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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM.1/ 10 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia quinze de febrer de dos mil deu. Quan són les dinou 
hores, es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat els i les 
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta 
sessió, de caràcter ordinari, se celebra a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. 
Rosa Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENTA 
 
SRA. ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’Abrera 
 
SRA. DOLORS PUEYO BERTRÁN (ERC-AM) 
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. MANEL CABALLERO I BOIRA (CiU) 
Regidor de Martorell  
 
SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Joan de Despí 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
SRA. MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues  
 
SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES 
Regidora de Vallirana 
 
SR. FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
 



 2 

 
SRA. PILAR JOANIQUET I ANMELLA  
Regidora de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA  
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. F.XAVIER PAZ PENCHE  
Regidor de Molins de Rei 
 
SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN  
Regidora del Papiol  
 
SR. LLUÍS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ  
Regidora de Gavà 
 
ICV-EUiA-EPM.      
 
SR. JORDI BORRELL ALONSO 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires  
 
SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS  
Regidor de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES   
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO  
Regidora de Castelldefels 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY 
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
CiU.    
 
SR. JOSEP MARIA LLOP I RIGOL  
Regidor de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA PEDROSA I VARELA  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SR. SANTIAGO BARONA I GARCÍA   
Regidor de Castelldefels  
 
SR. FRANCESC MOLINA I NÚÑEZ  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
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ERC-AM.   
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN  
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
PP.     
 
SR. JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
  
SR. LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
     
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Regidor de Castelldefels 
 
SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ  
Regidor de Viladecans 
 
C-PC. 
 
SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ  (PSC-CPM) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN  (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA (PSC-CPM) 
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
Seguidament per la Sra. Presidenta es declara oberta la sessió i ordena que s’entri a tractar els 
assumptes continguts a l’Ordre del dia, en relació amb els quals s’adopten els acords següents: 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 5/09, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 de 
desembre. 
  
Els presents aproven per majoria absoluta l’acta núm. 5/09, corresponent a la sessió celebrada el 
dia 21 de desembre, amb l’abstenció de la representant del grup comarcal de Ciutadans  

 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 130/09, de 3 de desembre, relatiu a aprovar la contractació laboral 
temporal a jornada completa, en règim d’interinatge, de la Sra. Sara Ortiz Contreras 
com a auxiliar administrativa adscrita a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics. 

 
“ Vist que l’Àrea de Secretaria i Serveis jurídics compta actualment amb un equip 

estable d’un Secretari, tres tècniques superiors, i dues auxiliars administratives. Aquesta àrea 
desenvolupa les seves funcions a totes les àrees i departaments del Consell Comarcal així com al 
seu organisme autònom el Patronal Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, als 
Consorcis de Turisme, Parc Agrari i Colònia Güell i a les Fundacions Caviga i Domicilia. 
 

Atès que la Sra. Sílvia Sánchez Pérez, treballadora d’aquest Consell Comarcal 
ocupant una plaça de la plantilla d’auxiliar administrativa adscrita a l’esmentada Àrea, causarà 
baixa d’IT a partir del dia 4 de desembre de 2009 . 

 
Vist que el responsable de l’Àrea ha sol·licitat poder contractar amb caràcter 

urgent un/a auxiliar administratiu/va per cobrir la baixa d’IT de l’esmentada treballadora. 
 
Vist que la Sra. Sara Ortiz Contreras va ser contractada com a auxiliar 

administrativa adscrita al Departament de Serveis Tècnics, després d’haver superat el 
corresponent procés de selecció, desenvolupant satisfactòriament la seva tasca. 

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

Responsable del Departament de Recursos Humans en data 3 de desembre de 2009, que 
s’incorpora a l’expedient, proposant contractar amb caràcter d’urgència a la Sra. Sara Ortiz 
Contreras com a auxiliar administrativa adscrita a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics d’aquesta 
entitat. 

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

juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes 
a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
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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, en règim 
d’interinatge, de la Sra. Sara Ortiz Contreras amb DNI 46.817.018 N com a auxiliar administrativa 
adscrita a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics d’aquesta entitat, des del dia 9 de desembre de 
2009 i fins que finalitzi la situació de baixa d’IT de la Sra. Sílvia Sánchez Pérez, i amb un salari 
brut mensual de 1.437,08€ 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 
tingui 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. 

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

Govern i Ple que se celebri.”  
 

b) Decret núm. 131/2009, de 10 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
11/09, mitjançat crèdit generat finançat per subvencions concedides i transferència 
de crèdit entre partides de la mateixa classificació funcional. 

 
Vista la resolució de la Presidenta de l’Institut Català de les dones que atorga una 

subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat, expedient número EL-53/09, per un import de 
7.049,00€  per a la realització de la Jornada “Dones en els mitjans de comunicació i materials per 
al debat i la participació de dones” i vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’igualtat de gènere i 
polítiques socials en relació a l’habilitació de les partides necessàries per al desenvolupament de 
les actuacions. 

 
Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’igualtat de gènere i polítiques socials 

en relació a la transferència de crèdits de la partida 322 22706 “projectes innovadors” a la partida 
322 48902 “Conveni UPC. Projectes innovadors”  per import de 1.000,00 d’acord a les necessitats 
del programa. 

 
Vist el que estableix l'article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals   i les Bases d’execució . 
 
Vist l’informe de la gerent. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
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Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 

conferides 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 11/09,  mitjançat crèdit generat 

finançat per les subvencions concedides i transferència de crèdit entre partides de la mateixa 
classificació funcional d’acord al següent detall: 
 
1. Crèdits generats    
     
DESPESES  Crèdit inicial Modificació Crèdit final 
     

313 22708 

Jornada dones i comunicació i 
materials per al debat i la participació 
de dones 0,00 7.049,00 7.049,00 

     
 Total despeses 0,00 7.049,00 7.049,00 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Modificació Crèdit final 
     
     
45503 Institut Català de les dones 0,00 7.049,00 7.049,00 
     
 Total ingressos 0,00 7.049,00 7.049,00 

 
      
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT     
      
DESPESES      
  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
322 22706 Projectes innovadors 18.100,00  1.000,00 17.100,00 

322 48902 
Conveni UPC – Projectes 
innovadors 27.740,00 1.000,00  28.740,00 

      
 Total despeses 45.840,00 1.000,00 1.000,00 45.840,00 
 

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

 
 

c) Decret núm. 142/2009, de 30 de desembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 
12/09,  mitjançat crèdit generat finançat per subvencions concedides. 

 
Vista la Resolució de la Consellera de Treball de la generalitat de Catalunya que 

atorga a aquest Consell Comarcal una subvenció de seixanta-set mil quaranta euros amb vint-i-
quatre cèntims (67.040,24€) per  a la continuació del projecte Unitat de Promoció i 
Desenvolupament del Baix Llobregat 2009, amb una durada de 9 mesos, a iniciar dins del 2009 i 
vist l’infome del coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic  en relació a l’habilitació de 
les partides corresponents. 
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Atès que  cal incrementar la partida 911 76217 de transferències a Ajuntaments 
del Pla Únic d’Obres i Serveis Catalunya  que es finança integrament amb les aportacions de la 
Generalitat per aquesta finalitat per tal d’incorporar al pressupost el global de les obres del 
PUOSC de les que s’han aprovat certificacions a l’exercici. 

 
Vist el que estableix l'article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 

que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals   i les Bases d’execució . 
 
Vist l’informe de la gerent. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 

conferides 
 

HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 12/09,  mitjançat crèdit generat 

finançat per les subvencions concedides  al següent detall: 
 

     
DESPESES  Crèdit inicial Modificació Crèdit final 
     
322 13178 Retrib. Personal UPD 2009 0,00 42.000,00 42.000,00 
322 16078 Seg. Social UPD 2009 0,00 18.239,92 18.239,92 
322 22078 Despeses de funcionament UPD 2009 0,00 6.800,32 6.800,32 
911 76217 Ajuntaments PUOSC 4.000.000,00 2.400.000,00 6.400.000,00 
 Total despeses 4.000.000,00 2.467.040,24 6.467.040,24 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Modificació Crèdit final 
     
45578 Generalitat UPD 2009 0,00 67.040,24 67.040,24 
75506 Generalitat PUOSC 4.000.000,00 2.400.000,00 6.400.000,00 
 Total ingressos 4.000.000,00 2.467.040,24 6.467.040,24 
 

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

d) Decret núm. 7/2010, de 15 de gener, relatiu a autoritzar a la Sra. Gemma Ventura 
Mestres, tècnica superior adscrita al projecte Itineraris Personals d’Inserció, la 
compatibilitat de l’activitat pública. 

 
“ Vist que la Sra. Gemma Ventura Mestres és treballadora d’aquest Consell 

Comarcal des del dia 1 de juliol de 2009, a jornada completa, com a tècnica superior dins el 
projecte Itineraris Personals d’Inserció ( IPI) d’aquesta entitat. 

 
Vist que en data 13 de gener de 2010, la Sra. Ventura ha comunicat que percep 

compensació econòmica per una segona activitat en el sector públic amb una jornada 
d’aproximadament 2,5 hores setmanals i que la durada d’aquesta activitat és de 30 hores 
repartides entre els mesos de febrer i maig. 
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  Atesos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats Locals, que estableixen la possibilitat 
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària 
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en 
l’exercici d’ambdues activitats. 

 
Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i 

per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 14 de gener de 2010, que s’incorpora a 
l’expedient, i que informa favorablement la sol·licitud d’aquesta treballadora, en el sentit 
d’autoritzar la compatibilitat de la segona activitat declarada per la Sra. Gemma Ventura Mestres. 

 
Vist que per Acord del Ple d’aquesta entitat de data 20 de juliol de 2007, s’ha 

procedit a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple de les 
corporacions, d’acord amb l’article 21 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i d’acord amb l’article 52 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 Presidència, 
entre les que es troba la present.  

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Gemma Ventura Mestres, tècnica superior adscrita 
al projecte Itineraris Personals d’Inserció ( IPI) d’aquesta entitat, la compatibilitat de l’activitat 
pública declarada el dia 13 de gener de 2010, com a docent externa d’un Taller d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat portant a terme la matèria de comunicació, sent el seu 
horari de 16:00 hores fins a les 18:30 hores una tarda a la setmana, i que aquestes hores estan 
distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquesta entitat, amb la que desenvolupa 
com a personal laboral temporal adscrita al projecte Itineraris Personals d’Inserció (IPI) d’aquesta 
entitat, amb la categoria de tècnica superior i amb una jornada completa de 35 hores i un horari de 
dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.30 hores, i una tarda de 16:00 hores fins a les 18:30 hores 
en horari habitual, i de 08:00 hores a 15:00 hores en l’horari intensiu des de la segona quinzena de 
juny fins a la primera quinzena de setembre. 

 
SEGON.- Determinar que l’autorització de l’esmentada treballadora de 

compatibilitat amb una segona activitat restarà sense efecte en els supòsits següents: 
 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o 

en comprometés la seva imparcialitat o independència.  
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona  

conegui per raó del càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 
TERCER.- Determinar l’obligació de l’esmentada treballadora a posar en 

coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions 
de la segona activitat declarada així com quan al règim de cotitzacions. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret a l’esmentada treballadora perquè en 

tinguin coneixement i als efectes. 
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CINQUÈ- Donar compte del present Decret en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

e) Decret núm. 9/2010, de 20 de gener, relatiu a adjudicar provisionalment a l’empresa 
Concesionaria Barcelonesa S.L. el contracte de servei de recollida selectiva de 
paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les 
zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 2009 es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de recollida selectiva de 
paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant procediment obert harmonitzat, amb el següent 
preu de licitació: preu unitari de les dues fraccions (paper – cartró i envasos lleugers) per import de 
0,11257 €/Kg sense IVA per al paper i cartró i 0,31135 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers 

 
Atès que transcorregut el termini de presentació d’ofertes, s’ha presentat a la 

licitació la següent empresa: Concesionaria Barcelonesa S.L. 
 
Vist l’acta de la Mesa de Contractació de valoració de l’oferta, que s’adjunta a 

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

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 2009 es va facultar a 

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

conferides 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Adjudicar provisionalment a l’empresa Concesionaria Barcelonesa S.L. 

amb CIF B08814915 , el contracte de servei de recollida selectiva de paper, cartró i envasos 
lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del 
Baix Llobregat amb els següents preus unitaris de servei: 

 
 0,11146 €/Kg sense IVA per al paper i cartró 
 0.30827 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers. 

 
SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 442 

22300 del pressupost previst per enguany. 
 
TERCER.- Requerir a l’adjudicatari provisional d’aquest contracte perquè en el 

termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest Decret al perfil del 
contractant presenti la següent documentació: 
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- Constituir una garantia definitiva per import de 42.247,82€ d’acord amb la 
clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars reguladors del 
contracte. 
- Certificació administrativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
exigides en el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, expedida per l’òrgan competent de l’administració tributària. 
- Certificació acreditativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de 
Seguretat Social exigides en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, expedida per l’òrgan competent. 
- Documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva 
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte. 
 
QUART.- Advertir l’adjudicatari que la manca de compliment de l’indicat en 

l’apartat anterior dins el termini establert, serà causa perquè aquesta adjudicació no s’elevi a 
definitiva. 

 
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació provisional en el perfil del contractant; aquesta 

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

 
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’empresa Concesionària Barcelonesa S.L., 

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

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 
3.- Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 

Sessió del 21 de desembre de 2009   
 

a) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya, de col·laboració en el desenvolupament del projecte Dispositiu per 
incrementar la presència de les dones en carreres tècniques. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de data 4 de maig de 2009 es va 

aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya 
per al desenvolupament dels projectes Dispositiu per incrementar la presència de les dones en 
carreres tècniques i Mart XXI, subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i 
el Fons Social Europeu, i que preveu que el Consell Comarcal aportarà a la UPC la quantitat de 
11.500€ (onze mil cinc-cents euros) pel desenvolupament de les actuacions previstes en l’actuació 
Dispositiu per incrementar la presència de les dones en carreres tècniques i la quantitat de 
15.240€ (quinze mil dos-cents quaranta euros) pel desenvolupament de les actuacions incloses 
dins del Programa Mart XXI. 
 
  Atès l’increment d’usuaris i usuàries a les xerrades previstes en l’actuació  
Dispositiu per incrementar la presència de les dones en carreres tècniques dins el projecte Foment 
de la Igualtat d’Oportunitats Dona-Home al mercat de treball del Baix Llobregat en relació a 
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l’estimació inicial, s’ha considerat convenient, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de 
l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 3 de novembre de 2009, que s’incorpora a 
l’expedient, modificar la clàusula tercera de l’esmentat conveni en el sentit d’incrementar 
l’aportació econòmica a realitzar a la Universitat Politècnica de Catalunya per al desenvolupament 
d’aquestes actuacions en la quantitat màxima de 1.000€ ( mil euros). 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del punt tercer dels compromisos del conveni de 
col·laboració subscrit amb data 10 de juny de 2009 amb la Universitat Politècnica de Catalunya 
per al desenvolupament dels projectes Dispositiu per incrementar la presència de les dones en 
carreres tècniques i Mart XXI, subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i 
el Fons Social Europeu en el sentit que el Consell Comarcal incrementarà l’aportació econòmica a 
realitzar a la Universitat Politècnica de Catalunya en una quantitat màxima de 1.000€ (mil euros) 
per a les despeses derivades de l’increment d’usuaris i usuàries atesos en l’actuació Dispositiu per 
incrementar la presència de les dones en carreres tècniques dins el projecte Foment de la Igualtat 
d’Oportunitats Dona-Home al mercat de treball del Baix Llobregat, en relació a l’estimació inicial, 
de conformitat amb la minuta de modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

SEGON.- Aquest increment de despesa anirà a càrrec de la partida 
pressupostària 322.48902 del pressupost previst per enguany. 
 
  TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a la Universitat Politècnica de Catalunya 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

b) Aprovar una modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, de col.laboració en la gestió del servei de transport escolar pel curs 
2009-2010. 

 
“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, a 
petició dels interessats i/o de mutu acord amb els ajuntaments, ha anat subscrivint convenis de 
col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 2 de novembre de 2009 es va  
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Abrera, Corbera de 
Llobregat, Esparreguera, Molins de Rei, Sant Esteve Sesrovires, Hostalets de Pierola i les 
AMPA’S IES El Cairat d’Esparreguera, CEIP Castell Ciuró, IES Camps Blancs de Sant Boi de 
Llobregat, IES de Sant Esteve Sesrovires, CEIPS Colònia Güell de  Santa Coloma de Cervelló, 
CEIP Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló, CEIP Pompeu Fabra de Vallirana, CEIP La 
Ginesta de Vallirana, CEIP l’Olivera de Vallirana i l’IES Vall d’Arús de Vallirana per a la prestació 
d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2009-2010. 

 
Vist que per al curs escolar 2009-2010 s’havia previst en els esmentats convenis 

que les transferències a realitzar al Consell Comarcal per part de les esmentades entitats es 
realitzarien mitjançant dues aportacions: el primer 50% abans del 31 de desembre d’enguany i el 
segon 50% abans de finalitzar el curs escolar. 

 
Atesa la petició de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, es considera 

convenient, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials en data 11 de desembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, modificar les 
clàusules tercera i quarta del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat relatives 
al sistema de pagament en el sentit que l’esmentat ajuntament realitzi una sola aportació 
econòmica abans de finalitzar el curs escolar 2009-2010.  

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

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la modificació de les clàusules tercera i quarta del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la gestió del servei de transport 
escolar al municipi de Corbera de Llobregat per al curs escolar 2009-2010 en el sentit que 
l’Ajuntament de Corbera realitzi una sola aportació econòmica per import de 85.848,96€ (vuitanta-
cinc mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb noranta-sis cèntims) abans de finalitzar el curs escolar 
2009-2010, de conformitat amb la minuta de modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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c) Aprovar una modificació en el conveni subscrit amb la Creu Roja de Sant Boi de 
Llobregat, de col·laboració en la prestació del servei de transport escolar, per 
supressió d’una ruta. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 91/09, de 8 de setembre, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 21 de setembre d’enguany, es va aprovar, entre altres, la 
pròrroga i actualització del conveni amb la Assemblea de la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat 
per a la realització de diferents serveis de transport escolar especial per al curs escolar 2009-
2010. 
   
  Atès que el Centre d’Educació Especial Balmes II del municipi de Sant Boi de 
Llobregat ha comunicat la defunció de la única alumna usuària de la ruta OAM401, servei prestat 
per la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 11 de desembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació 
del conveni subscrit amb la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat en el sentit de deixar sense efecte 
el servei OAM401 del Centre d’Educació Especial Balmes II de Sant Boi de Llobregat atès la 
defunció de la única alumna usuària d’aquesta ruta. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb la Creu Roja 
de Sant Boi de Llobregat per a la realització de diferents serveis de transport escolar especial per 
al curs escolar 2009-2010 en el sentit de deixar sense efecte el servei OAM401 del Centre 
d’Educació Especial Balmes II de Sant Boi de Llobregat. 
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar la contractació laboral temporal de la Sra. María del Carmen Hens 
Domínguez, per donar suport al Departament d’Educació i Cultura de l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials. 
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“Vist que l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials està portant a terme diferents actuacions 
en l’àmbit de les dones, la gent gran, la salut pública, l’educació i la cultura. 
 
  Vist que els recursos humans que estan destinats directament a l’Àrea són una 
Coordinadora de l’Àrea, que causarà baixa per maternitat a partir del mes de febrer de l’any 2010, 
una administrativa, una auxiliar administrativa, que actualment està gaudint de les vacances 
anuals després d’una baixa maternal i que s’incorporarà amb una reducció d’un terç de la seva 
jornada habitual més la reducció de la lactància, i de manera temporal, una tècnica auxiliar i una 
tècnica superior. 
 
  Vist que la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials ha 
sol·licitat poder contractar un suport tècnic auxiliar per als departaments d’educació i cultura. 
 

Vist que la Sra. Mª Carmen Hens Domínguez, té contracte temporal des del dia 1 
de març d’enguany i fins el proper 31 de desembre, per obra o servei vinculat a d’altres actuacions 
desenvolupades al llarg d’aquest any 2009, després d’haver superat el corresponent procés de 
selecció. 

 
Atès que la Sra. Hens és coneixedora de les tasques a realitzar al departament, 

es proposa, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 
14 de desembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, la seva contractació per urgència.  
 

Vist 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. 

 
  Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 de 
juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes 
a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal a jornada completa, per obra o 
servei determinat, de la Sra. M. Carmen Hens Domínguez amb DNI 46.667.966 T com a tècnica 
auxiliar adscrita a l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials, Departaments d’educació i 
cultura, del Consell Comarcal per tal de donar suport al departament d’educació en les tasques 
derivades del procés de licitació del transport escolar i en el tancament del curs escolar 2009-
2010, així com donar suport al departament de cultura en la convocatòria de subvencions per al 
desenvolupament de les activitats culturals, artístiques i socials. 
 
La data d’inici d’aquesta contractació serà a partir del dia 4 de gener de 2010 i fins el 15 de juliol 
de 2010 com a màxim, i el salari brut mensual serà el que s’estableixi per a la seva categoria per a 
l’any 2010. 
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  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 acord a l’esmentada treballadora perquè en 
tingui 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. 

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

celebri.”  
 
Sessió del 18 de gener de 2010 

 
e) Informar favorablement la declaració del Museu de Gavà com a secció del 

Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya. 
 

“Vist que l’Ajuntament de Gavà en data 29 de desembre de 2009, amb número 
d’entrada 8001 del Registre General d’aquesta entitat, ha comunicat que el Museu de Gavà està 
tramitant la seva incorporació com a Secció del Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC) i que en compliment del que disposa l’article 37 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de 
museus, és necessari informe del Consell Comarcal. 

 
Atès l’article 37 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, que estableix 

que el Consell Comarcal corresponent ha d’emetre informe sobre la declaració com a museus 
d’interès nacional o com a secció de museu nacional dels museus radicats a la comarca 
 

Vist que consultada la documentació adjunta a la petició per part de l’Ajuntament de 
Gavà, no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la incorporació del Museu de 
Gavà com a Secció del Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya, d’acord amb l’informe emès 
per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 8 de gener de 
2010, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

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

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

següents 
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ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement la declaració del Museu de Gavà com a secció 
del Museu Nacional de Catalunya per les seves línies d’actuació i pel seu interès patrimonial, 
arqueològic i històric en el municipi de Gavà i en la comarca del Baix Llobregat, d’acord amb Llei 
17/1990, de 2 de novembre, de museus. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya així com a l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni 
Cultural i Natural de l’Ajuntament de Gavà perquè en tinguin coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

f) Informar favorablement l’expedient de la Direcció General de Comerç LLC-16/09 
(B/C-03) per a la implantació d’una superfície especialitzada en esports al 
municipi del Prat de Llobregat, promogut per la societat Sport Zone Espanya - 
Comercio de Artículos de Deporte S.A. 

 
“Vist que la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya en data 18 de desembre de 2009, amb 
número d’entrada 7794 del Registre General d’aquesta entitat, va comunicar a aquest Consell 
Comarcal que la societat Sport Zone España - Comercio de Artículos de Deporte SA ha presentat 
una sol·licitud de llicència comercial per a la implantació d’una superfície especialitzada en esports 
al municipi del Prat de Llobregat i que en compliment del que disposa l’article 14.3 del Decret 
378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei d’equipaments comercials, i per tal de 
resoldre la sol·licitud esmentada, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre el projecte presentat. 

 
Atès l’article 14.3 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la 

Llei d’equipaments comercials, que estableix que el Consell Comarcal corresponent ha d’emetre 
informe sobre l’impacte supramunicipal del projecte davant la Direcció General de Comerç quan 
aquella rebi sol·licitud de llicència comercial per a equipaments que estiguin contemplats en 
l’esmentat Decret. 
 

Vist que consultat l’expedient adjunt ( exp. LLC-16/09 ( B/C-03), no s’aprecia cap 
raó que aconselli informar desfavorablement la implantació d’aquesta superfície especialitzada en 
esports al municipi del Prat de Llobregat, d’acord amb l’informe emès pel Secretari de l’entitat en 
data 10 de gener de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Informar favorablement la implantació d’una superfície especialitzada 
en esports al municipi del Prat de Llobregat per part de la societat Sport Zone España - Comercio 
de Artículos de Deporte SA (exp. LLC-16/09 ( B/C-03), d’acord amb el Decret 378/2006, de 10 
d’octubre, pel qual es desplega la Llei d’equipaments comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

g) Aprovar la contractació laboral temporal, mitjançant contracte per obra o servei, 
de la Sra. Mercè Pérez Cereza com a tècnica mitjana adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de gener de 2009 es va aprovar 

la contractació laboral temporal, mitjançant contracte per obra o servei, de la Sra. Mercè Pérez 
Cereza com a agent d’ocupació i desenvolupament local ( AODL), des del 19 de gener de 2009 i 
fins el 18 de gener de 2010. 

 
Vist que el dia 18 de gener de 2010 finalitza el seu contracte com a Agent 

d’Ocupació i Desenvolupament Local i que és necessari continuar donant suport al projecte 
vinculat al foment de la concertació territorial, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de 
l’Àrea de Desenvolupament Estratègic. 

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

Responsable del Departament de Recursos Humans en data 18 de gener de 2010, que 
s’incorpora a l’expedient, proposant la contractació d’urgència de la Sra. Mercè Pérez Cereza com 
a tècnica mitjana adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquesta entitat per tal de 
realitzar el seu pla de treball vinculat a donar suport al projecte per al foment de la concertació 
territorial, atès que ha desenvolupat les seves tasques satisfactòriament i és coneixedora del 
projecte. 
 

Vist 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. 

 
  Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 de 
juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes 
a la Presidència de les corporacions, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i d’acord amb l’article 54 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal, mitjançant contracte per obra 
o servei, de la Sra. Mercè Pérez Cereza amb DNI 36.930.352 B com a tècnica mitjana per 
desenvolupar les tasques previstes en el  seu pla de treball per tal de continuar donant suport al 
projecte vinculat al foment de la concertació territorial, i d’acord amb les següents condicions: 

 
- durada del contracte: del 19/01/2010 fins el 18/01/2011 
- retribució bruta mensual : 2.299,30€ 
 

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 acord 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. 

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

celebri.”  
 

Sessió del 1 de febrer de 2010 
 

h) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya, de col·laboració en la implantació de l’aplicació ERES de registre 
electrònic. 

 
“Vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 

públics que estableix en el seu article 6 el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les 
administracions públiques utilitzant mitjans electrònics. 
 

Vist que l'article 24 de la mateixa llei estableix l'obligatorietat, per part de les 
administracions públiques, de la creació de registres electrònics per a la recepció i remissió de 
sol·licituds, escrits i comunicacions.  
 

Vist que el Consell Comarcal i les entitats que en depenen no disposen dels 
mitjans que puguin donar compliment a aquestes obligacions. 
 

Vist que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant CAOC) ha 
posat a disposició de les administracions públiques catalanes una eina anomenada “ERES, 
Registre d'entrada i sortida” que dóna solució a les necessitats emanades de la Llei d'accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
tecnologies en data 18 de gener de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció  d’un conveni amb el Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya, de col·laboració en la implantació de l’aplicació ERES de registre electrònic 
en el Consell Comarcal i en el seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 
  SEGON.- D’acord amb el conveni, aquesta aplicació podrà posar-se a disposició 
dels Consorcis dels que el Consell Comarcal és part integrant i que disposen de la seva seu social 
al mateix Consell Comarcal, sent únicament necessari acord per part d’aquestes entitats d’adhesió 
a aquest conveni.  
 

TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya i perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

i) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, 
per a la prevenció d’incendis forestals per a l’any 2010. 

 
“ Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal són entitats orientades a la 

prevenció i extinció d’incendis forestals, i desenvolupen les seves activitats en col·laboració amb 
els Ajuntaments, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
 
  Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal ( ADFs) gestionen conjuntament 
amb els Ajuntaments els Plans municipals de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i 
vigilància contra incendis forestals amb la cooperació de la Diputació de Barcelona, així com 
executen les obres dels Plans municipals de prevenció d’incendis i col·laboren amb els bombers 
en l’extinció dels incendis forestals. 
 

Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal per executar les actuacions de 
prevenció i lluita contra els incendis forestals, per executar les obres dels plans municipals de 
prevenció, per fer les adquisicions de material d’extinció, mantenir els equips i tramitar tota mena 
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de permisos, sol.licituds i altra documentació, necessiten recolzament tècnic i logístic, i per aquest 
motiu s’ha constituït la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat. 

 
Vist que la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat 

agrupa les onze ADFs existents a la comarca i realitza el treball de coordinació i de suport a les 
ADFs mitjançant un tècnic forestal que col·labora alhora amb el programa de prevenció d’incendis 
de la Diputació de Barcelona. 

 
Vist que l’any 2009 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de 

Barcelona i la Federació d’ADFs del Baix Llobregat van subscriure un conveni de col·laboració per 
a la prevenció d’incendis forestals que va finalitzar el 31 de desembre de 2009. 
 

Atesa la rellevància territorial i ambiental de l’espai forestal al Baix Llobregat, així 
com la implicació dels Ajuntaments en les Agrupacions de Defensa Forestal i vist també el 
caràcter intermunicipal de les extensions de terrenys forestal, es considera convenient que el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat segueixi donant suport a la Federació d’Agrupacions de 
Defensa Forestal del Baix Llobregat per al desenvolupament de les seves activitats a escala 
comarcal. 
 

Atès que és d’interès subscriure un nou conveni de col·laboració  amb la 
Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, de 
suport en la prevenció d’incendis forestals. 
 
  Vista la proposta de conveni que s’incorpora a l’expedient  
 
  Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat en data 29 
gener de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, per a la 
prevenció d’incendis forestals per a l’any 2010, de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar una despesa per import de 3.000€ que anirà a càrrec de la 
partida pressupostària 410.48000 del pressupost previst per enguany. 
 

TERCER.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a la 
formalització del present acord. 
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  QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació 
de Barcelona i a la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 

 
4.- Donar compte de la renúncia com a Conseller Comarcal del Sr. Marcel.lí Reyes i Vidal, 
del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, i sol.licitar a la Junta Electoral l’expedició 
de credencial de Consellera Comarcal a favor de la primera suplent, Sr. Glòria Matas i 
Montmany. 
 

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

“Vist l’escrit de renúncia del càrrec de conseller comarcal presentat pel Sr. 
Marcel·lí Reyes i Vidal del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Acceptar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Marcel·lí Reyes i 
Vidal del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
  SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central, per cobrir l’esmentada vacant, 
l’extensió de la corresponent credencial a càrrec de la primera suplent de la llista electoral 
comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sra. Gloria Matas i Montmany. 
 
  TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencial acreditativa de la condició de consellera comarcal electe a favor de la 
candidata  esmentada.” 
 
5.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament d’Innovació, Universitat i 
Empresa, de col.laboració per al desenvolupament turístic de la xarxa d’elements del 
patrimoni industrial vinculats al riu Llobregat en el territori comarcal. 

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

 
“ Vist que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 

Catalunya, en virtut de les seves competències en matèria de turisme i d’acord amb el Pla 
Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-2010, ha desenvolupat diversos projectes amb la finalitat 
de millorar l’oferta turística catalana, amb plans, programes i normes per a la modernització i 
adequació d’aquesta indústria a les exigències actuals de la demanda. 
 
  Atesa la voluntat del Consell Comarcal de millorar l’oferta turística de la comarca 
per tal d’augmentar l’atractiu comarcal com a destí turístic de Catalunya i promoure així la seva 
economia local. 
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  Atès que el Consell Comarcal té interès en estructurar i desenvolupar 
turísticament la xarxa d’elements identificadors del territori i del procés d’industrialització català. 
 
  Atesa la importància històrica i patrimonial dels diferents elements vinculats al riu 
Llobregat, és d’interès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i pel Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya establir un marc de col·laboració per 
estructurar i desenvolupar un Projecte Turístic sobre la Industrialització del Llobregat, basat en el 
patrimoni i els intangibles d’aquesta època en la conca d’aquest riu. 
 
  Vist l’informe emès per la Gerent d’aquesta entitat en data 5 de febrer de 2010, 
que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per desenvolupar turísticament la xarxa 
d’elements de patrimoni industrial vinculats al riu Llobregat de la comarca del Baix Llobregat, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 
 ANNEX2320 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I 
EMPRESA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PER DESENVOLUPAR 
TURÍSTICAMENT LA XARXA D’ELEMENTS DE PATRIMONI INDUSTRIAL VINCULATS AL RIU 
LLOBREGAT DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT. 
 

Primer. A partir del treball elaborat per part de la Universitat de Barcelona, per encàrrec de la Direcció 
General de Turisme, sobre les Directrius per l’articulació d’una oferta turística integral vinculada al riu 
Llobregat (comarques del Berguedà, Bages i Baix Llobregat) i a partir de la iniciativa conjunta del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, ambdues administracions es comprometen a estructurar i desenvolupar un Projecte Turístic 
sobre la Industrialització del Llobregat, basat en el patrimoni i els intangibles d’aquesta època en la conca 
d’aquest riu. 

Segon. El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya es compromet a 
coordinar i portar a terme l’elaboració del conjunt del Projecte Turístic de la Industrialització del Llobregat 
(que també abasta les comarques del Bages i del Berguedà). 
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a participar en l’elaboració  d’un projecte de 
tematització i desenvolupament del patrimoni i dels intangibles que haurien de formar part del Projecte 
Turístic de la Industrialització del Llobregat, incloent plans de viabilitat econòmica per als futurs 
equipaments turístics que es defineixin, i amb la implicació de la iniciativa privada en la promoció i gestió 
dels mateixos.   
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Quart. El desenvolupament i seguiment dels compromisos derivats del present conveni de col·laboració es 
farà a través d’una Comissió de Seguiment, que serà impulsada i coordinada per la Direcció General de 
Turisme, els Serveis Territorials del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i comptarà amb la participació de les persones representants de cadascuna de les parts 
signants o d’altres relacionades. 
Cinquè. Els treballs descrits en aquest conveni es portaran a terme des de la data de signatura del mateix 
fins a 30 de juny del 2010, que serà la data final de vigència del conveni. 

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

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

 
6.- Aprovar una modificació en la plantilla i la relació de llocs de treball de l’entitat i el seu 
organisme autònom corresponents a l’any 2010. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el que 

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

 
Atesa la necessitat de modificar la plantilla d’aquesta entitat i del seu organisme 

autònom per l’exercici 2010 per adaptar-les als canvis que s’han produït durant aquest temps, 
específicament les modificacions sofertes en la situació d’algunes places, les quals són les 
següents: 

 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Personal laboral 

a) Transformar la situació de la plaça de Tècnic/a Superior - Coordinador/a de l’Àrea 
d’Igualtat i Politiques Social, en ocupada. 

 
b) Transformar la situació de la plaça de Tècnic/a Superior de Cultura i Ensenyament en 

vacant. 
 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat  
Personal laboral 

a) Transformar la situació de la plaça de Pedagog/a de l’Equip d’Atenció a l’Infancia i 
Adolescència II en vacant.  

 
  Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i 
per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 9 de febrer de 2010, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Atès que d’acord amb l’article 24.4 dels Estatuts del Patronat, correspon al Ple del 
Consell Comarcal aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat . 
 
  Vist l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, l’article 126 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
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aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 283 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 

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

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

ACORDS 
 

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

 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2010 modificació febrer 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
EVENTUAL 

 
 

 
Gerent 

 
A1 

 
1 

 
 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Funcionaris d'habilitació estatal  

 
 

 
Secretari 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Interventor 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Tresorer 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Escala d'administració general 

 
 

 
Subescala técnica 

 
A1 

 
2 

 
1 

 
Subescala administrativa 

 
C1 

 
2 

 
 

 
Escala d'administració especial 

 
 

 
Subescala técnica 

 
 

 
             Tècnics superiors 

 
A1 

 
2 

 
 

 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

  5 4 
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Tècnics superiors A1 
 

Tècnics mitjans 
 

A2 5 3 
 

Tècnics auxiliars 
 

C1 
 
2 2 

 
Prospectors 

 
C1 

 
3 

 
3 

 
              Administratives 

 
C1 

 
8 

 
1 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
3 

 
9 

 
Personal d'oficis no qualificat 

 
A.PROF 

 
2 

 
2 

 
 
PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA 
DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2010 modificació febrer 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Escala d'administració general 

 
 

 
Subescala técnica 

 
 

 
Tècnic/a auxiliar 

 
C1  

 
1 

 
LABORALS 

 
   

 
              Tècnics superiors 

 
A1 

 
09 

 
11 

 
              Tècnics mitjans 

 
A2 

 
4 

 
9 

 
              Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
 

 
1 

 
Administratives 

 
C1 

 
3 

 
0 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
1 

 
3 

 
  SEGON.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat per a l’any 2010 i que a continuació es detalla: 
 

CODI:   L.A1.1. 
LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A SUPERIOR (EAIA II) 

 
REQUISITS:  Llicenciat/da  en Pedagogia 
 
FUNCIONS: 

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual habilita la seva titulació. 
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- Realització de proves adients als infants i joves que permetin arribar a 
un diagnòstic dels aprenentatges i habilitats adquirides, tant pel que 
fa a hàbits, com a capacitats i aprenentatges escolars. 

- Elaboració d’informes pertinents a l’avaluació que pugui haver 
elaborat a partir del diagnòstic establert. 

- Decisió sobre les intervencions de caràcter pedagògic que es puguin 
derivar de la seva actuació professional. 

- Informe i assessorament tècnic. 
- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 

 
PROVISIÓ:  Concurs-oposició 
 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Vacant 
 
CODI:   L.A1.1.1. 
LLOC DE TREBALL: Coordinador/a d’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials. 
 
REQUISITS:  Llicenciatura superior 
 
FUNCIONS:  

- Les pròpies de l’exercici pel qual l’habilita la seva titulació. 
- Coordinació, gestió administrativa i pressupostària, planificació i 

elaboració de projectes vinculats a l’Àrea d’Igualtat i Polítiques Socials 
que assumeix els àmbits de Gent gran, Educació, Cultura, Consell de 
dones, Sanitat i Discapacitats. 

- Proposar el objectius anuals de l’àrea i el seu finançament. 
- Establir mecanismes de coordinació per al desenvolupament de les 

funcions dels departaments. 
- Coordinar les activitats dels departaments amb les altres àrees, 

d’acord amb les indicacions de Gerència. 
- Supervisar els pressupostos dels departaments i el control de les 

despeses.  
- Realitzar informes i assessorament tècnic. 
- Vetllar pel bon funcionament dels departaments i la solució de les 

possibles incidències.  
- Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 

 
PROVISIÓ:  Concurs - Oposició 
 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Ocupada  
 
CODI:   L.A1.1.2. 
LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A SUPERIOR (Cultura i Ensenyament) 
 
REQUISITS:  Llicenciat/da en Psicologia 
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FUNCIONS:  

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva 
titulació, amb especial referència a la coordinació i gestió dels 
Serveis de l’àmbit d’Ensenyament i Cultura. 

- Informe i assessorament tècnic. 
 

PROVISIÓ:  Concurs- Promoció Interna 
 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Vacant 
  

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

 
QUART.- Comunicar el present acord al Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes.” 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 

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

 

La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Ortega, Portaveu del grup comarcal del Partit Popular 
que diu: 

A veure si podem tenir un calendari de les intervencions de desinsectació a la comarca. per quan 
arribi el moment de desinsectar la plaga del mosquit o del mosquit tigre o de la processionària, 
quin calendari tenim previst per aquest any 2010. 

La Sra. Presidenta contesta: De la processionària no li podrem dir perquè no tenim competències i 
no fem cap activitat, el calendari o la tasca  del servei de control de mosquits si que li podrem dir, 
però no li podrem fer un calendari concret, ja que hi ha unes actuacions que si que són 
periòdiques i d’altres son en funció de la proliferació o no del mosquit tigre en una determinada 
zona. 

A continuació, la Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. Margarita Manzano, Portaveu del grup 
comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
Quería saber  si el Consell Comarcal está realizando algún tipo de acción, o tiene previsto hacerlo, 
sobre el escarabajo que está afectando a las palmeras, porque ahora la situación es de mucha 
dureza por lo menos en la zona que afecta a Castelldefels y requiere actuaciones como que estas 
palmeras sean cortadas para que no se extienda, y no se están realizando. Quería saber si el 
Consell Comarcal interviene en esta área o no. 



 28 

 
La Sra. Presidenta contesta: No, en principi la tasca de plagues correspon al municipi, correspon a 
l’Ajuntament, i en el cas que l’Ajuntament no pugui assumirr-ho, per la magnitud, pot recòrrer a la 
Generalitat. L’únic tema que portem, perquè és específic d’aquesta comarca  i perquè és un servei 
que ja pertanyia a la Corporació Metropolitana i en el seu dia va ser transferit al Consell Comarcal, 
és tot el que fa referència al Servei de Control de Mosquits, que és l’única plaga de la qual ens 
ocupem . 
 
Intervé altre cop la Sra. Manzano, que diu: 
 
Yo he oído  que desde la Diputación de Barcelona se estaba instando a trabajar de forma 
comarcal, ¿no se ha recibido ninguna noticia? 
 
La Sra. Presidenta contesta : 
 
Amb respecte això, jo ho desconec. Però perquè ningú ens ha dit res, no ho desconec perquè no 
ho sàpiga. Ara, evidentment, si se’ns demana la col·laboració, sí podem aportar l’experiència que 
tenim en la lluita del mosquit, però dubto que sigui aplicable en altres, perquè cadascuna  de les 
plagues té les seves especificitats. No la puc ajudar perquè no tenim competències al respecte. 
   

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

 
 


