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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 1/2014 
 

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

les divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i 
les membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta 
sessió, de caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i 
assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
    
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
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MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
RUTH MORENO SALAZAR  
Regidora de Vallirana 
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD 
Regidor de Martorell  
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
ROSER BROSED YUSTE   
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels  
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
JESÚS AREVALO I BRAVO  
Alcalde de Cervelló 
 
JORDI GARCÍA I MAS  
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
LLORENÇ REY I CASAS  
Regidora de Sant Just Desvern 
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ICV-EUiA-EPM.     
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ (ICV-EUiA-EPM) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
PP.  
 
SERGI JIMÉNEZ CERVERA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM.    
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
PxC 
 
DAVID PARADA PÉREZ  
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
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CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES (ICV-EUiA-EPM) 
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
DAVID CASTELLAR MILLÁN (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca  
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 5/13, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de 
desembre. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 5/13, corresponent a la sessió celebrada el dia 16 
de desembre. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 
 

a) Decret núm. 218/13, de 12 de desembre, relatiu a aprovar la pròrroga del conveni de 
col·laboració subscrit amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i els 
Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern, per a 
la realització de la “Mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix 
Llobregat”. 

 
“Vist que el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, d’acord amb els objectius 

a desenvolupar establerts als articles 4 i 6 dels seus Estatuts, té entre les seves finalitats 
específiques, per donar resposta a l’objectiu general del Parc Agrari, la d’impulsar accions de 
foment de les activitats agràries orientades a la seva modernització i adaptació a les exigències 
agroambientals, així com a la millora de la renda agrària.  

 
Atès que el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat 

estableix entre els seus objectius específics el de promoure la cooperació entre els pagesos per 
valorar les produccions i millorar les condicions d’accés al mercat de forma competitiva, i que el 
Pla d’actuacions 2012-2013, aprovat en Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, proposa, entre d’altres actuacions, fomentar iniciatives associatives empresarials per a 
la comercialització (implantació de mercats locals no sedentaris). 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 81/2013, de 7 de juny, es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i els 
Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern, per a la realització 
de la “Mostra de productes de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat” com a prova pilot de 
difusió de l’agricultura de la comarca al Parc de Torreblanca. 
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Atès que ha finalitzat el termini establert com a període inicial de la prova pilot de 

la “Mostra de pagès” i que el seu resultat es valora com a molt positiu per part de tots els signants 
del conveni de referència, segons consta a l’expedient, s’estima convenient procedir a la pròrroga 
per 6 mesos més del referit conveni, pel període del 10/12/13 al 09/06/14, tot mantenint les 
mateixes condicions del període actual, llevat de que l’horari de la mostra serà de 10.00 a 14.30 
hores els diumenges i de que es concreta més l’horari d’entrada dels pagesos (per muntar les 
parades) i quan han de recollir. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
12 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga del conveni de 
referència amb caràcter d’urgència atès que el termini de vigència del conveni va finalitzar el dia 9 
de desembre d’enguany. 

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb el 

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu de 
Llobregat i Sant Just Desvern, per a la realització de la “Mostra de productes de pagès del Parc 
Agrari del Baix Llobregat”, per al període del 10/12/13 al 09/06/14.  

 
SEGON.- Aprovar les aportacions econòmiques no dineràries de les parts 

subscriptores del conveni per al període de referència, que ascendeixen a un total de 18.539,32€, 
distribuïts de la següent manera: 
 

- 9.515€, per part del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
- 4.624,20€, per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
- 1.466,67€, per part de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
- 1.466,67€, per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
- 1.466,67€, per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 

 
TERCER.- Aprovar la pròrroga del termini de la prova pilot de la “Mostra de 

productes de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat” a partir del dia 10/12/13 i fins al 09/06/14. 
 

QUART.- Aprovar que l’entrada dels paradistes per al muntatge es farà a partir de 
les 9.00 hores i establir l’horari de mercat de 10.00 – 14.30 hores. Procedint els paradistes al 
desmuntatge i retirada dels seus estris i mercaderies immediatament a partir de les 14.30 hores. 
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CINQUÈ.- Comunicar el present Decret al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
b) Decret núm. 228/13, de 19 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 

9/2013. 
 

“Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que atorga a 
aquest Consell Comarcal una subvenció de cent onze mil vuit-cents quaranta euros amb noranta-sis 
cèntims (111.840,96€) per a la realització del programa “Treball i formació” persones aturades 
perceptors RMI  expedient 2013/PRMI/SPO/0023/EX, i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic en els que sol·licita habilitar les partides necessàries per a l’execució del 
projecte i que preveu que les despeses d’indemnització de fi de contracte previstes en un import de 
2.313,92€ seran assumides pels ajuntaments que participen en el programa al no ser objecte de 
subvenció. 
 

Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya d’ampliació de la 
subvenció  amb número d’expedient 2013/PANP/SPO/0051 per import de trenta-tres mil tres-cents 
noranta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (33.394,56€) i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea 
de Desenvolupament Estratègic en els que sol·licita habilitar les partides necessàries per a l’execució 
del projecte i que preveu que les despeses d’indemnització de fi de contracte previstes en un import 
de 661,12€ seran assumides pels ajuntaments que participen en el programa al no ser objecte de 
subvenció. 
 

Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que atorga a 
aquest Consell Comarcal una subvenció de dos-cents vuitanta-sis mil tres-cents cinquanta euros 
(286.350,00€) per a la realització del projecte joves per l’ocupació 2013-2014 expedient JPO-62-2013 
i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en els que sol·licita habilitar 
les partides necessàries per a l’execució del projecte. 
 

Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que atorga a 
aquest Consell Comarcal una subvenció de noranta-dos mil cinquanta-cinc euros (92.055,00€) per a 
la realització del projecte “Pla de competitivitat dels sectors turístics i agrari del Baix Llobregat: 
innovació i ocupació” expedient PIE-27-2013 i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic en els que sol·licita habilitar les partides necessàries per a l’execució del 
projecte. 
 

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 9/2013 de crèdits generats per 

compromisos d’ingressos, d’acord al que  s’estableix a l’article 179 i següents del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals; 
d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
241 13171 Retrib.  Personal 2013/PANP/SPO/0051 162.136,40 17.255,68 179.392,08 
241 16071 Seg. Soc. 2013/PANP/SPO/0051 55.435,99 15.000,00 70.435,99 
241 16271 Formació 2013/PANP/SPO/0051 11.250,00 1.800,00 13.050,00 
241 13172 Retrib. Personal 2013/PRMI/SPO/0023 0,00 75.894,88 75.894,88 
241 16072 Seg. Soc. 2013/PRMI/SPO/0023 0,00 37.000,00 37.000,00 
241 16272 Formació 2013/PRMI/SPO/0023 0,00 1.260,00 1.260,00 
241 13179 Retrib. Personal JPO-62-2013 0,00 107.295,50 107.295,50 
241 16079 Seg. social JPO-62-2013 0,00 57.774,50 57.774,50 
241 22679 Despeses de funcionament  JPO-62-2013 0,00 79.700,00 79.700,00 
241 48079 Ajuts individuals JPO-62-2013 0,00 41.580,00 41.580,00 
241 13181 Retrib. Personal PIE-27-2013 0,00 12.625,00 12.625,00 
241 16081 Seg. Soc. PIE-27-2013 0,00 6.000,00 6.000,00 
241 22681 Despeses funcionament PIE-27-2013 0,00 49.430,00 49.430,00 
241 48081 Ajuts individuals PIE-27-2013 0,00 24.000,00 24.000,00 
 Total despeses 228.822,39 526.615,56 755.437,95 
    
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
45077 Generalitat-2013/PANP/SPO/0051 224.365,38 33.394,56 257.759,94 

46277 Ajuntaments -2013/PANP/SPO/0051 4.457,01 661,12 5.118,13 

45072 Generalitat -2013/PRMI/SPO/0023 0,00 111.840,96 111.840,96 

46272 Ajuntaments -2013/PRMI/SPO/0023 0,00 2.313,92 2.313,92 

45079 Generalitat – JPO-62-2013 0,00 286.350,00 286.350,00 

45081 Generalitat –PIE-27-2013 0,00 92.055,00 92.055,00 

 Total ingressos 228.822,39 526.615,56 755.437,95 

 
SEGON.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i del 

Ple que se celebrin.” 
 

c) Decret núm. 232/13, de 20 de desembre, relatiu a aprovar la modificació dels 
nomenaments de funcionàries interines per tasques adscrites al programa “Joves 
per l’Ocupació” de la convocatòria 2012-2013. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 124/2012, de 17 de desembre, es va 

aprovar l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal d’un/a funcionari/ària interí/a per 
al projecte “Aturats de llarga durada” i quatre funcionaris/àries interins/es per al projecte “Joves per 
l’Ocupació”, amb la categoria de tècnics/ques superiors de l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica, grup A1, adscrits/es a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, així com les bases reguladores de la referida convocatòria; i que per 
Decret de Presidència núm. 2/2013, de 7 de gener, es va nomenar temporalment funcionàries 
interines a la Sra. Beatriz Blecua Longás, a la Sra. Montserrat Fuentes Arrévola, a la Sra. 
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Macarena Casielles Morales i a la Sra. Maria Nieves Mola Albiol, a partir del dia 8 de gener de 
2013 i amb data màxima del dia 27 de març de 2014. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 155/2013, de 14 d’octubre, es va 
nomenar temporalment funcionària interina a la Sra. Cristina Ferré Espín, des del dia 21 d’octubre 
de 2013 i fins la data màxima del dia 27 de març de 2014, en substitució de la Sra. Montserrat 
Fuentes Arrévola que va causar baixa voluntària del programa. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de novembre 2013 es va 
aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya d’acord als criteris fixats pel programa de referència i als interessos manifestats pels 
ajuntaments participants, dins la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització del 
Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació 
2013-2014”, aprovada per l’Ordre EMO/270/2013, de 28 d’octubre; i que per Decret de Presidencia 
núm. 227/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida subvenció. 

 
Atès que el contingut de les tasques i el perfil sol·licitat per a la convocatòria de 

l’any 2012-2013 coincideix amb la corresponent a la convocatòria de l’any 2013-2014, segons 
consta a l’expedient, i la sol·licitud del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic; i 
d’acord al que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha marcat en la “Guia de prescripcions 
tècniques entitats locals. Joves per l’ocupació. Programa d’Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya 2013-2014”, Versió 1.0 28.10.13, que disposa a la seva pàgina 5 
que:  
 
“Les entitats locals beneficiàries hauran d’iniciar el programa en el termini màxim d’un mes des de 
la recepció de la resolució d‟atorgament i abans del 31 de desembre de 2013.  

 
En la majoria de casos, aquest fet pot suposar un solapament de tasques pels tutors/es que 
es troben executant el programa de JPO en la seva convocatòria 2012 i que finalitzen el 
seu contracte en data 13 de març 2014.  
Si l’entitat preveu que aquests mateixos tutors continuïn portant a terme les seves tasques 
en la convocatòria JPO-2013 caldrà fer una modificació del contracte encara vigent, que 
inclogui una referència a les convocatòries JPO-2012 i 2013.  
Així doncs, en la modificació del contracte, hi haurà de constar una clàusula, especificant el 
percentatge de temps de treball i en quin període (del que resta del contracte) el 
professional dedicarà a la convocatòria de JPO 2012 i quin a la convocatòria de JPO 2013. 
Si en alguna de les clàusules del contracte s’especifica que aquest es realitza en el marc de 
la convocatòria 2012, també caldrà esmenar-ho.  
Aquesta modificació no ha d’alterar la data de finalització del contracte. Una cop acabat el 
contracte del tutor realitzat per la convocatòria 2012, caldrà subscriure un nou contracte per 
a l’execució de la nova convocatòria.” 

 
Vist que aquesta opció també es contempla en el casos del personal que estigui 

nomenat com a funcionari interí de programes, d’acord amb el que va confirmar el Servei 
d’Ocupació de Catalunya a aquest Consell Comarcal; segons consta a l’expedient. 
 

Atès que el personal actualment nomenat per al desenvolupament del projecte 
“Joves per l’Ocupació” pot realitzar part de les tasques del nou projecte corresponent als anys 
2013-2014 durant el període en el qual els dos projectes estan actius (des del 23 de desembre de 
2013 com a data d’inici del nou i el 13 de març de 2014, com a data màxima final del vigent); i que 
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el número de tècnics/ques atorgats en funció del rati d’alumnes, 60 en total, és de 3, un/a tutor/a 
per cada fracció de 20 alumnes. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 20 de desembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació dels 
nomenaments de les funcionàries interines actuals d’acord amb l’ordre de puntuació del procés de 
selecció de referència, atès que el personal adscrit actualment al projecte va superar el procés de 
selecció corresponent i desenvolupa les seves tasques satisfactòriament i pot ser vinculat al 
mateix projecte prorrogat en la nova convocatòria 2013-2014, segons les instruccions facilitades 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i atès que el contingut del projecte és el mateix que el que es 
realitza actualment. 

 
Vist l’article 282 i 291 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, l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació dels nomenaments temporals de les 
funcionàries interines que actualment estan desenvolupant les tasques adscrites al programa 
“Joves per l’Ocupació” de la convocatòria 2012-2013 i que tot seguit es relacionen, en els termes 
següents: 
 
- Període comprés entre el dia 23 de desembre de 2013 i el dia 13 de març de 2014: 

 
 
- Període comprés entre el dia 14 de març de 2014 i com a màxim fins al dia 30 d’abril de 2015: 
 

 

BLECUA LONGÁS BEATRIZ 36980459R 

Joves per l’Ocupació Convocatòria 2012, 75% de la 
jornada. 
Joves per l’Ocupació Convocatòria 2013, 25 % de la 
jornada. 

CASIELLES MORALES MACARENA 38791421N 

Joves per l’Ocupació Convocatòria 2012, 75% de la 
jornada. 
Joves per l’Ocupació Convocatòria 2013, 25 % de la 
jornada  

MOLA ALBIOL  M. NIEVES 46644655B 

Joves per l’Ocupació Convocatòria 2012, 75% de la 
jornada. 
Joves per l’Ocupació Convocatòria 2013, 25 % de la 
jornada   

BLECUA LONGÁS BEATRIZ 36980459R 
Joves per l’Ocupació Convocatòria 2013, 100 % de 
la jornada 

CASIELLES MORALES MACARENA 38791421N 
Joves per l’Ocupació Convocatòria 2013, 100 % de 
la jornada 

MOLA ALBIOL  M. NIEVES 46644655B 
Joves per l’Ocupació Convocatòria 2013, 100 % de 
la jornada 
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- Lloc de treball: Tècnic/a superior, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A1, 
adscrit/a a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Sou 
brut/mes: 2.046,73€ (1109,05€ de salari base, 473,35€ de complement de destí - nivell 21 i 
464,33€ de complement específic) per catorze mensualitats. Jornada: 37,5 hores setmanals.  
 
- El nomenament tindrà vigència durant l’execució dels projectes esmentats als quals estigui 
adscrita la funcionaria interina a partir del dia 8 de gener de 2013 i fins la data màxima del dia 27 
de març de 2014.  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’article 10.3. de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic. 

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

 
d) Decret núm. 239, de 24 de desembre, relatiu a aprovar la contractació laboral 

temporal de la Sra. Noemí Lozano Clot, vinculada al desenvolupament del projecte 
innovador “Pla de competitivitat dels sectors turístics i agrari del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 197/2013, de 28 de novembre, es va 

aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització del projecte innovador “Pla de competitivitat del sector turístic i agrari 
del Baix Llobregat: Innovació i ocupació”, dins del qual estava el projecte concret: “Qualificació de 
persones aturades per a la mobilitat sectorial cap a les activitats turístiques i agràries”, dins la 
convocatòria de concessió de subvencions de continuació de projectes innovadors i 
experimentals, aprovada per l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre; i que per Decret de 
Presidència núm. 231/2013, de 19 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la subvenció per a 
la realització del projecte de referència (núm. d’expedient PIE-27-2013). 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2012 es va 

aprovar la declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en 
relació a les previsions del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic; i que un dels 
serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la 
contractació temporal va ser el del personal tècnic adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.  
 

Atès que la Sra. Noemí Lozano Clot ha treballat en aquesta entitat en diferents 
projectes vinculats a turisme i ha estat treballadora d’aquesta entitat fins al mes de desembre 
d’enguany, contractada com a tècnica mitjana vinculada al desenvolupament del projecte concret 
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“Pla d’innovació integral del sector turístic” dins del projecte innovador “Pla de competitivitat del 
sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació”, adscrita a l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic d’aquest Consell Comarcal. 
 

Atès que la Sra. Lozano és diplomada i ha desenvolupat les seves tasques 
satisfactòriament al llarg d’aquests anys a l’entitat, i que actualment es troba amb disponibilitat 
d’incorporació immediata i posseeix l’experiència necessària i la titulació per desenvolupar el 
projecte de referència; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i per la Responsable 
del Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat en data 24 de desembre de 2013, que 
s’incorpora a l’expedient, proposant contractar amb caràcter d’urgència a la Sra. Noemí Lozano 
Clot com a personal tècnic per al desenvolupament del projecte innovador de referència. 
 

Vist l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i l’article 125 
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 

Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 151/02011, de 22 
de juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències 
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en 
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, llevat en cas 
d’urgència. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa, mitjançant 
contracte per obra o servei, de la Sra. Noemí Lozano Clot, amb DNI 47.830.988-G, amb la 
categoria de tècnica mitjana, vinculada al desenvolupament del projecte innovador “Pla de 
competitivitat dels sectors turístics i agrari del Baix Llobregat: innovació i ocupació”, adscrita a 
l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, des del dia 1 de 
gener de 2014 i amb un salari brut mensual de 1.872,30€ per catorze mensualitats. 

 

SEGON.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la 
Seguretat Social amb el mateix efecte que el contracte, inscrivint aquest a l’Oficina de Treball 
corresponent. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 

 
QUART.- Publicar la present contractació en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes previstos a l’article 291.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i a l’article 94.3 de del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
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CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se 

celebri.”  
 

 
e) Decret 242/13, de 30 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció de sengles 

convenis amb els Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de Llobregat, de col·laboració 
en el desenvolupament del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a 
Dones (SIAD) per a l’any 2014. 

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

setembre de 2011 es va aprovar la subscripció del Contracte-Programa 2011 per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, per tal d’establir els eixos estratègics 
i els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament 
que permetin obtenir una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels Serveis d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD). 
 

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

Atès que la referida llei estableix en el seu article 56.1 que els serveis d’informació 
i atenció a les dones són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, 
si escau, en relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida 
laboral, social, personal i familiar; i que especialment es destinen a les dones que pateixen situació 
de violència masclista, d’acord amb el que disposa l’article 15.3 de l’esmentada llei. 
 

Atès que actualment s’ha sol·licitat la continuïtat del servei dins del contracte 
programa de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya fins a l’any 2015.  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2011, 5 de 
maig de 2012 i 17 de desembre de 2012 es va aprovar la subscripció de sengles convenis amb els 
Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de Llobregat, de col·laboració en el desenvolupament del 
Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones (SIAD), així com l’establiment del punt 
d’actuació del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació del Servei Comarcal 
d’Informació i Assessorament per a Dones. 
 

Atès que des del dia 7 de novembre de 2011 fins al dia 30 d’abril de 2012 es va 
realitzar la prova de l’experiència pilot a la comarca, prestant-se el servei jurídic i psicològic per a 
l’atenció de dones dels municipis de menys de 20.000 habitants en tres punts d’actuació: Abrera, 
Corbera de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Consell Comarcal), i que es va continuar amb el 
servei un cop finalitzada l’experiència pilot. 
 

Atès que per Decret de Presidència núm. 184/2013, de 13 de novembre, es va 
aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la realització del servei 
psicològic i jurídic del Servei d’Informació i Assessorament a Dones (SIAD) del Baix Llobregat per 
a l’any 2014. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 23 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, 
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proposant la subscripció dels esmentats convenis amb caràcter d’urgència per al 
desenvolupament del servei per a l’any 2014, així com la continuïtat del punt d’actuació del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

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

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

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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments 

d’Abrera i de Corbera de Llobregat, de col·laboració en el desenvolupament del Servei Comarcal 
d’Informació i Assessorament per a Dones (SIAD) per a l’any 2014; de conformitat amb la minuta 
de convenis que s’adjunten i s’aproven simultàniament.  
 
El servei resta condicionat al finançament del contracte programa 2014 amb el Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 

SEGON.- Aprovar la continuïtat del punt d’actuació del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la prestació del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament per a Dones. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments d’Abrera i de Corbera de 
Llobregat, 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.” 
 

f) Decret 244/13, de 30 de desembre, relatiu a aprovar el reconeixement d’obligació i 
pagament a favor del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
“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. 
 

Vist que al pressupost d’aquest Consell Comarcal figura nominativament la  
partida 231 41000 “ Patronat Comarcal de Servei a la Persona”  amb una  dotació pressupostària 
de 5.015.381,75€ per tal de finançar les activitats del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat . 

 
Vistos  els acords de les Juntes de Govern d’aquest Consell Comarcal que 

aproven el reconeixement d’obligació i pagament,  per import total de dos milions nou-cents vint-i-
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cinc mil sis-cents trenta-sis euros (2.925.636,00€) a favor del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat, corresponents a les aportacions a compte de l’exercici 2013 per tal de 
finançar els serveis transferits. 
 

Vist que les d’obligacions reconegudes del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat per a l’exercici 2013 ascendeix a 4.612.495,39€, d’acord amb la 
següent distribució per capítols: 
 
I Despeses de personal     1.693.342,01 
II Despeses en bens corrents i serveis   1.388.703,23 
IV Transferències corrents     1.530.450,15 
  TOTAL      4.612.495,39 
 

Vist que al llarg de l’exercici 2013 el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat ha obtingut ingressos en concepte d’interessos per import de 47,35€ i de 
transferències d’ajuntaments de 88.284,44€ . 
 

Atès que el Patronat Comarcal Serveis a la Persona del Baix Llobregat  necessita 
disposar dels recursos econòmics suficients per fer front a les despeses que es deriven de la seva 
gestió. 
 

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 d’un milió 

cinc-cents noranta-vuit mil cinc-cents vint-i-set euros amb seixanta cèntims (1.598.527,60€) a favor 
del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, organisme autònom de caràcter 
administratiu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, corresponent a la liquidació de l’aportació 
de l’exercici 2013 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 Decret 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 es celebrin.” 
 

g) Decret núm. 4/14, de 9 de gener, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Kind-Decor Danfer, 
S.L., en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, 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 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador 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 
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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 iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: JPO/20/2012). 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Atès que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 
programa” s’ha trobat a una empresa interessada en acollir en pràctiques no laborals a una de les 
persones joves participants en el referit programa; i que d’acord amb el que fixa l’Ordre de 
referència s’ha de subscriure un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu entre l’empresa interessada en acollir a les persones joves, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 15 de gener d’enguany.  

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

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

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

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

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Kind-Decor Danfer, S.L., amb 
CIF B64923782, 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” 
2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
 

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

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

 
h) Decret núm. 5/14, de 10 de gener, relatiu a aprovar la subscripció d’un acord amb 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la coordinació entre administracions 
locals que tenen Oficina Local d’Habitatge en la mateixa localitat. 

 
“Atès que gairebé des de l’inici de la seva activitat el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat ha disposat d’una Oficina Comarcal d’Habitatge (Oficina Local d’Habitatge, segons la 
nomenclatura de la Generalitat de Catalunya), i que aquesta Oficina Local d’Habitatge sempre ha 
disposat de finançament parcial per part de la Generalitat de Catalunya, el qual s’ha mantingut fins 
al 31 de desembre de 2013. 
 

Atès que en l’actualitat els temes d’Habitatge els gestiona l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, que des del dia 1 de gener de 2014 aquest Consell Comarcal no disposa de 
finançament, i que està pendent la publicació del nou Pla de l’habitatge que regularà la subscripció 
de convenis amb les diferents Oficines Locals d’Habitatge. 
 

Atès que en data 4 de desembre de 2013 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
va remetre a aquesta entitat un correu electrònic donant instruccions per a la justificació de les 
activitats del segon semestre de l’any 2013 i sobre les actuacions preparatòries per subscriure el 
conveni de l’any 2014 i de tancament del 2013; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que com a condició necessària prèvia a la subscripció del conveni de l’any 
2014 s’estableix l’obligatorietat de subscriure un acord amb les diferents Oficines Locals 
d’Habitatge que comparteixin territori per tal d’evitar duplicitats i/o superposicions, i que en el cas 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de 
subscriure aquest acord amb l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
10 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un acord amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat relatiu a les tasques que realitzaran les Oficines Locals 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i d’aquest Consell Comarcal amb caràcter 
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d’urgència atès que la subscripció de l’esmentat acord s’ha de justificar en l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya com a data límit el dia 15 de gener d’enguany.  
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
gener i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la subscripció de l’acord de 
referència, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la 
propera sessió de la Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
 

Vist que per 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 acord amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat per a la coordinació entre administracions locals que tenen Oficina Local d’Habitatge en 
la mateixa localitat; de conformitat amb la minuta d’acord que s’annexa i s’aprova simultàniament.  

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i 

a l’Agència de l’Habitatge 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.” 

 
i) Decret núm. 6/14, de 10 de gener, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 

col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa CIJEX 
Supermercat J. Romero, S.L., en el marc del Programa d'Experiència Professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, 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 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador 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 iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
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un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: JPO/20/2012). 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Atès que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 
programa” s’ha trobat a una empresa interessada en acollir en pràctiques no laborals a una de les 
persones joves participants en el referit programa; i que d’acord amb el que fixa l’Ordre de 
referència s’ha de subscriure un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu entre l’empresa interessada en acollir a les persones joves, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 10 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 15 de gener d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

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

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa CIJEX Supermercat J. 
Romero, S.L., amb CIF B63061493, 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” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa CIJEX Supermercat J. 
Romero, S.L. i al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
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TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 

del Ple que se celebrin.” 
 

j) Decret núm. 10/14, de 23 de gener, relatiu a comparèixer en el tràmit d’informació 
pública del projecte de Modificació del programa de restauració de l’activitat 
extractiva anomenada “Pedrera Berta”. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 120/2012, de 27 de novembre, es va 

resoldre, entre d’altres, proposar la submissió a avaluació d’impacte ambiental, en els termes 
establerts en el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, de l’actuació Modificació del programa de 
restauració de l’activitat extractiva anomenada “Pedrera Berta” per a la implantació d’un dipòsit de 
bales procedents d’Ecoparc – BA20121993/1993, promoguda per l’empresa Jaume Franquesa, 
S.L. 

 
Atès que la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 05 de març de 
2013, va determinar, d’acord amb els informes rebuts de les diferents entitats, que l’activitat 
s’havia de sotmetre a Avaluacions d’Impacte Ambiental (AIA) i sobre l’abast de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental. 
 
  Atès que en el DOGC núm. 6522, de data 16 de desembre de 2013, es va publicar 
l’anunci d’informació pública sobre la sol·licitud de modificació del programa de restauració de la 
pedrera anomenada Berta (expedient Berta núm. 9 del Registre miner de Barcelona), del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 30 dies a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació.  

Vist que aquest Consell Comarcal està interessat en comparèixer en el referit 
tràmit d’informació pública, atès que el sector de la pedrera Berta que pertany al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat està emplaçat a terme municipal del Papiol, en la part Nord de la finca de Can 
Tintorer que acull el Cementiri Comarcal de Roques Blanques, els terrenys de referència estan 
adscrits al servei de cementiri i tenen la consideració de demanials. 
 

Vist l’escrit d’al·legacions presentat per aquest Consell Comarcal en relació al 
projecte de Modificació del programa de restauració de l’activitat extractiva anomenada “Pedrera 
Berta” per a la implantació d’un dipòsit de bales procedents d’Ecoparc – BA20121993/1993, 
promoguda per l’empresa Jaume Franquesa, S.L., que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 
23 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la compareixença en el tràmit 
d’informació pública  de referència amb caràcter d’urgència atès que el termini per comparèixer 
finalitza el dia 24 de gener d’enguany.  
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a principis del mes de 
febrer i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar l’esmentada compareixença, es 
considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la 
Junta de Govern i del Ple que se celebrin. 
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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.- Comparèixer en el tràmit d’informació pública del projecte de 

Modificació del programa de restauració de l’activitat extractiva anomenada “Pedrera Berta” per a 
la implantació d’un dipòsit de bales procedents d’Ecoparc – BA20121993/1993, promoguda per 
l’empresa Jaume Franquesa, S.L., a efectes de la formulació d’al·legacions. 
 

SEGON.- Aprovar les al·legacions d’aquest Consell Comarcal per a aquesta 
compareixença que s’adjunten com a document annex al present Decret. 

 
  TERCER.- Comunicar el present Decret, adjuntant l’escrit d’al·legacions, al 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, formalitzant així la 
compareixença d’aquesta entitat en el referit tràmit d’informació pública, així com als Ajuntaments 
del Papiol i Sant Cugat del Vallès, 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.” 
 

k) Decret núm. 11/14, de 23 de gener, relatiu a comparèixer en el tràmit d’informació 
pública obert l’aprovació inicial de la planificació del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
“Vist el Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya 155/2012, de 20 de 

novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període, 
publicat en el DOGC núm. 6263 de 28 de novembre de 2012; la finalitat del qual és que els ens 
locals puguin realitzar obres i serveis de competència municipal, preferentment les detallades a 
l’article 67 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com ajudar 
perquè puguin fer front a despeses de reparació, manteniment i conservació de les actuacions que 
es determinen en l’annex 3 del Decret de referència. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 15/2013, de 21 de febrer, entre d’altres, 

es va resoldre concórrer a la convocatòria de subvencions del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, aprovada pel Decret de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya 155/2012, de 20 de novembre; així com es va aprovar la demanda i els 
respectius documents tècnics explicatius de les actuacions del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a aquesta convocatòria. 
 
  Atès que en el DOGC núm. 6430, de data 1 d’agost de 2013, es va publicar el 
Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d’execució de la línia de subvencions 
per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació, 
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regulats en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre; i que mitjançant el referit 
Decret el període del PUOSC passa de 2013–2016 a 2014–2017. 

Atès que en el DOGC núm. 6526, de data 24 de desembre de 2013, es va 
publicar l’Edicte de 20 de desembre de 2013 d’informació pública de l’aprovació inicial de la 
planificació del PUOSC corresponent a la línia de subvencions per a inversions i la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació.  

 
  Vist l’escrit d’al·legacions presentat per aquest Consell Comarcal en el tràmit 
d’informació pública de l’Edicte de 20 de desembre de 2013 d’informació pública de l’aprovació 
inicial de la planificació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, que s’adjunta a l’expedient. 

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

21 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

Atès que el dia 31 de gener d’enguany finalitza el termini per comparèixer en el 
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de la planificació del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, és necessari aprovar l’esmentada compareixença mitjançant 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.- Comparèixer en el tràmit d’informació pública obert mitjançant l’Edicte 

de 20 de desembre de 2013 sobre l’aprovació inicial de la planificació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya corresponent a la línia de subvencions per a inversions i la línia de 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 
6526, de data 24 de desembre de 2013, als efectes de la formulació d’al·legacions al finançament 
atribuït al Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb l’escrit d’al·legacions que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret, adjuntant l’escrit d’al·legacions, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya pels mitjans 
telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, a l’adreça http://www.eacat.cat, 
formalitzant així la compareixença d’aquesta entitat en el referit tràmit d’informació pública. 
 
  TERCER.- Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta de Govern i 
del Ple que se celebrin.” 
 

l) Decret núm. 12/14, de 27 de gener, relatiu a acceptar l’increment de beques de 
menjador per al curs escolar 2013-2014. 

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

celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
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Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 

Vist que al mes de juliol de 2013 la Direcció General del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va comunicar la proposta de finançament dels 
serveis de transport i menjador escolar del curs 2013-2014 per un import total de 7.003.437,90€.  
 

Atès que des del mes de març s’han dut a terme les reunions de planificació de 
transport escolar amb el Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, que a 
començaments de setembre es va contrastar la informació amb els Serveis Territorials per tal de 
poder valorar si el pressupost inclòs en la proposta de finançament és suficient per cobrir les 
despeses de transport escolar i gratuïtats de menjador, i que es va comunicar la insuficiència de la 
partida de beques de menjador escolar i la insuficiència de la partida d’ajuts individuals de 
desplaçaments; segons consta a l’expedient. 
 

Vist que als mesos de setembre i octubre de 2013 s’adjudiquen un total de 4.743 
beques de menjador, restant  un romanent que es reserva per a les sol·licituds que tenen una 
incidència i estan en procés de subsanació, d’acord amb les normatives aprovades per aquest 
Consell Comarcal. 
 

Atès que en data 28 de novembre de 2013 la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
escrit del subdirector general de Gestió de Serveis a la Comunitat de la Generalitat de Catalunya, 
va comunicar un increment de 142.253,69€. 

 
Atès que en data 27 de gener de 2014 la Generalitat de Catalunya, mitjançant 

escrit del subdirector general de Gestió de Serveis  a la Comunitat de la Generalitat de Catalunya, 
ha comunicat un increment de 304.246,74€ per continuar amb el procés d’atorgament que havia 
quedat paralitzat per la manca del romanent que s’havia avançat per becar a les famílies 
designades pel Departament d’Ensenyament sota el concepte de privació alimentària. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 27 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient, 
proposant l’aprovació de la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar 
amb caràcter d’urgència atès que el curs escolar 2013-2014 comença el dia 12 de setembre 
d’enguany, i que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a principis del mes de febrer. 
 

Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència 
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

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

conferides 
RESOLC 

 
PRIMER.- Acceptar l’increment de 304.246,74€ per a la partida de beques de 

menjador per al curs escolar 2013-2014. 
 
SEGON.- Comunicar el present Decret a la Generalitat de Catalunya, indicant: 

 
a.     La insuficiència de la partida de menjador escolar per atendre les necessitats de les famílies 

de la comarca.  
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    A l’inici del curs escolar es va sol·licitar al Departament d’Ensenyament, un increment de 
803.117,00 € per tal d’atendre les famílies que presentaven majors dificultats econòmiques i 
socials, i s’ha rebut en dues resolucions un increment de 446.500,43 €.  

 
b.    Que resten, a data d’avui, uns 150 expedients que estan en procés de baremació i /o 

resolució d’incidència, i que es comunicarà a la Generalitat la seva resolució per tal de ser 
atesos dins de la línia de privació alimentaria. 

 
c.    La demora de la Generalitat de Catalunya en realitzar els pagaments derivats de l’addenda 

d’ensenyament per a la gestió del transport i menjador escolar. Actualment esta pendent 
rebre l’import de la liquidació curs 2012-2013, i tots els pagaments corresponents al curs 
escolar 2013-2014. La quantitat estimada és de 2.700.000,00€. Aquest fet provoca que el 
Consell Comarcal hagi d’avançar les quantitats per tal de realitzar els pagaments als 
proveïdors i famílies, sent una quantitat pràcticament inasumible. 

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

l’Addenda del conveni de col·laboració corresponent al curs escolar 2013-2014 subscrit per part 
d’aquesta entitat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de delegació 
de competències en matèria educativa, i a les partides finalment transferides pel Departament 
d’Ensenyament. 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

m) Decret núm. 18/14, de 27 de gener, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 1/2014. 
 

“Atès que durant l’exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels 
projectes i les activitats amb finançament afectat consignats en el Pressupost. 
 

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

Vist l’article 48 del Reial Decret 500/1990 que desenvolupa el Capítol I del Títol sisè 
de la Llei 39/1988 i l’article 12è de les Bases d’execució. 
  

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 1/2014 d’incorporació al Pressupost 
de 2014 dels romanents de crèdits de despeses amb finançament afectat de l’exercici immediat 
anterior i el seu finançament de conformitat amb el que estableix l’article 182.3 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals; 
d’acord al següent detall: 
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1. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     

162 22602 Campanya comunicació Junta de Residus 0,00 18.709,87 18.709,87 

241 13172 Ret. Pers. 2013/PRMI/SPO/0023 0,00 75.134,54 75.134,54 

241  16072 Seg. Social 2013/PRMI/SPO/0023 0,00 36.859,21 36.859,21 

241 16272 Formació 2013/PRMI/SPO/0023 0,00 1.260,00 1.260,00 

241 16073 Seg. Social exp. Professional joves 0,00 11.759,49 11.759,49 

241 22673 Despeses funcionament exp. Prof. joves 0,00 79.138,84 79.138,84 

241 48073 Ajuts individuals exp. Prof. joves 0,00 16.375,00 16.375,00 

241 13174 Ret. Personal atur llarga durada 0,00 3.363,51 3.363,51 

241 16074 Seg. Social personal atur llarga durada 0,00 3.503,91 3.503,91 

241 22674 Despeses funcionament atur llarga durada 0,00 3.673,52 3.673,52 

241 13171 Retrib. Pers. 2013/PANP/SPO/0051 0,00 177.657,28 177.657,28 

241 16071 Seg. Social 2013/PANP/SPO/0051 0,00 69.839,86 69.839,86 

241 16271 Formació 2013/PANP/SPO/0051 0,00 13.050,00 13.050,00 

241 14378 Retribució col.laboració social 0,00 10.073,14 10.073,14 

241 16078 Seg. Social col.laboracio social 0,00 379,93 379,93 

241 16278 Formació col.laboració social 0,00 600,00 600,00 

241 13179 Retrib. Personal JPO-62-2013 0,00 107.295,50 107.295,50 

241 16079 Seg. Social JPO-62-2013 0,00 57.774,50 57.774,50 

241 22679 Despeses funcionament  JPO-62-2013 0,00 79.700,00 79.700,00 

241 48079 Ajuts individuals JPO-62-2013 0,00 41.580,00 41.580,00 

241 13181 Ret. Personal PIE-27-2013 0,00 12.625,00 12.625,00 

241 16081 Seg. Social PIE-27-2013 0,00 6.000,00 6.000,00 

241 22681 Despeses funcionament PIE-27-2013 0,00 49.430,00 49.430,00 

241 48081 Ajuts individuals PIE-27-2013 0,00 24.000,00 24.000,00 

241 22706 Estudis i treballs tècnics RIS 3 0,00 60.000,00 60.000,00 

410 22707 Estudi les muntanyes del baix 0,00 13.220,00 13.220,00 

942 46200 Transferències ajuntaments AOC 0,00 6.000,00 6.000,00 

 Total despeses 0,00 979.003,1 979.003,1 

     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
36002 Campanya comunicacio Junta de Residus 0,00 18.709,87 18.709,87 
45072 Generalitat-2013/PRMI/SPO/23 0,00 111.840,96 111.840,96 

46272 Ajuntaments -2013/PRMI/SPO/23 0,00 2.313,92 2.313,92 

45073 Generalitat Exp. Prof. Joves 0,00 107.273,33 107.273,33 
45074 Generalitat – Atur llarga durada 0,00 7.180,79 7.180,79 
45077 Generalitat-2013/PANP/SPO/0051 0,00 257.759,94 257.759,94 
46277 Ajuntaments-2013/PANP/SPO/0051 0,00 5.118,13 5.118,13 
45078 Generalitat- col.laboració social 0,00 5.400,00 5.400,00 
46278 Ajuntaments col.laboracio social 0,00 7.381,80 7.381,80 
45079 Generalitat –JPO-62-2013 0,00 286.350,00 286.350,00 
45081 Generalitat –PIE -27-2013 0,00 92.055,00 92.055,00 

46209 Ajuntaments RIS 3 0,00 50.666,00 50.666,00 
87010 Romanent tresoreria finançament afectat 0,00 26.953,27 26.953,36 
 Total ingressos 0,00 979.003,01 979.003,1 
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SEGON.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern i del 
Ple que se celebrin.” 
 

n) Decret núm. 22/14, de 6 de febrer, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Sra. Marta López Bueno, 
en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, 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 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador 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 iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: JPO/20/2012). 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Atès que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 
programa” s’ha trobat a una empresa interessada en acollir en pràctiques no laborals a una de les 
persones joves participants en el referit programa; i que d’acord amb el que fixa l’Ordre de 
referència s’ha de subscriure un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu entre l’empresa interessada en acollir a les persones joves, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 6 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 10 de febrer d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

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

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i a la Sra. Marta López Bueno, amb NIF 
46.574.581-H, 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” 
2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la Sra. Marta López Bueno i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

o) Decret núm. 23/14, de 7 de febrer, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Residència 
Geriàtrica Nostra Senyora, S.L., en el marc del Programa d'Experiència Professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, 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 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador 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 iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 
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Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 
d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: JPO/20/2012). 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Atès que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 
programa” s’ha trobat a una empresa interessada en acollir en pràctiques no laborals a una de les 
persones joves participants en el referit programa; i que d’acord amb el que fixa l’Ordre de 
referència s’ha de subscriure un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu entre l’empresa interessada en acollir a les persones joves, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 7 de febrer de 2014, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que l’inici de les pràctiques està 
previst pel dia 10 de febrer d’enguany.  

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

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

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

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

 
RESOLC 

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

d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Residència Geriàtrica Nostra 
Senyora, S.L., amb CIF B60819919, 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” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Residència Geriàtrica Nostra 

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

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

 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
Sessió del 16 de desembre 
 

a) Acceptar el programa complementari d’urgència social 2013-2014 de la Diputació de 
Barcelona, dins del pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 

 
“Atès que en data 20 de novembre de 2013 la Diputació de Barcelona va 

comunicar a aquesta entitat el Programa complementari d’urgència social, el seu règim de 
concertació i la corresponent resolució de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, 

Atès que el Programa complementari d’urgència social s’estableix com un 
instrument específic de concertació de la Diputació de Barcelona per tal d’ajustar-se a les 
necessitats dels governs locals d’àmbit provincial, pal·liar els efectes davant de situacions 
imprevistes o quan sigui necessari actuar de manera específica per part de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Vist que el Programa complementari d’urgència social vol oferir suport als 
municipis davant de la greu cojuntura socio-económica i els seus efectes, i que amb aquesta 
finalitat l’esmentat Programa activa les següents línies de suport cap als municipis: 

 
- Línia 1. Línia de suport per a la “cobertura de situacions d’urgència social i de sosteniment 

dels equips professionals de serveis socials”: 
a) Ajuts per a necessitats socials bàsiques 
b) Reforç dels equips professionals de serveis socials 
c) Altres situacions de necessitat 

- Línia 2. Línia de suport per a la “garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i 
del transport adaptat”: 

a) Ajuts per al pagament de serveis d’atenció domiciliària (SAD). 
b) Ajuts per al pagament del transport adaptat 

- Línia 3. Línia de suport “d’escolarització 0-3 anys”: 
a) Ajuts a l’escolarització a educació infantil (infants de 0 a 3 anys) 

 
Atès que per al desenvolupament de les actuacions descrites en la Línia 2 

“Garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat” la Diputació de 
Barcelona va aprovar la concessió al Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’import de 
179.514,16€. 

 
Vist que en sessió plenària del Consell Comarcal del Baix Llobregat del dia 26 de 

febrer de 2007 es va aprovar 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. 
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Atès que aquest Consell Comarcal, mitjançant el Patronat Comarcal i en 

col·laboració permanent amb els Ajuntaments del Baix Llobregat, actualment desenvolupa 
diferents programes de gestió directa i de suport municipal alineats amb la Línia 2 de suport per a 
la “garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat”, indicada per la 
Diputació de Barcelona en el Programa complementari d’urgència social. 
 

Vist que actualment existeix personal tècnic del Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat que està realitzant funcions específiques a la comarca alineades amb 
aquest programa complementari de la Diputació de Barcelona.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 11 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar el Programa complementari d’urgència social 2013-2014 de la 
Diputació de Barcelona, dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un import de 
179.514,16€ destinats a la Línia 2 “Garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del 
transport adaptat”. 
 
  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.- Habilitar una partida pressupostaria concreta per a l’any 2013 i per a 
l’any 2014 per desenvolupar les actuacions necessàries dins de la línia 2, garantia de la prestació 
de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat, del Programa de referència. 

 
QUART.- Aprovar la imputació màxima de costos del següent personal del 

Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat que està realitzant tasques 
específiques a la comarca alineades amb els objectius del “Programa complementari d’urgència 
social 2013-2014 de la Diputació de Barcelona”,  d’acord amb el que es detalla: 
 

 

PERSONAL CONCEPTE 
HORES 

IMPUTADES  
AL PROJECTE 

PERCENTATGE 
MENSUAL PERÍODE 

1.234 hores 74,16% 01/01/2013 a 
31/12/2013 Joan Barrios 

Gutiérrez Tècnic 
728 hores 75,00% 01/01/2014 a 

31/07/2014 
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CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona d’acord a les 
instruccions de l’article 13 del programa de referència, perquè en tingui coneixement i als efectes. 

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

celebri per a la seva ratificació.” 
 

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents ajuntaments, relatiu a la 
distribució del finançament del programa complementari d’urgència social 2013-
2014 atorgat per la Diputació de Barcelona. 

 
“Atès que en data 20 de novembre de 2013 la Diputació de Barcelona va 

comunicar a aquesta entitat el Programa complementari d’urgència social, el seu règim de 
concertació i la corresponent resolució de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, 

 
Atès que el Programa complementari d’urgència social s’estableix com un 

instrument específic de concertació de la Diputació de Barcelona per tal d’ajustar-se a les 
necessitats dels governs locals d’àmbit provincial, pal·liar els efectes davant de situacions 
imprevistes o quan sigui necessari actuar de manera específica per part de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Vist que el Programa complementari d’urgència social vol oferir suport als 
municipis davant de la greu cojuntura socio-económica i els seus efectes, i que amb aquesta 
finalitat l’esmentat Programa activa les següents línies de suport cap als municipis: 

 
- Línia 1. Línia de suport per a la “cobertura de situacions d’urgència social i de sosteniment 

dels equips professionals de serveis socials”: 
d) Ajuts per a necessitats socials bàsiques 
e) Reforç dels equips professionals de serveis socials 
f) Altres situacions de necessitat 

- Línia 2. Línia de suport per a la “garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i 
del transport adaptat”: 

c) Ajuts per al pagament de serveis d’atenció domiciliària (SAD). 
d) Ajuts per al pagament del transport adaptat 

- Línia 3. Línia de suport “d’escolarització 0-3 anys”: 
b) Ajuts a l’escolarització a educació infantil (infants de 0 a 3 anys) 

 
Atès que per al desenvolupament de les actuacions descrites en la Línia 2 

“Garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat” la Diputació de 
Barcelona va aprovar la concessió al Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’import de 
179.514,16€. 

 
Vist que en sessió plenària del Consell Comarcal del Baix Llobregat del dia 26 de 

febrer de 2007 es va aprovar 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. 
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Atès que aquest Consell Comarcal, mitjançant el Patronat Comarcal i en 
col·laboració permanent amb els Ajuntaments del Baix Llobregat, actualment desenvolupa 
diferents programes de gestió directa i de suport municipal alineats amb la Línia 2 de suport per a 
la “garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat”, indicada per la 
Diputació de Barcelona en el Programa complementari d’urgència social. 
 

Vist que molts d’aquests programes realitzats per aquest Consell Comarcal són 
actualment sostenibles des d’una perspectiva econòmica i que després de fer una consulta tècnica 
amb la Diputació de Barcelona, s’estima adient realitzar la distribució de part de l’import concedit 
per la Diputació de Barcelona a diversos ajuntaments del Baix Llobregat, d’acord amb les 
indicacions marcades per la pròpia Diputació de Barcelona en el Programa complementari 
d’urgència social 2013-2014, així com els establerts en marc normatiu. 

 
Atès que per tal de garantir que la distribució econòmica als municipis es destina 

a la finalitat descrita en la Línia 2 “Garantia de la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del 
transport adaptat” i que s’estableixen els mecanismes de seguiment  tècnic i econòmic adients, es 
fa necessari subscriure un conveni amb els corresponents municipis. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 11 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments d’Abrera, 
Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, La Palma de 
Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts, de col·laboració per a la garantia de la 
prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat, en el marc del Programa 
complementari d’urgència social 2013-2014 atorgat per la Diputació de Barcelona; de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Aprovar la distribució econòmica de la Línia 2 “Garantia de la prestació 
de serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat” en el marc del Programa complementari 
d’urgència social 2013-2014 atorgat per la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que es detalla: 
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ENS LOCAL 
Línia 2. Garantia de la 
prestació de serveis 

d’atenció domiciliària i del 
transport adaptat 

municipis fins a 20.000 hab. 
Abrera 2.570,19 € 
Begues 1.136,58 € 
Castellví de Rosanes 1.000,00 € 
Cervelló 2.054,37 € 
Collbató 1.000,00 € 
Corbera de Llobregat 2.954,39 € 
Pallejà 2.593,31 € 
La Palma de Cervelló 1.000,00 € 
El Papiol 1.000,00 € 
Sant Climent de Llobregat 1.000,00 € 
Sant Esteve Sesrovires 1.819,59 € 
Sant Just Desvern 4.862,91 € 
Santa Coloma de Cervelló 1.586,58 € 
Torrelles de Llobregat 1.042,31 € 
Vallirana 3.548,46 € 
municipis de 20.000 a 50.000 hab. 
Esparreguera 5.321,81 € 
Esplugues de Llobregat 15.965,42 € 
Gavà 12.265,77 € 
Martorell 7.086,26 € 
Molins de Rei 6.613,13 € 
Olesa de Montserrat 5.946,12 € 
Sant Andreu de la Barca 5.695,33 € 
Sant Feliu de Llobregat 12.112,80 € 
Sant Joan Despí 8.439,83 € 
Sant Vicenç dels Horts 7.066,69 € 
 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 63.832,32 € 
 

TOTAL 179.514,16 € 
 
  TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

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

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

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern, de 
cooperació en matèria d’excel·lència i innovació en els serveis socials bàsics. 

 
“Atès que els nous reptes socials obliguen a vertebrar respostes des d’una 

perspectiva integral, innovadora i participativa, creant alhora espais de col·laboració entre totes les 
parts implicades, i que la comarca del Baix Llobregat, per la seva densitat, estructura 
socioeconòmica, estructura municipal i significació territorial en el conjunt del territori català, està 
especialment afectada per aquesta crisi econòmica i social, però també està especialment 
capacitada per a abordar els reptes.  
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Vist que l’any 2011 es constitueix la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat, 
amb l’adhesió dels 30 ajuntaments de la comarca, que és un instrument de coordinació i 
articulació estratègica del procés de desenvolupament dels serveis socials de la comarca, des de 
la voluntat de generar dinàmiques cooperatives interinstitucionals i de col·laborar amb el conjunt 
d’entitats i agents socials i econòmics del territori per tal de millorar la prestació de serveis i cercar 
noves metodologies d’intervenció que possibilitin respostes complexes i cohesionades. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, de manera directa i a través del 
seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, manté una 
relació de proximitat i de col·laboració en matèria de serveis socials bàsics amb l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern, així com amb els altres municipis de menys de 20.000 habitants de la 
comarca.  
 

Atès que els serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Sant Just Desvern estan 
orientats cap a la l’excel·lència, enfocats a la millora continua per tal d’oferir serveis adients, 
incrementar la qualitat de vida de les persones ateses, així com per a la construcció d’un municipi 
cohesionat i participatiu. 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Just Desvern està desenvolupant actuacions 
innovadores en serveis socials que s’adapten a aquesta nova realitat social i econòmica, oferint 
respostes integrals, flexibles i de qualitat a la seva ciutadania; i que la transferència d’aquest 
coneixement pot ser molt útil per l’enfortiment de les administracions locals davant de la greu 
situació econòmica i social. 
 

Atesa la necessitat existent, i davant la coincidència d’objectius entre les diferents 
institucions, és interès d’aquestes desenvolupar accions que sumin sinèrgies de cooperació i que 
permeti apropar aquesta excel·lència de l’Ajuntament de Sant Just Desvern en serveis socials 
bàsics als altres municipis, institucions i entitats del tercer sector del territori del Baix Llobregat. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en 
data 4 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern, de cooperació institucional en matèria d’excel·lència i innovació en els serveis socials 
bàsics, pel període 2013-2015; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, 

perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar la subscripció de diversos convenis amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i les corresponents empreses, de col.laboració per a la realització de 
pràctiques no laborals en el marc del programa Joves per l’ocupació. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, 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 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador 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 iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 
Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar la sol·licitud de 
la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció per un import de 413.068,40€ per a realització de 
les actuacions que tot seguit es relacionen (núm. d’expedient: JPO/20/2012) i d’acord amb el 
següent detall: 
 

Actuacions a realitzar Joves participants Import aprovat 
Actuacions de tutorització i acompanyament a la 
inserció 

80 137.200,00 

Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Vist que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 
programa”, la Residència Geriàtrica Nostra Senyora s.l. ubicada al municipi de Sant Andreu de la 
Barca, Sophos Gestio s.l. ubicada a Barcelona, i Iniciatives Tesanez s.l. ubicada a Cervera, estan 
interessades cadascuna en acollir en pràctiques no laborals a una de les persones joves 
participants en el programa. 
 

Vist que d’acord amb el que fixa l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, que 
regula el programa Joves per l’Ocupació, cal signar un conveni de col·laboració per a pràctiques 
no laborals en entorn productiu entre l’empresa interessada en acollir a la persona jove, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 

Vistos els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic en data 10 de desembre de 2013, que s’incorporen a a l’expedient, proposant la 
subscripció dels convenis de referència.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Residència 
Geriàtrica Nostra Senyora s.l. amb CIF B60819919 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” 2012-2013; de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  

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

Sophos Gestio s.l. amb CIF B60148996 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” 2012-2013; de conformitat amb la minuta 
de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  

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

Iniciatives Tesanez s.l. amb CIF B25528951 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” 2012-2013; de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
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QUART.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les empreses esmentades i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

e) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents Ajuntaments i centres 
escolars, de col.laboració en la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori pel curs 2013-2014. 

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

celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

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

Comarcal, i sempre en funció de les consignacions pressupostàries existents, podrà facilitar el 
servei escolar de transport a alumnes que cursin el segon cicle d’educació infantil i que per 
necessitats d’escolarització s’hagin de desplaçar a centres docents fora del seu municipi de 
residència i a alumnes d’ensenyaments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents del 
mateix municipi però distants del seu lloc de residència. 

 
Atès que, amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells 

alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat 
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 

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

Socials en data 9 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Esparreguera, Gavà i l’AMPA del 
CEIP Castell Ciuró de Molins de Rei per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
per al curs escolar 2013-2014; d’acord amb les minutes de convenis que s’incorporen a l’expedient 
i s’aproven simultàniament. 
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  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran 
d’aportar a aquest Consell en el marc d’aquests convenis: 
 
- Conveni amb l’Ajuntament d’Abrera     105,945,00 euros  
- Conveni amb l’Ajuntament de Corbera      23.727,00 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament d’Esparreguera     46.570,50 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament de Gavà      15.041,00 euros 
- Conveni amb l’Ajuntament de Molins de Rei                                    9.765,00 euros 
- Conveni amb l’AMPA del CEIP Castell Ciuró                                 16.878,90 euros 
 
  TOTAL APORTACIONS CONVENIS      217.927,40 euros 
 

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

f) Aprovar la pròrroga per l’any 2014 del conveni subscrit amb diferents ajuntaments i 
entitats, de col.laboració en la campanya anual de prevenció de mosquits, així com 
les seves aportacions. 

 
 

“Vist que des de l’any 1989 diversos ajuntaments de la comarca del Baix 
Llobregat mantenen subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació dels 
convenis iniciats per la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983, en virtut del qual 
s’encarregava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la realització de les campanyes de control 
de mosquits en els seus termes municipals. 
 

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

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

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

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

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

 
  Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en data 10 de 
desembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga pel 2014 del conveni de col·laboració subscrit amb 
els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de 
Cervelló, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat així com amb AENA per a la realització 
de les activitats de la campanya anual de control de mosquits, de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

de les activitats de la campanya de control de mosquits per a l’exercici 2014. La seva aportació es 
farà efectiva mitjançant emissió de la corresponent certificació de despeses en l’àmbit de 
l’Ordenança Fiscal del Servei vigent. 
 
  TERCER.- Aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per a l’any 
2014 a aplicar a cadascú dels Ajuntaments, a AENA  i a Port de Barcelona en els següents 
termes: 
 
AJUNTAMENTS I 
ENTITATS 

 
Quota 2014 

  
Begues 4.899,42 
Castelldefels 18.390,81 
Cornellà de Llobregat 5.217,71 
Esplugues de Llobregat 7.561,50 
Gavà 20.346,01 
Martorell 9.545,30 
Molins de Rei 10.369,39 
Pallejà 8.109,51 
Papiol, el 4.341,92 
Prat de Llobregat, el 19.777,57 
Sant Andreu de la Barca 4.689,20 
Sant Boi de Llobregat 13.091,72 
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Sant Feliu de Llobregat 7.573,09 
Sant Joan Despí 6.437,00 
Sant Just Desvern 7.962,80 
Santa Coloma de Cervelló 6.920,97 
Vallirana 6.126,00 
Viladecans 20.115,94 
Hospitalet de Llobregat 17.711,51 
AENA 15.701,29 
Port de Barcelona 4.448,04 
 

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

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

g) Aprovar la modificació del contracte de servei de menjador escolar adjudicat a 
l’empresa Aramark SA, per incorporació d’un nou centre. 

 
“Vist que per acord de Junta de Govern de 16 de maig de 2011 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 2011-2012 i 2012-2013, prorrogable pels cursos 2013-2014 i 
2014-2015, així com el Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars, i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, reguladors d’aquest contracte; i que per Decret de Presidència 
núm. 154/2011, de data 26 de juliol, es va adjudicar a l’empresa Aramark Servicios de Catering, 
S.L. el referit contracte per un import de 5,58 € per comensal, IVA inclòs. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 91/2012, de 3 de setembre, es va 
aprovar, entre d’altres, l’actualització del contracte de referència; que per Decret de Presidència 
núm. 109/2013, de 25 de juliol, es va aprovar la primera pròrroga de l’esmentat contracte per al 
curs escolar 2013-2014, així com la seva modificació; i que per acord de la Junta de Govern de 
data 2 de desembre d’enguany es va aprovar la modificació del referit contracte en el sentit 
d’incorporar l’Escola Ramon Llull del municipi del Prat de Llobregat, amb efectes del primer dia 
lectiu del mes de gener de 2014. 
 

Atès que el centre escolar Josep Maria Ciurana del municipi de Sant Boi de 
Llobregat ha sol·licitat la incorporació al servei de menjador escolar que gestiona aquest Consell 
Comarcal mitjançant la contractació de l’empresa Aramark, S.A. 

 
Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars 

reguladors de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, 
per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a 
l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.    
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 13 de desembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, 
proposant la modificació del referit contracte. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Aramark 
Servicios de Catering S.L. per a la prestació de servei de menjador escolar per al curs escolar 
2013-2014, en el sentit d’incorporar l’escola Josep Maria Ciurana del municipi de Sant Boi de 
Llobregat, amb efectes del dia 1 de gener de 2014; de conformitat amb el següent detall i d’acord 
amb la minuta de modificació de contracte que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament: 
  
Centre escolar Municipi Import  

ajut 
Dies de menjador Nombre de 

comensal aprox. 
Nombre ajuts / 
aproximats  

Institut Jose 
Lluís Sert * 
 Castelldefels 3,10€  

Dl i Dm de 13:30 a 15:00. 
Si el centre ho determina també 
es podrà prestar el servei el dj. 

 
20-25 4 (dues tardes 

lectives) 

CAEP Montbaig 
Sant Boi de 
Llobregat 4,34 €  

Dl a dv. 
2,5 h per a primària i es podrà 

contemplar fins a 3 h per a 
segons cicle d’educació infantil 

 
 
 

40-45 50 

Escola Ramon 
Llull 

El Prat de 
Llobregat 3,10 € 

Dl a dv 
Horari a determinar pel centre i 

l’empresa 

 
 

120 36 

Escola Josep 
Maria Ciurana 

Sant Boi de 
Llobregat 3,10€ 

Dl a dv 
Horari a determinar pel centre i 

l’empresa 

 
 

100 24 
 
* Tot i que a l’inici no està previst l’assistència dels alumnes de l’Institut de les Marines podran assistir al servei de 
menjador al llarg del curs escolar, si així s’estima convenient per part de les direccions dels centres escolars. 
 
El cost de menjador escolar és de 6,20€ i pels alumnes esporàdics 6,80€. 
 

SEGON.- Aprovar la modificació del contracte de referència, aprovat per acord de 
la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2013, en el sentit de modificar la data d’incorporació 
del centre escolar Ramon Llull del municipi del Prat de Llobregat amb efectes del dia 1 de gener 
de 2014. 
 
  TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
32422706. Aquesta aprovació resta condicionada a l’efectiva signatura mitjançant la corresponent 
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb la Generalitat de Catalunya. 
 
  QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària i als centres 
afectats, pel seu coneixement i efectes. 
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  SISÈ.-  Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de 
data 22 de juliol de 2011.” 
   

h) Acceptar les donacions efectuades per l’Obra Social La Caixa com a contribució a 
diferents actuacions de l’entitat. 

 
“Vist que en data 18 d’abril d’enguany es va rebre un donatiu de l’Obra Social de 

La Caixa per import de 544,50€ amb la finalitat de sufragar les despeses d’organització de la 
jornada celebrada a Caixaforum sobre l’impacte de la crisis econòmica en la salut mental: Pobresa 
i empobriment. 
 

Vist que en data 30 de maig d’enguany es va rebre un donatiu de l’Obra Social la 
Caixa per import de 12.000,00€ amb la amb la finalitat de promoció i ajuda a l’emancipació de la 
Joventut del Baix Llobregat. 
 

Atès que aquests donatius permeten col·laborar en el finançament de projectes 
impulsats per aquest Consell Comarcal. 
 

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

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Acceptar la donació de l’Obra Social “La Caixa”, amb NIF G-58899998, 
per import de 544,50€ destinat a sufragar les despeses de servei d’assistència tècnica a 
Caixaforum ocasionades per impacte de la crisis econòmica en la salut mental. 
 
  SEGON.- Acceptar la donació de l’Obra Social “La Caixa”, amb NIF G-58899998, 
per import de 12.000,00€ destinada a la promoció i ajuda a l’emancipació de la joventut del Baix 
Llobregat. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Obra Social “La Caixa”, perquè en tingui 
coneixement i als efectes previstos. 
 

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

Sessió del 20 de gener 
 

i) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els diferents ajuntaments que participen 
en el programa mixt Treball i Formació 2013, promogut pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
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“Vista l’Ordre EMO/281/2013, d’11 de novembre, publicada al DOGC núm. 6503 
de 18 de novembre de 2013, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades 
perceptores de la renda mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 
 

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 195/2013, de 27 de novembre, es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per un import total de 111.840,96€ i d’acord amb la següent distribució per blocs: 

· Bloc 1. Experiència laboral: 
- Subvenció sol·licitada: 110.580,96€ 
- Nombre de contractacions: 14 (d’acord a la relació anterior per projecte i ajuntament) 

· Bloc 2. Formació: 
- Subvenció sol·licitada: 1.260,00€ 
- Nombre de persones beneficiàries de les accions formatives: 14 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 16 de desembre de 2013, entre 

d’altres, es va acceptar la referida subvenció per un import total de 111.840,96€, d’acord amb el 
següent detall: 

- Bloc 1. Experiència laboral. 14 contractes: 110.580,96€ 
- Bloc 2. Formació (14 persones): 1.260,00€ 

 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per tal de regular la col·laboració 

amb els ajuntaments participants en el programa de referència, així com per fixar les obligacions 
de les diferents parts, ha acordat subscriure un conveni de col·laboració amb cadascun dels 
referits ajuntaments participants.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 14 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i diferents ajuntaments de la comarca en el marc del 
Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima 
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d’inserció, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya; de conformitat amb la minuta de 
convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments que participen en el 

programa de referència, 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.” 
 

j) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Servei d‘Ocupació de Catalunya, de 
col.laboració en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil Joves per a l’ocupació 2013-2014. 

 
“Vista l’Ordre EMO/270/2013, de 28 d’octubre, publicada al DOGC núm. 6493 de 

4 de novembre de 2013, 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 2013 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2014. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2013-2014” és un programa 
innovador 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 iniciada l’any 2012 amb el 
programa “Joves per a l’ocupació 2012-2013” i al 2010 amb el programa SUMA’T.  

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de novembre 2013 es va aprovar la 
sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per un import de 
381.740,00€, segons el que es detalla a continuació i d’acord als criteris fixats pel programa de referència i 
als interessos manifestats pels ajuntaments participants; dins la convocatòria de referència: 
 
Actuacions sol·licitades Joves 

participants 
Mòdul màxim 

 
Import 

sol·licitat 
Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 1.715,00 € 137.200,00 € 
Actuacions de formació 80 2.275,00 € 182.000,00 € 
Formació complementària en ESO 53 180,00 € 9.540,00 € 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 62,50 € 5.000,00 € 
Incentius als participants 80 600,00 € 48.000,00 € 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 381.740,00 € 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 227/2013, de 19 de desembre, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció per un import de 286.350,00€, d’acord amb el 
següent detall: 
 
- Nombre de joves participants: 60 
- Subvenció per a despeses de tutorització i acompanyament a la inserció: 102.900,00€ 
- Subvenció per a despeses de formació: 136.500,00€ 
- Subvenció per a despeses de formació en ESO: 7.200,00€ 
- Subvenció per a despeses de promoció a empreses i difusió: 3.750,00€ 
- Subvenció per als incentius dels joves participants: 36.000,00€ 
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Vist que el projecte de referència s’ha iniciat en data 23 de desembre de 2013, 

tindrà una durada mínima de 16 mesos i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2015. 
 

Vist que, d’acord al que disposen els articles 10 i 16 de l’Ordre EMO/2093/2012 i 
la Guia de prescripcions tècniques elaborada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al 
desenvolupament del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil 2012-2015 – 
Joves per l’ocupació, cal signar un conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el model normalitzat que elabori 
el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 14 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – Joves per l’ocupació, de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya i als ajuntaments que participen en el programa “Joves per l’Ocupació”, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

k) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
l’empresa Sophos Gestió SL, de col.laboració per a la realització de pràctiques no 
laborals en el marc del programa Joves per l’ocupació 2012-2013. 

 
 

“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 
de 9 d’octubre de 2012, 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 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
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Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador 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 iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: JPO/20/2012). 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 

 
Atès que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 

programa” s’ha trobat a una empresa interessada en acollir en pràctiques no laborals a una de les 
persones joves participants en el referit programa; i que d’acord amb el que fixa l’Ordre de 
referència s’ha de subscriure un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu entre l’empresa interessada en acollir a la persona jove, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 14 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient.  

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

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

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

ACORDS 
 



 
46 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Sophos Gestió, S.L. amb CIF B60148996 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” 2012-2013; de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 

dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Sophos Gestió, S.L. i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

l) Aprovar la revisió dels preus unitaris del contracte de servei d’operador de 
telecomunicacions, subscrit amb France Telecom España SA. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 163/2011, de 12 d’agost, es va 

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

Vist que en data 8 de setembre de 2011 es va formalitzar amb l’empresa France 
Telecom España, S.A. el contracte de referència, amb una durada inicial de 3 anys a comptar des 
de la data d’inici del servei, que va ser el dia 1 de novembre de 2011, amb possibilitat d’una 
pròrroga d’1 any com a màxim per acord de l’òrgan de contractació. 
 
 

Atès que la clàusula 27 del Plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars regulador del referit contracte estableix que els preus no es revisaran durant les dues 
primeres anualitats del contracte i a partir de la tercera anualitat del contracte els preus es 
revisaran anualment de conformitat  amb el 85% de l'índex nacional de preus per Grups COICOP 
en el apartat de Comunicacions que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en la seva 
pàgina web del període anual immediatament anterior. 

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

15 de gener de 2014, que s’adjunta a l’expedient, proposant la revisió dels preus del contracte de 
referència. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Revisar, amb efectes retroactius des del dia 1 de novembre de 2013, 
els preus unitaris del contracte de serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat subscrit amb l’empresa France Telecom España, S.A., amb NIF A-
82009812, aplicant una reducció del 5,525% sobre els preus d’adjudicació, que restarien de la 
manera següent:  
 
Apartat 1- Funcionalitat de telefonia de veu Emplaçament 1 (inclou Grup 1 de telefonia mòbil) 
Emplaçament 1      
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de fixos A Orange A resta    
Establiment trucada €/trucada 0,02834 0,04913 0,00000 0,00000 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02834 0,04913 0,01417 0,02834 0,21729 
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de mòbils A Orange A resta    
Establiment trucada €/trucada 0,02834 0,04913 0,02834 0,21257 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02834 0,04913 0,02834 0,22674 0,21729 
SMS 0,07086 0,07086    

 
Apartat 2- Funcionalitat de telefonia de veu Emplaçament 2 (inclou Grup 2 de telefonia mòbil) 
Emplaçament 2      
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de fixos A Orange A resta    
Establiment trucada €/trucada 0,02834 0,04913 0,00000 0,00000 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02834 0,04913 0,01417 0,02834 0,21729 
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de mòbils A Orange A resta    
Establiment trucada €/trucada 0,02834 0,04913 0,02834 0,21257 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02834 0,04913 0,02834 0,22674 0,21729 
SMS 0,07086 0,07086    

 
Apartat 3- Quotes i despeses fixes tot inclòs   

Quotes i despeses tot inclòs 
€/mes accés 

directe 
€/mes accés 

indirecte 
Quota mensual d'1 Primari o tecnologia equivalent 243,75 no 
Quota mensual 1 XDSI o tecnologia equivalent - - 
Quota mensual 1 XTB o tecnologia equivalent - 12,90 
Quota mensual 1 ADSL 6 Mb o tecnologia equivalent 93,53 - 
Quota mensual 1 ADSL 20 Mb o tecnologia equivalent 93,53 - 
Quota mensual 1 enllaç simètric 20 Mb o tecnologia equivalent 1.484,20 no 
Quota mensual 1 enllaç simètric 2 Mb  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Quota mensual 1 enllaç simètric 512 K o tecnologia equivalent o superior en 
emplaçament 2 186,12 - 
Alta 1 Primari addicional  o tecnologia equivalent 0,00 - 
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Alta 1 XDSI addicional  o tecnologia equivalent  0,00 - 
Alta 1 XTB addicional  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 ADSL 6 Mb o superior  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 ADSL 20 Mb o superior  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 enllaç simètric 20 Mb o tecnologia equivalent 0,00 - 
Alta 1 enllaç simètric 2 Mb o superior  o tecnologia equivalent 0,00 - 
Apartat 4- Despeses de manteniment del sistema  
Concepte €/mes 
Quota mensual de manteniment centraleta i equips emplaçament 1 - SIEMENS HICOM 3800 393,65 
Quota mensual de manteniment centraleta i equips emplaçament 2 - Netcom DKDA Milenium IZ i 
terminals - 
Quota mensual equip susbtitutiu centraleta i equips emplaçament 1 - SIEMENS HICOM 3800 - 
Quota mensual equip susbstitutiu centraleta i equips emplaçament 2 - Netcom DKDA Milenium IZ i 
terminals 61,41 

 
Apartat 5 -Ampliació optativa de l'enllaç de dades a l'emplaçament 1 en funció de les necessitats del Consell 
Quota mensual d'ampliació escalable de l'enllaç simètric de dades de 20 Mb de l'Emplaçament 1 
Concepte €/cada 2 Mb  
Quota mensual €/cada 2Mb simètrics d'ampliació fins a 34 Mb 80,30  
Alta d'ampliacions enllaç 20 Mb €/cada 2 Mb fins a 34 Mb 0,00  

 
Apartat 6 - Accés a internet mòbil escalable en funció de les necessitats del Consell durant el contracte 
Quotes €/mes servei d'accés a Internet mòbil i €/dispositiu   
Concepte €/mes  
Quota mensual d'accés a Internet mòbil fins a 1 Gb en dispositiu tipus 1, 2, 3, 4 i 5 9,45 
    
Quota mensual d'accés a Internet mòbil en PC fins a 10 Gb 28,34 
Quota mensual d'accés a Internet mòbil en PC fins a 5 Gb 20,78 
Quota mensual d'accés a Internet mòbil en PC fins a 1 Gb 15,12 
  €/dispositiu 
Alta en servei d'accés a internet mòbil de dispositius de tipus 1, 2, 3 i 4 0,00 
Alta en servei d'accés a internet mòbil de PC's 0,00 

 
Apartat 7 - Grup 3 de telefonia mòbil     
Concepte A qualsevol mòbil Qualsevol fix Internacionals Xarxa intel·ligent 
Trucades des de mòbils A Orange A resta       
Establiment trucada €/trucada 0,02834 0,04913 0,02834 0,21257 0,00000 
Servei trucades €/minut 0,02834 0,04913 0,02834 0,22674 0,21729 
SMS 0,07086 0,07086       

 
Nota: Preus sense IVA inclòs. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa France Telecom España, S.A., 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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m) Aprovar les conclusions derivades dels treballs de les comissions 2013 del Consell 

Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 

“Vist que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat és un òrgan de 
consulta i de participació que es va crear a l’any 1995 amb l’objectiu d’articular públicament les 
demandes de la gent gran de la comarca, sent un espai de deliberació i de reivindicació per la 
millora de la qualitat de vida de la gent gran; i que està format pels delegats i delegades dels 30 
ajuntaments de la comarca, entitats representatives de l’àmbit social i representants dels sindicats 
UGT i CCOO del Baix Llobregat. 
 

Vist que aquest Consell Consultiu va ser l’impulsor del “Pla Comarcal del Baix 
Llobregat”, un document que proporciona un marc de referència per les polítiques públiques 
adreçades a l’envelliment actiu, entès aquest últim com una qüestió de totes les generacions, 
promovent una visió proactiva de la gent gran com a persones que han contribuït a la nostra 
societat i continuen fent-ho. 
 

Atès que mitjançant les seves comissions de treball, s’elaboren informes i 
propostes relatius als diferents àmbits que afecten al col·lectiu de les persones grans, caracteritzat 
per un gran dinamisme, i que el Consell Consultiu sempre ha contribuint amb nombroses 
propostes en els diferents Congressos Nacionals de la Gent Gran, i continua la seva tasca en la 
visibilització de les veus de la gent gran de la comarca del Baix Llobregat. 
 

Vist que l’any 2009 es va realitzar el “I Pla Comarcal de la Gent Gran del Baix 
Llobregat”, que es va convertir en un full de rutes de les polítiques adreçades a gent gran de la 
comarca i va comptar amb la participació dels ajuntaments de la comarca.  

 
Atès que a finals de l’any 2012 l’Assemblea del Consell Consultiu de la Gent  

Gran va aprovar el Pla de Treball de l’any 2013, on es va acordar treballar dos àmbits en les 
comissions de treball: La lluita contra l’exclusió social, pobresa i aïllament, i la Promoció de la 
Salut. 
 

Vist que el Consell Consultiu de la Gent Gran va realitzar 14 sessions l’any 2013, i 
que les conclusions que van elaborar i destacar els delegats i delegades que van participar es van 
elevar a l’Assemblea del dia 12 de desembre de 2013. 

 
Vist que l’Assemblea aprova les propostes i conclusions que es centren en 

aspectes per millorar la qualitat de vida de les persones grans de la comarca en els diferents 
àmbits. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 12 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar les conclusions derivades dels treballs realitzats per les 
comissions de l’any 2013 del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat 2013, que es 
transcriuen literalment: 
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“El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat és un òrgan participatiu que va néixer  l’any 1995 
amb l’objectiu d’articular públicament les demandes de la gent gran de la comarca. Des de llavors, el 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat ha estat un espai de deliberació i de reivindicació per 
a la millora de la qualitat de vida de la gent gran, i aglutina diferents persones que representen a tots els 
municipis de la comarca. 
 
Segons dades del 2012, la comarca del Baix Llobregat té 806.799 habitants, dels quals el 15% tenen 65 
anys o més. Per tant, el col·lectiu de la gent gran té força presència a la comarca i necessita polítiques 
específiques per a les seves necessitats. 
 
El Consell Consultiu s’estructura en comissions de treball i cada comissió analitza, estudia i fa propostes 
sobre temes que tenen a veure amb la promoció de l’envelliment actiu i la reducció de les desigualtats que 
aquest col·lectiu pateix. Durant el 2013, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat ha treballat 
en dues comissions: 
 

 Comissió 1:  Lluita contra l’exclusió social, la pobresa i l’aïllament 
 Comissió 2:  Promoció de la salut, recerca de l’envelliment actiu i prevenció de la     fragilitat i 

la dependència 
 
El passat 12 de desembre es va celebrar a la seu del Consell Comarcal l’Assemblea anual, i es van 
presentar les conclusions de les dues comissions de treball, tot acordant el trasllat a les administracions 
local, autonòmica i estatal de totes aquelles reivindicacions susceptibles de ser preses en consideració en 
el disseny i implementació de les seves polítiques, tant en aquelles que s’adrecen específicament a la gent 
gran, com en aquelles que hi tenen una repercussió directa en aquest col·lectiu. 
 
Per aquest motiu, us fem trasllat de les principals reivindicacions i conclusions de les comissions de treball: 
 
Àmbit local: 

 Es demana més inversió en infraestructures i en polítiques de creació d’ocupació. 
 Es reclama al món local una major dinamització i participació de la gent gran en les polítiques 

municipals, mitjançant els Consells Municipals de la Gent Gran o bé en comissions municipals de 
treball. 

 Es demana als ajuntaments que portin a terme sessions informatives als casals de la gent gran de 
totes les modificacions i novetats normatives que els afecten directament, com per exemple en el 
tema de les pensions. 

 Es reclama un impuls a les regidories de gent gran, o bé el nomenament de regidors/es de gent 
gran diferents dels/de les regidors/es de serveis socials, per tal de traslladar al Consell Consultiu 
de la Gent Gran les propostes consensuades al municipi. 

 S’han d’impulsar els espais d’interrelació i comunicació entre els delegats i delegades del Consell 
Consultiu de la Gent Gran i els ajuntaments. 

 És necessari que els diferents ajuntaments incloguin en la seva cartera d’ajudes de serveis socials 
exempcions tributàries, com ara el pagament de la contribució (IBI) que s’ha vist incrementat en 
gran mesura en molts municipis, així com ajudes pel pagament dels subministres per a la gent 
gran. 

 Que els ajuntaments prioritzin l’atenció domiciliària. 
 
Àmbit autonòmic: 

 Es demana més inversió en infraestructures i en polítiques de creació d’ocupació. 
 Es reclama a la Generalitat que garanteixi a tothom que acrediti acomplir els requisits necessaris, 

les beques de menjador escolar. 
 Pel que fa al copagament de medicaments, les rendes inferiors paguen un màxim de 8,14 € al 

mes, que si bé no sembla un import elevat, cal tenir present que les despeses de 
subministraments, lloguer, manutenció, etc., si que ho són. A més a més, sovint les  
persones grans s’ha d’ocupar de la manutenció dels seus descendents, siguin fills o filles, nets o 
netes. Per tant, s’agreuja més encara la seva situació econòmica. 
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 Impulsar el paper del nutricionista i/o dietista als centres d’assistència primària per tal d’adaptar 
l’alimentació dels pacients a les seves necessitats i evitar així els fàrmacs que siguin prescindibles. 

 Davant de les retallades que s’estan patint, es considera necessari realitzar un seguiment dels 
equips dels PADES per tal de conèixer si aquestes han afectat al personal i/o hores d’atenció 
relatives a les cures pal·liatives. 

 Per a l’any 2014, s’acorda analitzar les places públiques disponibles a la comarca tant en centres 
de dia com en centres residencials. 

 S’incideix en la necessitat de que es realitzin inspeccions periòdiques en els centres públics i 
privats d’atenció a la gent gran, residencials, centres de dia, etc. Generalment només es fan 
inspeccions a instancies d’un particular o de serveis socials, i el centre és informat de la data de la 
inspecció. 

 
Àmbit estatal: 

 Es demana més inversió en infraestructures i en polítiques de creació d’ocupació. 
 L’exclusió de medicaments del sistema nacional de salut, que són d’ús habitual de les persones 

grans, també ocasiona una major despesa. Fins i tot en alguns casos les persones grans 
redueixen la dosi dels medicaments que prenen, o directament els deixen de prendre perquè no 
poden pagar-los. En aquest sentit, es demana que el preu del medicament aparegui als envasos.” 

 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, a la 
Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i al Govern Estatal, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

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

Sessió del 3 de febrer 
 

n) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, de 
col.laboració en el projecte d’assessoria de mobilitat internacional per a joves l’any 
2014. 

 
“Atès que el Departament de Joventut fins l’any 2008 prestava els seus serveis 

des de l’Oficina Comarcal d’Informació i Serveis a la Joventut, que tenia com a principal objectiu 
proporcionar als i les joves de la comarca tota aquella informació i serveis que els hi poguessin 
ajudar en la seva presa de decisions i en la definició del seu trajecte personal, i recolzava i 
potenciava la tasca que els diferents ajuntaments de la comarca feien per dotar-se d’Oficines 
d’informació juvenil. 
 

Atès que actualment, donada l’evolució que han realitzat els diferents ajuntaments 
de la comarca on gairebé la totalitat disposa de serveis adreçats a la joventut i implementen 
polítiques públiques adreçades a aquest col·lectiu, el Departament de Joventut d’aquest Consell 
Comarcal va transformar la seva oficina en un nou Servei Comarcal de Joventut, que té com a 
principals destinataris de les seves activitats i serveis els ajuntaments de la comarca. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012 es va aprovar 
el Pla d’Actuació 2012 del Servei Comarcal de Joventut, elaborat pel Departament de Joventut, on 
s’estructura aquest nou Servei Comarcal de Joventut al voltant de tres eixos bàsics d’actuació: 
Polítiques d’Informació i Planificació, Polítiques d’Emancipació i Serveis de suport als municipis.  
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Atès que aquest Pla comarcal s’operativitza mitjançant l’elaboració d’un pla 
d’actuació anual que recull les activitats, programes i actuacions previstes dins de cadascuna de 
les tres línies prioritàries que vertebren les accions que desenvolupa el Servei Comarcal de 
Joventut; i recull les competències que en matèria d’instal·lacions juvenils i d’activitats d’educació 
en el lleure té delegades el Consell Comarcal per part de la Generalitat de Catalunya. 
 

Atès que en la línia d’actuació de donar suport a l’elaboració dels Plans locals de 
Joventut, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va posar en marxa un servei d’assessoria de 
mobilitat internacional per a joves de la comarca des del mes de setembre de 2012 i fins al mes de 
desembre de 2012, i que ha tingut continuïtat durant tot l’any 2013; i que ha comptat amb la 
participació dels Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Sant Vicenç dels Horts i Viladecans. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 27 de gener de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans per al desenvolupament del referit servei atès que 
els esmentats ajuntaments, conjuntament amb el Servei Comarcal de Joventut d’aquest Consell 
Comarcal, han valorat positivament el servei de referència i s’ha acordat ampliar la seva prestació 
durant tot l’any 2014. 
 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts i Viladecans per al desenvolupament d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional per a 
joves durant l’any 2014, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
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o) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb les AMPAs de diferents centres 
escolars, de col·laboració per a la prestació del servei del transport escolar no 
obligatori pel curs 2013-2014. 

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

celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

 

Vist que la clàusula vuitena de l’esmentat conveni estableix que el Consell 
Comarcal, i sempre en funció de les consignacions pressupostàries existents, podrà facilitar el 
servei escolar de transport a alumnes que cursin el segon cicle d’educació infantil i que per 
necessitats d’escolarització s’hagin de desplaçar a centres docents fora del seu municipi de 
residència i a alumnes d’ensenyaments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents del 
mateix municipi però distants del seu lloc de residència. 

Atès que, amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells 
alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal ha anat 
subscrivint diferents convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 

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

Socials d’aquesta entitat en data 29 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 

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

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

següents 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció 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 Vall d’Arús de Vallirana, de 
l’IES Mestres Busquets de Viladecans i de l’IES Lluís de Requesens de Molins de Rei per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori per al curs escolar 2013-2014; d’acord amb 
les minutes de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran 
d’aportar a aquest Consell en el marc d’aquests convenis: 
 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Roureda de Sant Esteve Sesrovires  2.136,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Vinya del Sastret de Sant Esteve S.  8.123,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’Escola La Olivera de Vallirana    6.372,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Vall d’Arús de Vallirana                12.685,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Mestres Busquets de Viladecans    2.904,00 € 
- Conveni amb l’AMPA de l’IES Lluís de Requesens de Molins de Rei   1.890,00 € 
   
TOTAL APORTACIONS CONVENIS                 34.110,00 € 
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Aquesta aportació resta condicionada a l’efectiva signatura de l’Addenda 2013-2014 del Conveni 
Marc que té subscrit el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per a la delegació de competències en matèria d’educació com el servei 
de menjador escolar i el transport escolar. 
 

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

p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
l’empresa Kind-Decor Dafer SL, de col.laboració per a la realització de pràctiques no 
laborals en el marc del programa Joves per l’ocupació 2012-2013. 

 
“Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 6229 

de 9 d’octubre de 2012, 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 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador 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 iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en l’esmentada Ordre, entre 

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquestos de més de 
30.000 habitants per a la demarcació de Barcelona o bé de més de 20.000 habitants per a la resta 
de demarcacions, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis 
amb menys de 30.000 habitants i, d’aquests, 19 ajuntaments han manifestat el seu interès en 
participar en el projecte.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció (núm. d’expedient: JPO/20/2012). 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 

 
Atès que mitjançant l’actuació de “promoció de la participació d’empreses en el 

programa” s’ha trobat a una empresa interessada en acollir en pràctiques no laborals a una de les 
persones joves participants en el referit programa; i que d’acord amb el que fixa l’Ordre de 
referència s’ha de subscriure un conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn 
productiu entre l’empresa interessada en acollir a la persona jove, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 24 de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Kind-Decor Danfer, S.L., amb CIF B64923782 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” 2012-2013; de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 

dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa Kind-Decor Danfer, S.L. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

 
q) Aprovar el tancament amb resultats favorables dels diferents procediments 

d’inspecció preceptius oberts a diversas instal.lacions juvenils de la comarca. 
 

“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 
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activitats amb infants i joves que regula les característiques i els requisits per a la realització 
d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure; en virtut del Decret 187/1993, de 27 
de juliol, de delegació de competències en matèria de joventut a les comarques.  
 

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

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de juny, 23 de setembre i 21 
d’octubre de 2013, entre d’altres, es va aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció 
biennal de les instal·lacions: alberg Delta de Llobregat del municipi del Prat de Llobregat, casa de 
colònies Can Rigol del municipi de Begues i alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de 
Castelldefels, respectivament, per tal de requerir als titulars la documentació i verificar que les 
instal·lacions complien amb tots els requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc 
del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 
140/2003, de 10 de juny.  
 

Atès que en data 10 de setembre, 30 d’octubre i  4 de desembre de 2013 es va 
procedir a visitar les instal·lacions: alberg Delta de Llobregat, casa de colònies Can Rigol i alberg 
de joventut Cal Ganxo, respectivament, i que no es va detectar en cap d’elles cap contravenció 
normativa que impedís el desenvolupament de l’activitat excepte l’informe de l’any en curs que 
acredita les correctes condicions higièniques i sanitàries que va ser enviat per l’Agéncia de Salut 
Pública de Catalunya; 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 d’aquesta entitat en data 17 de 
gener de 2014, que s’adjunten a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el tancament dels expedients per al procediment d’inspecció 
biennal de les instal·lacions: alberg Delta de Llobregat del municipi del Prat de Llobregat, casa de 
colònies Can Rigol del municipi de Begues, i alberg de joventut Cal Ganxo del municipi de 
Castelldefels, ja que la documentació i la comprovació tècnica que s’ha fet de les referides 
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.  
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SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Notificar el present acord en la part que correspongui a l’alberg Delta 
de Llobregat, la casa de colònies Can Rigol i l’alberg de joventut Cal Ganxo, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes.  
 

QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per tancar els referits expedients 
un cop s’hagi verificat que l’esmentades instal·lacions compleixen els requisits pertinents per al 
realització de l’activitat. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

r) Aprovar l’acta complementària a l’acta de preu just per mutu acord de pagament i 
ocupació en relació a l’expropiació de terrenys del Parc Torreblanca amb motiu de 
l’execució de les obres del Trambaix. 

 
“Atès que en data 27 d’abril de 2001 el Conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte definitiu del tramvia/metro lleuger 
del corredor Diagonal-Baix Llobregat, en els termes municipals de Sant Feliu de Llobregat, 
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Barcelona, Sant Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat, que comportava l’expropiació forçosa dels terrenys afectats per l’execució de les obres 
de referència. 

 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat era titular de la finca situada a la 
carretera Reial núm. 159 (actual N-340) del terme municipal de Sant Just Desvern, finca registral 
10.833, i que va ser afectada per l’esmentat projecte en una superfície de 7.551,87m2 
d’expropiació.   

 
Vist que en l’acta de preu just per mutu acord, de pagament i d’ocupació, signada 

el dia 19 de juliol de 2006 i que es va aprovar per la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2006, 
no es va efectuar la descripció de la resta de la finca matriu respecte de la que es va portar a 
terme l’expropiació, per la qual cosa s’ha de procedir a completar el referit document de forma que 
es descriguin novament les afectacions portades a terme, incloent, la resta de finca matriu una 
vegada efectuada la segregació de la part expropiada. 

 
Vist l’acta complementària a l’acta de preu just de referència, que s’adjunta a 

l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès per la Lletrada de Serveis Jurídics d’aquesta entitat en data 22 
de gener de 2014, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar l’acta complementària a l’acta de preu just per mutu acord, de 
pagament i ocupació, signada el dia 19 de juliol de 2006 relativa a l’expropiació dels terrenys del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en l’àmbit de l’obra del Projecte constructiu modificat nº 5 del 
sistema tranviari Diagonal-Baix Llobregat (Trambaix), i que afecta la finca de Torreblanca dins del 
terme municipal de Sant Just Desvern; d’acord amb l’esmentada acta que s’adjunta a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Servei d’Expropiacions del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Autoritat del Transport Metropolità, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

s) Aprovar la subscripció d’un conveni  amb  la Direcció General de Formació 
Professional inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per l’acolliment en règim de 
pràctiques en el Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies. 

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

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

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

Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat vol 
acollir alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme 
des del departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és 
establir propostes de formació institucional per a un estudiant del Cicle de Grau Superior 
d'Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes de l'Institut Bernat El Ferrer del municipi de 
Molins de Rei, durant el curs 2013-2014. 
 

Vist que, d’acord amb l’informe emés pel Tècnic del Departament d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 30 de gener de 2014, que s’adjunta a l’expedient, 
seria d’interès disposar de l’alumna Mireia Sánchez Torres, perquè realitzi les seves pràctiques 
curriculars en el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal. 

 
 
 
 
 



 
59 

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

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de pràctiques en el 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix Llobregat de 
l’alumna de l'Institut Bernat El Ferrer del municipi de Molins de Rei, Mireia Sánchez Torres, amb 
DNI 47.798.506-K; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament.  
 
L’estada en pràctiques de l’esmentada alumna no suposarà cap vinculació ni dret de caire laboral 
per aquesta entitat i per l’alumna, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor 
d’aquesta alumna. 
 

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 Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

t) Donar-se per assabentats de la Resolució de la Conselleria de Governació i 
Relacions Institucionals sobre la distribució  als municipis de la participació 
municipal en els ingressos de la Generalitat de Catalunya 

 
“Atesa la Resolució de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals de 

la Generalitat de Catalunya, de data 19 de desembre de 2013, mitjançant la qual s’aprova la 
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distribució als municipis de la participació municipal en els ingressos de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa al tram de lliure distribució corresponent a l’any 2013, distribució en la que no 
s’ha assignat cap dotació a diferents municipis del Baix Llobregat. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Restar assabentat de la Resolució de la Conselleria de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de data 19 de desembre de 2013, 
mitjançant la qual s’aprova la distribució als municipis de la participació municipal en els ingressos 
de la Generalitat de Catalunya pel que fa al tram de lliure distribució corresponent a l’any 2013. 
 

SEGON.- Reclamar a la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals la 
distribució del tram de la participació municipal en els ingressos de la Generalitat de l’exercici 2013 
que es correspon amb el concepte de foment de la prestació supramunicipal de serveis, segons es 
regula a l’article 51 de la Llei 1/2012 de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
prorrogats pel 2013, tenint en compte que aquestes dotacions constitueixen una essencial font de 
finançament dels serveis prestats pels consells comarcals. 
 

TERCER.- Sol·licitar als ajuntaments dels municipis del Baix Llobregat que donin 
suport a aquesta reclamació i posteriorment destinin les dotacions que els hi corresponen  a la 
col·laboració el finançament dels diferents serveis i activitats comarcals. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments dels municipis de la comarca, així 
com a la resta de consells comarcals de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
4.- Ratificar el nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en 
el Ple del Consell Econòmic i Social. 
 

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

“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els articles 24 i ss. del seu 
Reglament Orgànic, reconeix la figura del Consell Econòmic i Social (CES) com a òrgan de 
participació i representació en matèria econòmico-social. 
 

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

Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010, es va 
aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord de Concertació 
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix). 
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Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució del 
Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix Llobregat; 
i que està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, que 
tindrà com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i una segona 
tècnica i de gestió, que tindrà com a missió la definició i delimitació de les accions a desenvolupar 
segons el model de territori definit per la primera. 
 

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

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

Vist que actualment formen part del CES, a més del propi Consell Comarcal, 
Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), la Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya (PIMEC) i els 30 ajuntaments de la comarca. 
 

Vist el que disposen els articles sisè i onzè del Reglament Orgànic i de 
Funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 

 
Vist que per acord de Ple, en sessions celebrades el 20 de febrer, el 21 de maig, 

el 16 de juliol, el 22 d’octubre i el 17 de desembre de 2012, i el 18 de febrer, el 22 d’abril i el 22 de 
juliol de 2013, i per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre i 17 de desembre de 2012, 
18 de febrer, 13 de maig, 17 de juny, 8 de juliol i 22 de juliol de 2013, i 3 de febrer de 2014, es va 
ratificar el nomenament dels representants de diferents entitats que formen part del Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 

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

Atès que en data 16 de gener de 2014 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha 
notificat que s’han produït canvis en les designacions de representants de la corporació en òrgans 
col·legiats, motiu pel qual han fet arribar l’acord de la designació del nou representant titular de 
l’ajuntament al Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 
 
 



 
62 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 24 de gener de 2014, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar el nomenament del Sr. Francisco Rodríguez Garzón com a 

membre titular representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al Ple del Consell 
Econòmic i Social del Baix Llobregat, en substitució del seu anterior representant, Sr. Josep 
Sagristà i Cartañà.  
 
Aquesta modificació no afecta al representant suplent, que continua sent el Sr. Jordi Soto i Urpina. 
 

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

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Lluís Ortega, portaveu del grup comarcal de Partit Popular, 
que diu: 
 
Ens abstindrem, perquè ens oferim el Partit Popular per a formar part del Consell Econòmic i 
Social, com sempre venim demanant Ple tras Ple, i per això ens abstindrem.  
 
Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres presents dels 
grups comarcals del PSC, IC, CIU, ERC i PxC, i abstenció dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular. 
 
5.- Donar compte dels informes sobre el compliment de terminis de pagament, en el marc 
de la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials. 
 

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

“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu article 4.3 disposa que els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 
corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en la referida llei per al pagament de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint el termini. 
 

Vist els informes del quart trimestre de l’exercici 2013 del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i del Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament d’acord amb el que 
disposa l’esmentada llei, que s’adjunten a l’expedient. 
 

Vist que l’article 4.4 de la llei de referència disposa que sense perjudici de la seva 
possible presentació i debat al Ple de la corporació local, el referit informe haurà de remetre’s, en 
tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les Comunitats Autònomes que, conforme als seus respectius Estatuts 
d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.   
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Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes del quart trimestre de l’exercici 2013 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de 
pagament als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, que s’incorporen a l’expedient. 

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

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

TERCER.- Comunicar el present acord al Ministerio de Economía y 
Competitividad, i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
adjuntant els referits informes, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”  
 
6.- Donar-se per assabentats de la liquidació i tancament final per part de la Comissió 
Europea del projecte Igualbaix, en l’àmbit de tots els projectes Equal gestionats en el 
període comprés entre el 2001 i 2004. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat com a entitat promotora de 

l’Agrupació de Desenvolupament Baix Llobregat (ADBLL) va presentar la sol·licitud de subvenció 
per al Projecte Igualbaix en el marc de la primera convocatòria d’ajudes del PIC EQUAL, 
regulades per la Resolució de 22 de març de 2001, publicada al BOE en data 17 d’abril de 2001. 
 

Atès que les Agrupacions de Desenvolupament eren un instrument recollit en les 
bases de la convocatòria de la Iniciativa Comunitària Equal, que tenen la funció de promoure la 
implementació dels projectes Equal en els territoris, i que l’Agrupació de Desenvolupament Baix 
Llobregat, que promou el Projecte Igualbaix, estava composada per aquest Consell Comarcal, el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Cornellà de 
Llobregat, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Joan Despí, Esplugues de 
Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Andreu de la Barca i els organismes 
municipals CORESSA (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat) i IMPAC (Ajuntament de Gavà). 
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Atès que en data 13 de juny de 2002 la Subdirección General de la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) va comunicar a aquest Consell Comarcal 
l’aprovació de la participació del Projecte Igualbaix, proposat per l’Agrupació de Desenvolupament 
Baix Llobregat (ADBLL), en l’Acció 2 de la Iniciativa Comunitària Equal, amb el número de Projecte 
402.  
 

Atès que la participació del Projecte Igualbaix en l’Acció 2 i 3 suposava un cost 
total màxim de 2.207.856,42€, per la qual cosa la UAFSE va resoldre aprovar un ajut de 
1.103.928,21€; i per acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal de data 1 de juliol de 
2002 es va acceptar el referit ajut per tal de desenvolupar el Projecte Igualbaix.  
 

Vist que un cop finalitzat el període d’execució del projecte en data 31 de 
desembre de 2004 i un cop presentades totes les certificacions parcials i finals del projecte, va 
quedar pendent de cobrar el 5% final de l’import certificat. 
 

Atès que, d’acord a la Resolució del Subdirector General de la UAFSE, 
comunicada a aquest Consell Comarcal el dia 7 de març de 2006, l’import que restava pendent de 
pagar-se de la primera convocatòria dels projectes Equal no es liquidarà fins que la Comissió 
Europea no aprovi el seu saldo final, el qual no estava previst que fos abans del 31 de desembre 
de 2006. 
 

Vist que s’ha consultat a la UAFSE l’estat de liquidació del projecte Equal 
“Igualbaix” i que en data 24 de gener de 2014 aquesta ha respost que les quantitats abonades fins 
a la data d’avui constitueixen l’ajuda total definitiva del Fons Social Europeu per la participació en 
la iniciativa Equal, i per tant, que el 5% restant no s’abonarà; atès que la Comissió Europea en 
data 12 de juny de 2012 va proposar el tancament del programa Equal d’Espanya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 11 de febrer de 2014, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats de la liquidació i tancament final per part de 
la Comissió Europea, en l’àmbit de tots els projectes Equals gestionats en el període comprés 
entre l’any 2001 i l’any 2004, deixant sense liquidar el 5% de la despesa final justificada. 
 

SEGON.- Donar de baixa els crèdits reconeguts per aquest Consell Comarcal en 
exercicis anteriors per un import de 2.514,95€ de la partida 2004.42019. 
 

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

QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments i entitats participants en el 
projecte Igualbaix que els imports pendents de liquidació, que ascendeixen a un total de 
52.681,31€, de les certificacions finals del programa no seran abonades pel tancament del 
projecte per part de la Comissió Europea, perquè en tinguin coneixement i als efectes”. 
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7.-  Moció dels grups comarcals de Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa, i Esquerra Republicana de Catalunya, relativa a l’adhesió a la 
Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat. 
 

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

“Atès que el dia 18 de desembre del 2013 a la seu comarcal de la Unió General 
de Treballadors–UGT a Cornellà es va  constituir oficialment la Taula pel Dret a Decidir del Baix 
Llobregat i es va aprovar l’adhesió al Manifest presentat al Parlament de Catalunya, anomenat 
Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
 

Vist que d’acord amb l’esperit i les línies mestres d’aquell Pacte s’ha creat la 
Taula pel  Dret a Decidir del Baix Llobregat (TPDD), amb l’objectiu de treballar per fer possible la 
màxima difusió dels motius per a exercir el dret a vot, fonamental en l’exercici de la democràcia, i 
transmetre aquest missatge entre la ciutadania del Baix Llobregat en la defensa de la voluntat de 
la majoria de ciutadans de Catalunya de decidir sobre el seu futur institucional. 
 

Atès que el Baix Llobregat és una comarca de més de 800.000 habitants, 
d’orígens diversos, tots ells catalans, que han de fer sentir la seva veu a favor del dret a votar, un 
dret que va lligat també amb la voluntat de la millora del benestar social i la qualitat de vida  de la 
ciutadania. 
 

Vist que les institucions i entitats adherides a la TPDD del Baix Llobregat es 
comprometen, en l’àmbit propi de cada una d’elles, a endegar iniciatives per tal de promoure la 
conscienciació ciutadana i fer pedagogia per l’exercici del Dret a Decidir dels catalans i catalanes. 
 

Vist que les següents entitats i institucions ja formen part de la Taula pel Dret a 
Decidir del Baix Llobregat: 

 
 Assemblea Nacional Catalana, Òmniun Cultural (OC), Centre d’Estudis Comarcals 

(CECBLL), Reagrupament, Comissions Obreres – CCOO, Solidaritat Catalana per la 
Independència (SI), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Asociación 
SÚMATE, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Unió Democràtica de Catalunya 
(UDC), Esquerra Unida i Alternativa (EUIA), Unió General de Treballadors (UGT), 
Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat (FAVBaix), Unió de Pagesos (UP), 
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), 
Intersindical–CSC, USTEC-STE’s. 

 
 17 Ajuntaments adherits a data de l’11de febrer: 

- El Prat de Llobregat 
- Sant Feliu de Llobregat 

  - Sant Vicenç dels Horts 
- Molins de Rei 
- Sant Just d’Esvern 
- Vallirana 
- Corbera de Llobregat 
- Cervelló 
- Torrelles de Llobregat 
- Sant Esteve Sesrovires 
- Begues 
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- Santa Coloma de Cervelló 
- La Palma 
- Sant Climent de Llobregat 
- Collbató 
- El Papiol 
- Pallejà 

 
Per tot això, els grups comarcals de Convergència i Unió, d’Iniciativa per 

Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, i d’Esquerra Republicana proposen al Ple del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat l’adopció dels següents  
   

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la Taula 
pel Dret a Decidir del Baix Llobregat.  
 

SEGON.- Informar del present acord a la Taula pel Dret a Decidir del Baix 
Llobregat i als Ajuntaments de la comarca, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert i Caballero, portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Abans d’acabar l’any es va constituir la Taula pel Dret a Decidir al Baix Llobregat i aquesta taula 
ha iniciat un procés d’enviament de cartes i correus electrònics a diferents institucions de la 
comarca, ajuntaments i Consell Comarcal inclosos, i a més entitats, i aquests han anat adherint-se 
a mesura que han anat fent el seus plenaris. Aquí en el Consell Comarcal van traslladar en una 
Junta de Portaveus a la Presidència del Consell Comarcal si havia rebut aquesta notificació i se’ns 
va confirmar que si, però que ja ens donaria una resposta en cas de que ho votéssim en el plenari 
municipal i per aquest motiu vem decidir els grups proposants aquesta Moció. 
Aquesta Moció el que demana és que el Consell Comarcal s’adhereixi a la Taula pel Dret a Decidir 
al Baix Llobregat, un fet que no té cap cost econòmic, és més aviat un cost simbòlic el que hem de 
pagar per estar-hi a dins, per tant la nostra presència, el nostre suport amb aquesta Taula del Dret 
a Decidir, i a més el que referma precisament la decisió i per això demanem el vot favorable, és 
que fins a disset municipis a data d’avui, alguns d’ells governats pel grup Socialista han demanat 
incorporar-se i adherir-se a aquesta Taula per Dret a Decidir. Per tant, entenem que tenint en 
compte més del 50% d’ajuntaments de la comarca i això afegit d’altres que ho faran en propers 
plens que es duran a terme aquest mes de febrer, més a la quantitat d’entitats de tot tipus que 
també ho han fet, considerem que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a institució i com a 
una institució de pes a la comarca, hauria també d’adherir-se  tenint en compte que bona part 
d’aquells que el componen ja s’han adherit a la Taula pel Dret a Decidir. En base a això us 
demanem el vot favorable i per tant l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la Taula 
pel Dret a Decidir del Baix Llobregat.  
 
A continuació intervé el Sr. Luis Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Nosaltres simplement amb tot el respecte que representa presentar aquesta proposta, faltaria 
més, però nosaltres diem que els disset municipis de la comarca, que és més del 50% dels trenta 
municipis, representant un 20, 25 per cent de la població, lo qual diu molt del sentir de la gent, de 
les persones, nosaltres evidentment ens basem en la Constitució, en lo que diu, no podem anar 
fora de la Constitució i no podem donar suport a aquesta Moció. 



 
67 

 
Pren la paraula el Sr. Ivan Arcas, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del grup comarcal 
d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
Des d’Iniciativa evidentment donarem suport a aquesta Moció i a aquesta proposta d’adhesió a la 
Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat, de fet Iniciativa i Esquerra Unida hem estat presents 
en la fundació d’aquesta Taula del Dret a Decidir per una raó que entenem que és fonamental, que 
a data d’avui ciutadans i ciutadanes del segle XXI renunciem a la possibilitat d’adquirir un dret, que 
ens assembla tant absolutament irrenunciable, com és el de decidir més enllà de quines siguin les 
nostres decisions ens assemblaria que des de la composició, des de l’essència del que és una 
força de progrés, doncs seria bastant inexplicable. I en tot cas, fer una reflexió en veu alta i és 
aquesta mistificació col·lectiva que estem fent de la Constitució, que és un document que sembla 
ser que només es canvia quan l’interessa a la Troica, perquè la Constitució perquè els ciutadans 
del nostre estat decidim no la podem canviar, però perquè el nostre Estat no pugui prioritzar 
polítiques social per davant de tornar els interessos a la banca alemanya això si que es pot 
modificar de la Constitució, per tant deixem-se de mistificar els documents i comencem a lluitar 
pels drets.  
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Xavier Fonollosa, Vice-president d’aquesta entitat i conseller  
del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
De fet Convergència i Unió proposa també aquesta Moció i proposa també en el sentit de que la 
Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat no deixa de ser una territorialització del Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir, que es va aprovar en el Parlament de Catalunya recordem-ho el 27 de 
setembre dl 2013, i que en definitiva el pacte expressa que Catalunya és una nació i que tota 
nació té dret a decidir el seu futur polític i que per exigència democràtica el que reclamem des del 
Parlament de Catalunya i avui ho proposem en el Consell Comarcal del Baix Llobregat és reclamar 
que la ciutadania de Catalunya pugui exercir lliure i democràticament al seu dret a decidir com a 
poble. 
Això més a més ho fem en aquesta seu, en seu del Consell Comarcal, com ha explicat abans el 
company d’Esquerra Republicana de Catalunya, ja son disset els municipis que s’hi han adherit, i 
a més a més em consta que en aquesta setmana n’hi haurà tres més, per tant seran vint dels 
trenta municipis que configuren aquesta comarca, per tant entenem que aquest fet és un fet 
important perquè el que pretenem al Baix Llobregat és que a fi que cada vegada siguin més 
persones i més entitats compromeses amb el dret a decidir en la nostra comarca i es convida a 
institucions públiques, partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, entitats culturals, 
socials, esportives, educatives, cíviques de tota la comarca a que se sumin, perquè no només 
sigui una iniciativa política d’una institució democràtica com és el Parlament de Catalunya sinó que 
també neixi o tingui la vocació de sumar-s’hi com mínim tota la societat civil. Aquest jo crec que és 
el motiu més important de que es presenti aquesta Moció aquí en el Consell Comarcal, que 
entenem que com a institució és la més representativa de la comarca i ens agradaria poder 
comptar amb el suport de la major part de consellers comarcals. Sabem que hi ha algun grup 
polític que no hi estarà d’acord però també sabem que aquest grup polític té una certa pluralitat i 
podria ser qui hi hagués llibertat de vot, cosa que ens agradaria força. 
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A continuació intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
No és la primera vegada que apareix en aquest Consell Comarcal i en aquests plenaris del 
Consell Comarcal aquesta qüestió del dret a decidir, i la veritat és que en aquesta mateixa seu des 
del Partit Socialista i des del grup comarcal del Partit Socialista el que hem fet ha sigut votar en el 
seu moment aquell punt d’acord que ens assemblava un punt de consens, que era la Declaració 
Rigol, que en el seu moment que la vam votar a favor i penso que va ser un èxit d’intentar posar-
nos tots d’acord o tenir un punt de trobada o un punt d’unió tots plegats sobre aquesta qüestió. 
Com be saben, abans es parlava del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, saben vostès que el Partit 
Socialista, el Grup Parlamentari Socialista, no va votar a favor d’aquest Pacte Nacional, per tant 
nosaltres no hi estem en aquest Pacte Nacional i per tant nosaltres com a grup comarcal i aquí 
votem amb lògica de grup comarcal per coherència amb el Grup Parlamentari Socialista i alhora 
també per coherència amb les decisions preses per altres òrgans del partit, doncs no hi podem 
votar a favor i per tant votarem en contra d’aquesta Moció. 
 
Els reunits rebutgen per majoria aquesta moció amb vots a favor dels membres presents dels 
grups comarcals de CIU, IC i ERC, i els vots en contra dels membres presents dels grups 
comarcals del PSC, del PP i de PxC. El resultat de la votació és de 20 vots en contra i 17 a favor. 
 
8.- 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 divuit hores i quaranta-cinc minuts, signant aquest acta el President del Consell 
Comarcal juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico. 


