de l’Àrea de Turisme, com 
a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Consell Plenari del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat. 
 

SEGON.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la Fundació Caviga; i al Sr. 
Xavier Paz Penche, conseller de l’Àrea de Politiques de Benestar i Desenvolupament  Social, com a 
representant suplent del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la Fundació Caviga,  
per exercir en el seu nom les funcions de patró, de conformitat amb l’article 14 i ss dels seus Estatuts. 
 

TERCER.- Condicionar el present acord a la seva ratificació en la propera sessió 
plenària que se celebri. 
 

QUART.- Comunicar el present acord, en la part que els afecta, als esmentats 
representants, així com a les institucions i organitzacions públiques o privades que formin part de la 
Fundació Caviga, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
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b) Aprovar el Manifest de la XVII Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat. 

 
“Vist que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat funciona des de fa 

anys amb una dinàmica pròpia i activa mitjançant la realització de comissions de treball específiques i 
la realització de propostes comarcals.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Socials d’aquesta entitat en data 14 de setembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS 
 

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

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

c) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els ajuntaments participants, de 
col.laboració en el desenvolupament i execució del projecte “Promoure l’ocupació a la 
indústria local”. 

 
“Vist que en data 23 de desembre de 2014 la Diputació de Barcelona va publicar al 

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

Atès que les entitats beneficiàries d’aquests ajuts seran les entitats locals i comunitats 
de municipis de la província de Barcelona, que tinguin un mínim de 30.000 habitants, i si tenen menys 
de 30.000 podran presentar-se sempre que ho facin mancomunadament o mitjançant una agrupació 
territorial. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal, conjuntament amb 25 ajuntaments de la comarca 
(Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, 
el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts, Vallirana i Viladecans), van acordar presentar a aquesta convocatòria el projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”, que es centrarà en les activitats econòmiques de les 
indústries alimentàries i de begudes, i amb els sector logístic vinculat a aquestes indústries. 
 

Atès que els 25 ajuntaments participants en l’esmentat projecte, conjuntament amb el 
Consell Comarcal, també executaran accions dins del projecte, per això la modalitat d’execució és 
conjunta.  

Vist que per Decret de Presidència núm. 23/2015, de 20 de febrer, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció a la Diputació de Barcelona per un import de 
362.921,58€ per a la realització del projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix 
Llobregat”. 

 
Atès que en data 13 de maig de 2015 la Diputació de Barcelona ha comunicat a 

aquesta entitat l’acord de la seva Junta de Govern celebrada el dia 30 d’abril de 2015 on va aprovar les 
subvencions destinades als projectes emmarcats dins de la convocatòria de referència i que per 
aquest Consell Comarcal la subvenció ha estat per un import de 260.855,04€, subvenció que es va 
acceptar per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig d’enguany. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 10 de setembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal i cadascun dels ajuntaments participants 
en el Projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local”. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments de la comarca participants en el projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local”, que 
són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, 
Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, la Palma 
de Cervelló, Pallejà, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana i Viladecans; de conformitat amb la minuta de convenis 
que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments 
que participen en el projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local”, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

d) Aprovar la convocatòria del concurs “Talla Ja!! Contra la violència masclista”, així com 
les seves bases reguladores. 

 
“Vist que el Servei Comarcal de Joventut, juntament amb el Consell de Dones del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, engega una nova edició de la campanya denominada “Talla Ja!!”, 
que té com a objectiu conscienciar a la gent jove de la necessitat social d’eradicar la violència 
masclista.  
 

Vist que per aconseguir un producte que faci de suport a la campanya s’ha planificat 
un concurs que premiarà l’obra que representi el rebuig social a la violència masclista  i que recolzi la 
prevenció d’aquest tipus de violència en els tres àmbits que afecten més a la gent jove (de parella, 
familiar i comunitari).  
 

Atès que l’esmentat concurs està dirigit a joves d’entre 15 i 35 anys residents al Baix 
Llobregat, i que facilitarà també l’apropament dels joves als Punts d’informació Juvenils per rebre més 
informació.  

 
Atès que el producte resultant serà de propietat exclusiva i permanent del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, qui podrà modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta 
guanyadora; i que els 30 ajuntaments de la comarca també podran utilitzar-lo en les seves campanyes, 
prèvia demanda a aquest Consell Comarcal. 
 
  Vist les bases del concurs “Talla Ja!! Contra la violència masclista”, que s’adjunten a 
l’expedient, i que recullen, entre d’altres, el detall i criteris per poder participar en el mencionat concurs. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i per la 
Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 30 de juliol de 2015, que 
s’adjunta a l’expedient.  
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria del concurs “Talla Ja!! Contra la violència 
masclista”. 

 
SEGON.- Aprovar les bases que regeixen el concurs “Talla Ja!! Contra la violència 

masclista”, que s’adjunten al present Decret. 
 
TERCER.- Donar la màxima difusió d’aquest concurs mitjançant nota de premsa entre 

els mitjans de comunicació, entre els 30 ajuntaments de la comarca, punts d’informació juvenil, així 
com a través de la consulta a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat.  
 

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

e) Informar sobre l’abast i grau d’especificació de l’estudi ambiental estratègic de la 
Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit dels serveis generals del 
Cementiri comarcal de Roques Blanques, al Papiol. 

 
“Atès que en data 5 de juny de 2015, amb número d’entrada 2568 del Registre 

General d’aquesta entitat, va arribar un escrit de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de petició 
d’informe d’abast i grau d’especificació de l’estudi ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla 
General Metropolità a l’àmbit dels serveis generals del cementiri Roques Blanques, del terme municipal 
del Papiol (OTAABA20150057); d’acord amb el que disposa l’article 86bis del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, i en el marc de les consultes necessàries per a l’elaboració del document d’abast i als 
efectes de l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 
Vist que aquesta entitat és administració afectada atès que la Modificació puntual del 

Pla General Metropolità a l’àmbit destinat als serveis generals del Cementiri de Roques Blanques es 
desenvolupa en terme municipal del Papiol, en terrenys de la finca de Can Tintorer, íntegrament 
propietat d’aquest Consell Comarcal, que alhora és titular del servei de Cementiri de Roques Blanques; 
sent el promotor de l’actuació l’empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber, S.L., empresa 
concessionària del servei del cementiri. 
 

Vist que d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 6/2009, de 29 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, s’han de sotmetre a avaluació ambiental, si així es resol 
en la decisió prèvia d’avaluació ambiental, els plans i els programes a que fa referència l’article 6 que 
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estableixen l’ús de zones d’àmbit territorial reduït; i que en aquest cas els terrenys afectats per 
l’actuació de referència formen part del Parc de Collserola, un espai que té una multiprotecció PEIN-
ZEPA-LIC-Parc Natural (2010) i protecció especial pel seu interès natural per part del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona (2010), circumstàncies que s’entenen determinants per determinar la 
necessitat d’estudi d’impacte ambiental (EIA). 
 

Atès que l’àmbit d’actuació està afectat per diversos riscos per accident en les 
indústries químiques properes, per incendi forestal i especialment per accident en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril; i que, d’acord amb els criteris de la Direcció General 
de Protecció Civil, aquelles activitats incloses en les Zones d’Indefensió Envers l’Autoprotecció (ZIEA) 
vinculades al risc en el transport de mercaderies per carretera i ferrocarril, estaran vinculades a la 
normativa sectorial pel que fa a la seva autorització.  
 

Atès que l’empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber, S.L. ha elaborat un 
informe determinant els riscos i mesures de protecció a prendre que permetrien la ubicació de 
l’ampliació proposada dels serveis generals del cementiri, estimant-se que les implicacions que es 
puguin derivar de les instruccions que emeti la Direcció General de Protecció Civil s’hauran 
d’incorporar al desenvolupament d’aquesta actuació 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 14 
d’agost de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 24 de juliol de 2015, s’ha procedit, entre 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la Modificació puntual del Pla General 
Metropolità a l’àmbit dels serveis generals del Cementiri Roques Blanques, del terme municipal del 
Papiol (OTAABA20150057 – URB 093-15), promoguda per l’empresa Gestió Integral de Cementiris de 
Nomber, S.L. 
 

SEGON.- Proposar que l’estudi ambiental estratègic i la Modificació puntual de 
referència incorporin i desenvolupin les especificacions relatives a Protecció Civil que estableixi la 
Direcció General de Protecció Civil atesa la ubicació de l’actuació en una zona sotmesa a risc. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
perquè en tingui coneixement i als efectes previstos.   

 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
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4.- Aprovar la comprovació i rectificació preceptives de l’Inventari general de béns i drets. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2010, es va aprovar 

l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat, actualitzat inicialment en 
data 19 de juliol de 2010 i posteriorment en les respectives sessions plenàries quan ha estat necessari, 
sent la darrera el 19 de maig de 2014, on es va aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i 
drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat a data 31 de desembre de 2013. 
 

Atès que l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la 
seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la 
corporació, en el segon, i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la 
comprovació de l’inventari; segons el que disposa l’article 222 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.  

 
Vist que per acord del Ple d’aquesta entitat en sessió celebrada el 24 de juliol de 2015 

es va constituir el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Vist que s’adjunta a l’expedient com Annex I el resum patrimonial i els informes anuals 
de rectificació de l’Inventari general de béns d’aquest Consell Comarcal, per llibres, epígrafs i 
subepígrafs, per classificació i per comptes a data 31 de desembre de 2014. Així mateix, s’adjunten a 
l’expedient les fitxes resum de les altes i baixes produïdes durant l’any 2014. 
 

Atès que s’adjunta com a Annex II l’Acta de comprovació de l’Inventari general de 
béns d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat en data 24 de juliol de 2015 amb la compareixença 
del President electe, el President cessant i el Secretari Accidental de l’entitat, d’acord amb el que 
disposa l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 104 del 
Reglament del Patrimoni dels ens locals, amb l’objecte d’establir les responsabilitats que es puguin 
derivar per als membres sortints i, al seu dia, per als entrants; així mateix s’adjunta a l’expedient l’Acta 
d’arqueig extraordinària a data 24 de juliol de 2015 realitzada per la Tresoreria de l’entitat.  
 

Atès que l’esmentat inventari s’ha confegit d’acord amb les prescripcions dels articles 
106 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens 
locals. 
 

Vist l’informe emès per la Lletrada de Secretaria i Serveis Jurídics d’aquesta entitat, en 
data 16 de setembre de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i drets del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en data 31 de desembre de 2014, d’acord amb l’Annex I que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
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SEGON.- Aprovar la comprovació de l’Inventari General de béns i drets del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en data 24 de juliol de 2015, d’acord amb l’Annex II que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

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

QUART.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern el present acord de comprovació i rectificació 
de l’Inventari de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una còpia de la referida 
rectificació i comprovació.” 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i 
Ciutadans, i l’abstenció dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 

 
5.- Aprovar el Compte General de l’entitat corresponent a l’exercici 2014. 
 

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

“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 13 de maig de 
2015, va informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, integrat 
pel compte general del Consell Comarcal i el del seu únic organisme autònom, Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat, corresponents a l’exercici 2014. 
 

Atès que l’expedient i documentació integrant del Compte General han estat exposats 
al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 2 de juny de 2015 
(CVE-Núm. de registre: 022015014882), durant el termini legalment establert en el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 

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

reclamació, al·legació o observació al Compte General. 
 

Per tot això, el President del Consell Comarcal, d’acord amb el que preveu l’article 212.4 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, sotmet a consideració del Ple el Compte General de 2014 i  proposa l’adopció dels 
següents 
 
 ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, integrat 
pel Compte General del Consell Comarcal i el del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat, corresponent a l’exercici de 2014, integrat pels següents estats financers i comptables: 
 
 -balanç. 
 -compte de resultats econòmic-patrimonial. 
 -estat de liquidació del pressupost. 
 -memòria. 
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  SEGON.- Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article 43 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, 
que diu: 
 
Nosaltres ens abstindrem a la votació, entre altres coses perquè no teníem un grup a la legislatura 
anterior, no ven formar part de la comissió especial de comptes, no hem pogut fer el seguiment i per tant 
semblaria del tot inapropiat, manifestar-nos en un sentit u otro y eso hace que el sentido de nuestra 
votación sea la abstención y no presupone ni desconfianza ni nada respecto de las cuentas que se 
presentan, simplemente que no formamos parte de la gestión en ese momento.  
 
Interve el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Nosaltres, encara que sembli mentida, coincidim en aquest cas amb el portaveu del grup de Ciutadans al 
no formar part d’aquest Consell Comarcal en l’anterior mandat, doncs també per desconeixement d’alguna 
part de l’historial de coses, doncs hi ha romanents de crèdits que es mouen que no sabem per quins 
criteris s’han anat fent al llarg de l’any i que entenem que són perfectament comprensibles, però que en 
desconeixem els fons, doncs evidentment també ens abstindrem en aquesta votació  
 
A continuació intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Nosaltres votarem també abstenció. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, i CIU, i 
abstenció dels representants presents dels grups comarcals del PP, Ciutadans, i la CUP.  
 
6.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 9/2015. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l’article 1 i següents  del RDL 10/2015, de 11 de setembre, pel que es 

concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l’estat i s’adopten altres 
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, que preveu que les administracions 
públiques, així com els seus ens dependents i vinculats, abonaran dins de l’exercici 2015, i per una 
sola vegada dins de l’exercici, una retribució de caràcter extraordinari d’import equivalent a 48 dies o al 
26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de l’eliminació de la paga extraordinària 
així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents 
corresponents al mes de desembre del 2012 en aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat . 
 

Vist que el cost pel al Consell Comarcal del Baix Llobregat de satisfer la retribució 
extraordinària equivalent al 26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària del 2012 ascendeix a 32.663,69€ i que no existeix crèdit 
pressupostari adequat ni suficient per fer front a aquesta despesa imprevista però si existeix romanent 
de tresoreria suficient per poder finançar la modificació de crèdits corresponents. 
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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 proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
     ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 9/2015  de suplement de crèdits finançat 
per romanent líquid de tresoreria,d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. SUPLEMENT DE CRÈDITS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
313 13000 Retribució personal SCM 285.777,89 5.279,93 291.057,82 
410 13000 Retribució personal promoció agrícola 57.216,46 1.033,38 58.249,84 
920 13000 Retribució personal serveis centrals 793.750,29 16.073,70 809.823,99 
337 13000 Retribució personal joventut 56.901,04 1.159,98 58.061,02 
241 13000 Retrib. Personal promoció econòmica 137.900,26 2.652,98 140.553,24 
920 12000 Sous del grup A1 106.558,70 4.096,31 110.655,01 
920 12003 Sous grup C1 20.836,42 1.214,82 22.051,24 
912 10000 Retribucions òrgans de govern 227.616,06 1.152,60 228.768,66 
 Total despeses 1.686.557,12 32.663,70 1.719.220,82 
    
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

87000 
Romanent de tresoreria per despeses 
generals 13.000,00 32.663,70 45.663,70 

 Total ingressos 13.000,00 32.663,70 45.663,70 

2. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 
 
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
     
     
     
     
     
 Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
 

SEGON.-  Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article 169  del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 

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

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
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7.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 3/2015 del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l’acord de la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 

Baix Llobregat  de data 21 de setembre d’enguany  que aprova la proposta de modificació de crèdits 
3/2015 mitjançat suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per elevar-la 
posteriorment al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva aprovació definitiva. 
 

Vist l’article 1 i següents  del RDL 10/2015, de 11 de setembre, pel que es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l’estat i s’adopten altres 
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, que preveu que les administracions 
públiques, així com els seus ens dependents i vinculats, abonaran dins de l’exercici 2015, i per una 
sola vegada dins de l’exercici, una retribució de caràcter extraordinari d’import equivalent a 48 dies o al 
26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de l’eliminació de la paga extraordinària 
així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents 
corresponents al mes de desembre del 2012 en aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat . 
 

Vist que el cost pel al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
de satisfer la retribució extraordinària equivalent al 26,23% dels imports deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 2012 ascendeix a 23.548,77€ i que no 
existeix crèdit pressupostari adequat ni suficient per fer front a aquesta despesa imprevista però si 
existeix romanent de tresoreria suficient per poder finançar la modificació de crèdits corresponents. 
 

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

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 3/2015 del Patronat Comarcal de Serveis 
a la Persona del Baix Llobregat, mitjançat suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de 
tresoreria d’acord amb la proposta aprovada per acord de la Junta de Govern del Patronat i que es 
relaciona a continuació: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     
231 13003 Retribució personal serveis centrals 101.565,19 1.842,88 103.408,07 
231 13000 Retribució personal EAIA 1.086.753,90 19.349,04 1.106.102,94 
4412 13000 Retribució personal laboral transport adaptat 31.795,77 579,47 32.375,24 
231 13100 Retribució personal PRODEP 119.702,14 1.777,38 121.479,52 
 Total despeses 1.339.817 23.548,77 1.363.365,77 
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INGRESSOS Crèdit inicial Altes Crèdit final 
87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 0,00 23.548,77 23.548,77 
     
 Total ingressos 0,00 23.548,77 23.548,77 
 

SEGON.-  Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article 169  del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 

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

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
8.- Moció relativa al suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 
Mediterrània. 
 

Es llegeix la Moció que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat , com molts altres ajuntaments de la 

comarca , entitats municipalistes, ONG i ciutadans i ciutadanes particulars han manifestat la seva 
preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de 
la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    

 
Atès que el grau de patiment de les persones refugiades que fugen de la violència i les 

violacions de drets humans ha assolit un nivell que no s'havia tornat a veure a Europa des de la 
Segona Guerra Mundial. Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les 
quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o 
mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els 
propers dos mesos.      

 
Atès que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització 

formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument 
de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació 
d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 

 
Atès que l’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar 

suport a la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 
amb el suport dels municipis catalans.  

 
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 

cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 

1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i 
garantir els drets que aquest estatut preveu. 
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Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 

propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 

només 28 places d'acollida. 
 

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit 
associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
 
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin 

resposta a la situació dels refugiats. 
 
Per tot això, proposem al plenari l'adopció dels següents acords: 

 
S'ACORDA: 

 
PRIMER.- Instar a la Unió Europea a: 

 
Incrementar el suport als Estats de la UE amb fronteres exteriors, perquè puguin proporcionar 
unes condicions de recepció humanes i accelerar el tràmit de les sol·licituds d'asil. 
 

Garantir l'accés al territori de la UE a les persones refugiades que arribin a les fronteres 
terrestres exteriors. 
 
Alleujar la immensa pressió sobre els països amb fronteres exteriors, mitjançant un programa 
de reubicació d'emergència. 
 
·Suspendre l’aplicació del reglament de Dublín, que permet als països receptors de 
demandants d'asil tornar al sol·licitant a l'estat europeu del qual procedeix.  
 
Fer que els Estats membres amb fronteres exteriors posin fi a les devolucions en calent i a les 
violacions de drets humans, inclosos els maltractaments i l'ús excessiu o innecessari de la 
força. 

 
SEGON.- Instar el Govern espanyol a: 

 
· Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i 

integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin els recursos 
necessaris a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 
· Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per garantir la 

qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
 
· Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 

sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
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· Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

· Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes auelles persones que es veuen 
obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la linia del que proposa Stop 
Mare Mortum. 

 
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 
· Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 

aprovat el 28 de gener de 2014, i que al 2014 va comptar amb la clarament insuficient , 
adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament. 

 
· Tornar a posar en marxa el Programa de Protecció de Defensors i Defensores de Drets 

Humans que la Generalitat de Catalunya va posar en marxa entre 2009 i 2011 i que va 
permetre l'acollida de defensores i defensores de drets humans que van haver de marxar dels 
seus respectius països per la persecució que patien pel seu activisme.  

· Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció 
a les persones sol·licitants. 

· Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 
· Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
QUART.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.  
 
CINQUÈ.- Definir quin suport (servei i infrastructura) pot oferir el municipi per acollir les 

persones sol·licitants. 
 
SISÈ.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
SETÈ.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 

amb vocació transformadora.  
 
VUITÈ.- Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
NOVÈ.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 

matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la 
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

- Assistència en les rutes de fugida 
- Suport als municipis de la ruta 
- Planificació i gestió de l’acollida  
- Acollida a Catalunya  
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DESÈ.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre institucions, entitats 
municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat 
de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.    
 

ONZÈ.- Donar compte d'aquest acord al Fons Català de Cooperació per a la seva 
posterior comunicació a la resta d'entitats i institucions supramunicipals que es coordinen en 
l'abordatge d'aquesta crisi.” 

  
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Garcia, conseller de Cooperació i Solidaritat del grup 
comarcal del Convergència i Unió, que diu: 
 
Demanem l’aprovació de tots els grups comarcals a donar suport, com diu la moció, a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes armats. És una moció que surt del Fons Català de 
Cooperació, juntament amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. També és 
una moció que s’ha aprovat a molts municipis de la comarca, que insta a diferents administracions, des 
de la Generalitat, a l’Estat i també a la Unió Europea, doncs a fer accions i compromisos.  
 
Pren la paraula la Sra. Alba Martinez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entesa, que diu: 
 
Totalment d’acord, el nostre vot no podria ser un altre que el vot a favor davant aquesta Moció, ja que 
creiem que la resposta al món municipal està sent unànime i solidària, i per tant des del Consell 
Comarcal no podíem quedar-nos al marge. 
 
Si que remarcar que creiem que no és una crisi nova, que han estat constants les alertes que ens han 
arribat des de les ONGs i les entitats expertes, que ens han anant llançant, com també han estat 
constants les demandes de responsabilitat als governs en front una crisi com aquesta i el que hem 
trobat en la majoria de les ocasions és que han reforçat les seves politiques migratòries o han construït 
o han enfortit murs i tanques, tant legals com físiques, per impedir l’entrada a aquestes persones, 
incomplint la Convenció de Ginebra i el Protocol sobre l’estatut del refugiat. 
 
Per tant creiem des d’Entesa que els ajuntaments i els ens supramunicipals, com aquest Consell, 
tenim un deure i una responsabilitat davant de tot allò que passa arreu i que ens sentim actors per tant 
destacats en aquest món global i amb aquesta moció a part d’expressar la nostra solidaritat amb el 
patiment de les persones que s’han vist obligades a fugir de les seves llars a causa de la violència i 
violació de drets humans, el que també demanem és que les administracions competents assumeixin 
les seves responsabilitats i garanteixin una acollida amb les màximes garanties i amb les condicions 
dignes per aquestes persones i també demanem amb la màxima coordinació en aquest cas entre 
administracions, entenem aquest paper important que hem de fer des dels municipis. Per suposat la 
majoria de demandes van dirigides al Govern de l’Estat, que és l’administració competent en matèria 
d’asil, i també totalment d’acord amb allò que diu la Moció, de que cal reforçar les politiques de 
cooperació, debilitades recordem-ho en els darrers anys, per donar també suport els països empobrits 
que és on realment es produeix l’origen i les causes de que es produeixin aquests moviments de 
persones. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, 
que diu: 
 
Entenc que aquesta Moció la presentem conjuntament tots els partits politics, no? 
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El Sr. President li contesta que és correcte, va ser recolzada en la Junta de Portaveus per tots els 
grups, al que el Sr. Fernando Moya diu que està totalment d’acord. 
 
A continuació intervé el Sr. José Angel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC–CPM, que diu: 
 
El grup comarcal socialista dóna ple suport a aquesta Moció i davant d’aquest drama humanitari doncs 
totes aquelles mocions que afavoreixin no només la solidaritat de la societat davant d’aquesta crisi i 
d’aquest drama humanitari, l’abordatge que està plantejant aquesta Moció, pensem que esta molt ben 
treballat i donem ple suport a aquesta Moció. 
 
Intervé el Sr. Roger Castillo, portaveu del grup comarcal de la CUP, que diu: 
 
Nosaltres també donem suport a aquesta Moció en primer lloc doncs perquè parla d’aquesta acollida, 
d’aquesta coordinació i d’aquesta necessitat doncs que el  Fons de Cooperació hi sigui al darrera, que 
ha donat un suport tècnic aquests dies als ajuntaments força rellevant. Si que volíem doncs apuntar 
dues coses més, en primer lloc que la Moció evidentment fa referència al conflicte que tenim a dia 
d’avui, però que és un conflicte com tants altres hi ha a la Mediterrània o fora de la Mediterrània i que  
no generen directament doncs una situació de guerra, però si una situació de pobresa i misèria entre la 
gent que viu en certs països i que té una situació doncs que l’arrel del conflicte vé a ser la mateixa, 
doncs que és una arrel capitalista desfermada des dels governs occidentals cap a altres parts del món,  
que també necessiten doncs aquest tipus de suport per part del món local de Catalunya o d’altres parts 
d’aquest món occidental. I un altre punt que també volíem doncs refermar, el fet que hi han partits 
polítics que de vegades en un Parlament de Catalunya poden votar en contra doncs de certes 
mocions, que s’arriba a entrar doncs a certs debats al voltant del dret d’autodeterminació dels pobles, 
en aquest cas doncs del Sàhara, del Kurdistan, etc, que acaben sent pobles on es viuen aquestes 
situacions de misèria, on es viuen aquestes situacions doncs de persones que han d’emigrar del seu 
país doncs per buscar un futur millor i que també en som responsables des d’aquí quant no donem 
suport públic i fefaent a la seva situació diària o en tot cas a revertir-la. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
9.- Moció de suport als treballadors i treballadores de l’empresa Inovyn-Solvay. 
 

Es llegeix la Moció que transcrita literalment diu: 
 
“Inovyn-Solvay és una empresa amb més de 40 anys d'història a Martorell, a la qual 

actualment estan vinculats laboralment al voltant de 500 llocs de treball directes i 2.000 d’indirectes. 
Molts dels treballadors són veïns de la comarca del Baix Llobregat nostra ciutat. 

 
Es tracta d'un complex industrial de referència per a Martorell i està integrat en un dels 

sectors de més tradició i de més pes en la economia comarcal. 
 
La direcció de l’empresa i els representants dels treballadors s'han dirigit en les 

últimes setmanes a l'Ajuntament de Martorell i han expressat la seva inquietud per la continuïtat de la 
fàbrica i pel manteniment dels llocs de treball, després d’una decisió del Ministeri d’Indústria respecte 
la possibilitat de concórrer a la subhasta del subministrament elèctric d’interrumpibilitat, un servei clau 
per a la seva activitat. 
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El moment en què arriba aquesta decisió del Ministeri coincideix amb un procés de 
canvi accionarial a Inovyn-Solvay, culminat el passat mes de juliol i precisament, quan l’empresa està 
pendent de decidir inversions en les instal·lacions actuals situades al nostre municipi. 

 
Les conseqüències de l’eventual tancament de l'empresa serien nefastes en l’àmbit 

local, però també en el  global, del sector industrial i del país en termes d’ocupació, de competitivitat i 
de confiança en la recuperació econòmica. 

 
Per tot l’exposat, proposem al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Manifestar  el nostre suport als treballadors i a les treballadores Inovyn-
Solvay per garantir la continuïtat dels llocs de treball de la planta de l'empresa a Martorell. 

 
SEGON.- Demanar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el seu compromís 

d'assegurar la viabilitat de la planta i de l'ocupació que genera al nostre municipi. 
 
TERCER.- Instar  els governs de la Generalitat i de l’Estat a crear una mesa de diàleg 

per a la confecció d'un pla de viabilitat industrial entre la direcció de l'empresa, el comitè d'empresa, les 
centrals sindicals i les administracions implicades, amb la finalitat de mantenir els llocs de treball. 

 
QUART.- Traslladar la present declaració institucional al Ministeri d’Indústria, Energia i 

Turisme, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
del Parlament de Catalunya”. 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vicepresident d’aquesta entitat i portaveu del 
grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
En primer lloc agrair-vos a tots, perquè a banda de ser consellers doncs sou regidors o alcaldes o 
alcaldesses dels vostres propis municipis i com alcalde vaig adreçar doncs aquesta Moció, que hem 
volgut doncs que tingués un ampli suport, que està tenint, perquè a tot arreu on l’heu tractat, i hem 
consta que la major part de municipis l’heu tractat en el vostre Ple ordinari, doncs hi ha hagut un ampli 
suport i a més a més aprovat per unanimitat; per tant vagi per endavant us dono les gràcies en aquest 
cas no en la meva condició de Vicepresident del Consell Comarcal, que també, si no sobretot com 
Alcalde de Martorell. 

 
És una Moció de suport als treballadors i treballadores de l’empresa Solvay, perquè com conseqüència 
d’una resolució governamental, que entenem del tot injusta i sobretot desproporcionada, doncs a 
l’empresa Solvay, que és una empresa industrial, fa més de 40 anys que està instal·lada a Martorell, 
tal com deia el President, i que ocupa 2500 llocs de treballs i, m’agrada molt fer èmfasi en aquesta 
paraula que diré ara “consolidats”, és a dir, que no són treballs precaris ni a mitja jornada sinó que són 
treball estable, molt consolidat i que com conseqüència repeteixo de una resolució, concretament del 
Secretari d’Estat d’Indústria i Energia, doncs els fa fora del sistema d’interrumpibilitat elèctrica que 
tenen els grans consumidors d’energia elèctrica per uns hipotètics, dic hipotètics perquè no estan 
provats, incompliments que no van causar absolutament cap dany a la xarxa ni a la cosa pública, 
perquè ens entenguem, i la sanció es quantifica en més de 50 milions d’euros desprès de que 
l’empresa, després de quatre anys de tenir resultats negatius, enguany a 30 de juny doncs començava 
a tenir resultats positius i per tant tornava a tenir resultats positius i a emprendre doncs el vol, doncs 
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una sanció d’aquest tipus paradoxalment del Govern de l’Estat doncs pot condemnar  a l’empresa a 
tancar les seves portes. Una empresa que a més a més té més de 40 anys d’història i que és una de  
les empreses importants del Baix Llobregat, no només de Martorell sinó del Baix Llobregat Nord, i de 
manera directa o indirecta a través del seu partenariat doncs ocupa a moltísima gent. Això estem 
intentant per tots els flancs possibles, tant els representants dels treballadors, com la direcció de 
l’empresa, com l’ajuntament, la Generalitat, i la major part d’institucions i centrals sindicals, doncs de 
fer veure al Govern d’Estat que una resolució d’aquest tipus pot portar-nos al tancament de l’empresa. 
Demanem un suport ampli, jo crec que el millor actiu i així els hi hem manifestat als representants dels 
treballadors és que tenim una unitat política, sindical i institucional molt ampla en aquest país i hem de 
fer veure al Govern d’Estat que rectifiqui amb aquesta resolució, que s’està intentant fer per tots els 
camis possibles, altra cosa és que tinguem alguna resposta en positiu. Jo concretament soc optimista 
o vull ser optimista perquè no entendria que una resolució d’aquest tipus, amb tota la manca de sentit 
comú del món, doncs portés a una empresa com aquesta al seu tancament.  
Per tant posem a consideració doncs aquesta Moció, que han aprovat la major part de municipis dels 
quals tots vosaltres en formeu part, i també doncs com no podia ser d’una altra manera l’hem portat 
també al Consell Comarcal i ens agradaria tenir aquest recolzament institucional.   
 
A continuació pren la paraula el Sr. Fernando Moya, conseller del Partit Popular, que diu: 
 
En un principi per part nostra total suport als treballadors, altra cosa és el litigi amb l’empresa. Però 
volia fer un prec perquè nosaltres, el nostre grup, es va reunir amb el comitè d’empresa i ens van 
demanar aquí l’ajornament de la deliberació i aprovació d’aquesta moció, perquè demà tenen una 
reunió com la Directora General de Política Energètica, Maria Teresa Boquedano, i el dia 13 tenen 
altra reunió amb el Ministre. Ens han dit “si us plau digueu al Ple que ens agradaria que no hagués 
massa ressò, que no pugui malinterpretar-se que estem intentant pressionar des del Ple”. M’han 
demanat que ho digui, ara queda a criteri de tots si s’ajorna o no. Ens han demanat ajornar-la, eh? Per 
això, sobretot perquè no s’entengui malament la pressió. 
 
Intervé el Sr. Josep Maria González, conseller del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Nosaltres, el nostre grup, estem per votar a favor de la proposta. Es tracta d’un estira i arronsa entre 
l’empresa i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, és un petit detall que el conseller Fonollosa no ha 
comentat, que l’empresa també tindria alguna part de culpa. Dir òbviament, com també ha comentat el 
conseller Fonollosa, estem parlant de 500 llocs de treball directe, de 2000 indirectes, 2500 consolidats, 
agafo el seu argument. Dir que per mi, que soc d’Esparreguera, i que per tant és una empresa de 40 
anys, de Martorell, del Baix Llobregat Nord i per nosaltres és important perquè a Esparreguera tenim 
gent que treballa a la Solvay. Demanem que hi hagi una solució lo més ràpida possible i sobretot que 
no afecti als llocs de treball, sobretot en els temps que corren, perquè per al nostre grup i per lo que diu 
el CIS, l’atur si que és el principal problema del nostre país. 
 
Pren la paraula el Sr. Andreu Pérez, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republica de Catalunya, 
que diu: 
 
Total suport als treballadors i treballadores de Solvay, de la zona nord de la nostra comarca. I doncs be 
una vegada més l’Estat, en aquest cas espanyol, doncs treballant sempre a favor de les classes 
populars del nostre país i la comunitat productiva, i així anem. 
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A continuació intervé la Sra. Alba Martinez, portaveu del grup comarcal de Coalició Entensa, que diu: 
 
Creiem que aquesta Moció és totalment pertinent, precisament pel que es comentava de que ja s’ha 
aprovat a molts municipis i aquí al Consell doncs ve a refermar doncs el nostre suport als treballadors i 
treballadores que, com deia el President, doncs des de fa més de 40 anys venen lluitant i han tingut un 
paper clau en l’història del moviment obrer dels anys 70 i 80, i per tant es troben en una situació 
complicada i el mínim que podem fer per pressionar perquè aquests 2500 llocs de treballs es 
mantinguin és sumar-nos als molts municipis que han presentat aquesta Moció i fer-lo com a Consell 
Comarcal. 
Afegiria, mentre el Govern Espanyol diu que estem sortint de la crisi, empreses com aquesta que 
porten lluitant mols anys per tirar endavant veiem que no hi ha voluntat  política clara i que una decisió 
més o menys tècnica i, com ha dit l’Alcalde, de dubtosa veracitat o de dubtosa realitat doncs pot fer 
que aquesta empresa se’n vagi en orris, repeteixo ens consta que s’han esforçat i molt des del 2007 
per mantenir aquesta fàbrica operativa i per no perdre ni un sol dels llocs de treball. Per tant el suport a 
les famílies afectades, el suport als treballadors i treballadores, i demanar que si us plau en aquest 
tipus de temes tinguem una postura unitària, que crec que és el que es pretenia amb  aquesta Moció.  
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. José Angel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC–
CPM, que diu: 
 
També el nostre suport i la nostra solidaritat als treballadors i treballadores, i el suport a aquesta 
Moció. Res a afegir a la presentació que ha fet el ponent, l’Alcalde de Martorell, en tot cas destacar 
l’importància de l’unitat d’acció del món local, dels municipis que tenen a la seva ciutat treballadors i 
treballadores. Aquesta unitat d’acció pot aconseguir l’objectiu final que és que aquesta empresa no 
tanqui i pugui continuar en la seva activitat industrial 
 
Pren la paraula el Sr. Xavier Fonollosa, Vicepresident d’aquesta entitat i portaveu del grup comarcal de 
Convergència i Unió, que diu: 
 
Només per contestar. És cert que demà doncs tenen una trobada els representants dels treballadors 
amb la Directora General d’Indústria i Energia i demà passat la tinc jo mateix amb tots el grups 
parlamentaris que estan presents en la Comissió d’Energia del Congreso de los Diputados, a Madrid, i 
també en presència, és a dir, m’acompanyen els membres del Comitè d’Empresa. Ells són coneixedors 
de que avui portàvem aquesta Moció aquí, a mi no m’han dit exactament el mateix que a vostè i si es 
fixa en la moció, en el text de la moció, és molt respectuosa i molt inclusiva, és molt genèrica; i per tant 
ho hem fet així també perquè tot el grups municipals, i en aquest cas comarcals, doncs s’hi puguin 
sumar. Si es fixa jo en la meva intervenció no he fet esmen a partits politics en absolut, sinó que estic  
parlant d’una resolució del Govern de l’Estat i que és resolució des del nostre punt de vista injusta, 
desequilibrada i del tot desproporcionada, perquè la conseqüència econòmica són 50 milions d’euros, 
quan la infracció o la hipotètica infracció no ha suposat cap dany al sistema. I pel que fa referència a si 
hi ha o no responsables en la direcció de l’empresa jo això entenc que no hi haig d’entrar, és un tema 
que en tot cas el Ministeri amb la Direcció de l’empresa ha de fer el que hagi de fer, però pensi que si 
seguim per aquesta línea d’aquesta sanció demà no hi ha empresa i no hi ha empresa i es perden 
2500 llocs de treball; per tant el que demanem és que hi hagi una correcció d’aquesta sanció i que 
sigui en tot cas una sanció, si es demostra que aquests incompliments i aquestes infraccions han estat  
realment com diuen, que també hi ha molts dubtes perquè Red Eléctica Española doncs no va 
comunicar aquests incompliments quan tocava segon la normativa etc. Vull dir que és un tema  tècnic 
un pel complexa, però, li repeteixo, jo crec que no hem d’entrar aquí, sinó que el que demanen és que 
hi hagi una correcció d’aquesta resolució per salvar l’empresa i per buscar viabilitat de l’empresa i 
sobretot la mateixa moció demana diàleg, que fins ara ens ha estat negat. Per tant jo crec que 
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comencen unes vies de diàleg, tal com deia el representat del grup Popular, doncs els representants 
dels treballadors amb la Directora General, jo mateix amb tots els grups parlamentaris, inclòs el del 
grup Popular, de la Comissió d’Energia, des de la Generalitat també s’han tingut contactes tant amb el 
Secretari d’Estat, d’Indústria i Energia com amb el propi ministre, i volem creure doncs que 
probablement hi hagi una correcció d’aquesta resolució.   
 
Per tant jo crec que, tal com deia el representant socialista, jo crec que amb tota la raó del mó, el 
principal actiu és que es vegi que des d’aquí doncs hi ha una unitat política, institucional i sindical amb 
aquest tema. 
 
A continuació intervé el Sr. Fernando Moya, conseller del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Vagi per endavant que nosaltres també estem d’acord, creiem que el contingut de la moció és correcte. 
Jo solament el que he fet és transmetre lo que ens van dir el Comitè d’Empresa, que estem totalment 
d’acord, per suposat. Altre cosa és discrepar en lo que dèiem de la viabilitat de l’empresa o no, que 
com tothom sap, està en venda i que d’aquí a un mes no serà Inovyn-Solvay sino solament Inovyn. 
Però bueno no vull entrar en polèmica sobre aquestes coses, estem totalment d’acord i el demanar 
l’ajornament és perquè ens ho van demanat, res més. Nosaltres votarem a favor, si es considera que 
no s’ha d’ajornar, i ja està.  
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
10.- Donar compte de la recepció del manifest de les EuroMarxes 2015 Per una Europa de les 
persones, diguem prou! a l’Europa del capital  
 

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

"Per una Europa de les persones, diguem prou! a l’Europa del capital 
 

Cada vegada més persones, ciutadanes de l’anomenada Unió Europea, acaben el dia 
havent perdut el treball o veient qüestionats i minvats els drets a un habitatge i a una salut dignes, a 
una educació igualadora o unes pensions suficients. L’anomenada crisi financera ha estat l’excusa 
perfecta del capitalisme globalitzat per reduir al mínim els drets ciutadans i desposseir als pobles de la 
seva sobirania democràtica. 

Sabem reconèixer a l’opressor, el tradicional poder tirànic dels molt rics, que s’ha 
transformat avui en totalitarisme financer sobre la base dels nostres propis estalvis gestionats des dels 
seus bancs; però també hem après a conèixer i desemmascarar als polítics, que es van elegir per 
servir al poble i no obstant això serveixen al poder dels diners i han pactat antidemocràticament les 
normatives europees amb el capital i no amb la ciutadania. 

 
 Quan els nostres representants han supeditat la democràcia a la cobdícia dels mercats, 

haurem de dir prou! 
 
 Quan la Troica ens està ofegant amb un deute sobirà il·legítim que a l’origen era dels bancs, 

prioritzant el seu pagament a qualsevol despesa social i arribant a sumir a pobles, com el grec, 
en l’esclavitud, haurem de dir prou! 

 

 Quan als països del sud d’Europa se’ns ha negat, mitjançant l’Europa monetària i el pacte de 
l’Euro, la possibilitat de realitzar polítiques autònomes per combatre l’insuportable nivell d’atur i 
sortir de la crisi, haurem de dir prou! 
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 Quan una majoria de parlamentaris europeus han votat promoure un tractat de lliure comerç 
entre EUA i la UE, el TTIP (Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió) que permetrà a les 
transnacionals operar al marge de les institucions democràtiques i fins i tot processar als 
governs davant tribunals especials sense control democràtic, si defensen l’interès general per 
sobre del lliure mercat, haurem de dir prou! 

 Quan a Europa existeixen territoris paradisos fiscals, que posseeixen normes en benefici de 
les persones riques, grans capitals i empreses, constituint plataformes per l’elusió, l’evasió i el 
frau fiscal així com per als negocis tèrbols, l’especulació financera o el rentat dels diners dels 
corruptes i de la criminalitat organitzada, haurem de dir prou! 

 Quan el nostre medi ambient, boscos, atmosfera, rius i mars continuen la seva deterioració 
sense que s’implementin mesures radicals i eficients per detenir-ho i sense que es respectin 
determinats acords i mesures que s’estipulen en els cims internacionals, caldrà dir prou! 

 Quan segueixen sense implementar-se polítiques eficaces que garanteixin la igualtat de 
gènere, eradiquin el masclisme i acabin amb la violència contra les dones, haurem de dir prou! 

 Quan s’aixequen murs físics i legals (com la Directiva de l’Emigració o de la vergonya) a 
persones que fugen de la guerra, la misèria i la malaltia; i quan es promouen polítiques que 
auguren una Europa racista, xenòfoba i insolidària, caldrà dir prou! 

 Quan aquesta Europa prioritza els interessos financers i de mercat sobre els drets humans i el 
benestar social, privatitzant serveis públics, transformant als ciutadans en clients i degradant 
els drets socials (habitatge, aigua, sanitat, educació, dependència), la qual cosa repercuteix 
especialment en els més vulnerables, caldrà dir prou! 

La tan desitjada Europa, democràtica, igualitària, social, unida i en pau, que tants i tantes van somiar 
després de la Segona Guerra Mundial s’ha frustrat. El moment actual per a la ciutadania i els pobles 
d’Europa és desesperant. 

És clar que estem en un moment d’emergència social i cívica en el qual la democràcia és massa 
valuosa per deixar-la en mans dels mercats. Els governs fa temps que van rendir les seves armes al 
capital i els mitjans de comunicació divulguen i aplaudeixen els seus cruels polítiques. Cridem a la 
ciutadania a la rebel·lió cívica contra la dictadura bancària. Ha arribat l’hora que la ciutadania 
assumeixi el seu paper històric de rebel·lió contra la tirania dels pocs, exigint una altra Unió Europea al 
servei de les persones i no del capital. 

Per això diversos moviments socials i organitzacions polítiques i sindicals hem planificat una acció 
conjunta dels pobles d’Europa, les EUROMARXES 2015. Entre els dies 1 i 17 d’octubre de 2015 els 
pobles d’Europa es mobilitzen cap a Brussel·les per demanar un gir radical en les polítiques de la Unió 
Europea. 

En l’Estat espanyol, al costat de la resta dels membres de la Unió Europea, ens estem organitzant per 
als actes d’aquests dies, us convidem a les persones i entitats a participar.  
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Per la unió de la ciutadania europea. Contra l’Europa del capital i per una Europa de les persones, 
democràtica, social, ambiental i solidària! 
 
Gibraltar – Brussel·les 1 al 17 d’octubre 
 
PROU! ¡BASTA! OXI, ENOUGH 
 
Construïm una altra Europa." 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lídia Muñoz, Vicepresidenta d’aquesta entitat i consellera del 
grup comarcal de Coalició Entensa, que diu: 
 
Després de la reunió de Vicepresidents també vem trobar adient que aquest Manifest es presentés en 
el si del Ple del Consell Comarcal per poder doncs conèixer el seu contingut. Sabem que la votació 
doncs segurament no arribaríem a un acord concret i que tampoc valia la pena esmenar un text que no 
era nostre, llavors el que nosaltres si que volíem que aquest Manifest es posés en coneixement del 
Consell amb la mateixa pràctica de fa un any amb les marxes del Baix Llobregat per la dignitat, que 
també van ser rebuts d’aquesta manera donant compte. Doncs aquesta Euro Marxa, que organitzen  
diferents organitzacions sindicals, moviments socials per diferents pobles europeus que van cap a 
Brussel·les, el que demana és una auditoria del deute, demana el  fi de les retallades socials, el fi de 
les polítiques d’austeritat, demana que hi hagi democràcia real a les institucions europees i temes 
també d’igualtat, de mediambient, con tot un seguit de temes que nosaltres defensem i que també 
volíem doncs donar el nostre suport explícit en aquest Consell. 
 
A continuació intervé el Sr. José Angel Carcelén, portaveu del grup comarcal del PSC–CPM, que diu: 
 
Nosaltres entenem que aquest Manifest si entréssim en el detall potser hauríem de matisar moltes de 
les qüestions que es plantegen, però la filosofia del manifest donem suport perquè per coherència, 
perquè nosaltres defensem un model de desenvolupament econòmic compatible amb la justícia social i 
el Manifest també, totes les accions que està plantejant venem a coincidir amb aquest model de 
desenvolupament econòmic que genera justícia social i no del que les polítiques, que recentment 
venen d’Europa, que estan agravant les desigualtats i ens porta una societat encara amb més 
desigualtats i més injustícia  social. També pel nostre compromís amb el moviment social, amb 
l’activisme social. La societat avança perquè sempre hi ha vanguardies que lluiten perquè defensen i 
reivindiquen drets que al final doncs anem assolint i anem aconseguint per tenir una millor societat, 
amb més qualitat de vida o un estat del benestar. Totes les organitzacions, totes les entitats que 
treballen pels drets socials que nosaltres defensem doncs ens tindran sempre al nostre costat i som 
corresponsables de que les accions, les marxes entre l’1 i el 17 d’octubre que estan plantejades, doncs 
és per defensar els drets socials, que també són els drets socials que nosaltres defensem en la nostra 
acció política i per això tenen el nostre ple suport. 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 

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


