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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM. 1 /2011 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-ú de febrer de dos mil onze. 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 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 
 
SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Joan de Despí 
 
SRA. MARIA MERCE MORERA MORERA (CiU ) 
Regidora de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
 
SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
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 
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SR. LLUÍS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES  
Regidora de Vallirana 
 
SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA  
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN  
Regidora del Papiol  
 
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 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
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 
 
ERC-AM.   
 
SRA. GLORIA MATAS I MONTMANY 
Alcaldessa  de Torrelles de Llobregat 
 
PP.     
 
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Regidor de Castelldefels 
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SR. JORDI ALSINA FELIP  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ  
Regidor de Viladecans 
 
C-PC. 
 
SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. MARIA MENA GALINDO (PSC-CPM) 
Regidora d’Esplugues  
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ  (PSC – CPM) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SR. FRANCESC GARCIA I GUINART (PSC-CPM) 
Regidor de Pallejà 
 
SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Gavà 
 
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA (PSC-CPM) 
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN  (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY (ICV-EUiA-EPM) 
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN (ERC-AM) 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO (ERC-AM) 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
SR. LUÍS ORTEGA LAZARO (PP)  
Regidor d’Esplugues 
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SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 5/2010, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 20 de 
desembre 
  
Els presents aproven per majoria absoluta l’acta núm. 5/10, corresponent a la sessió celebrada el 
dia 20 de desembre amb l’abstenció de la representant del grup comarcal de Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía.  
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 1/11, de 3 de gener, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 1/2011  
 

“Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que aprova les 
accions presentades per aquest Consell Comarcal en el marc del programa SUMA’T i atorga una 
subvenció de 318.010,00 € per a l’atenció de 77 persones destinatàries, distribuïda en les següents 
actuacions: 
 
a) Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció:  92.400,010 € 
b) Actuacions de formació (Accions de formació en competències  
clau, accions de formació professionalitzadora i despeses vinculades  
a la formació per a l’obtenció del títol ede graduat en ESO):  225.610,00 € 
 
Import Total de la subvenció:      318.010,00 € 
 

Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en relació a 
l’habilitació de les partides pressupostàries necessàries per desenvolupar el programa. 
 

Vista la Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya que aprova 
atorgar al Consell Comarcal una subvenció per import de 764.303,85€ per a l’exercici 2010 i de 
753.720,07 per a l’exercici 2011, per a desenvolupar diverses accions dins del “projecte impuls” i vist 
l’informe del Coordinador  de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic  en relació a l’habilitació de les 
partides pressupostàries necessàries per desenvolupar el programa. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 20 de 
desembre de 2010  que aprova la subscripció de sengles convenis de co.laboració amb les AMPAS 
IES Corbera, IES el Castell, IES Sant esteve i IES Vall d’Arús  per a la utilització de les places lliures 
de transport escolar per a alumnes de batxillerat  durant el curs escolar 2010-2011 i que preveuen una 
aportació conjunta de 6.878,00 € per finançar el servei. 
 

Vista la Resolució de la directora de l’Institut Català d’Energia que atorga un ajut per 
import de  27.091,45€  per a la realització de l’actuació “ ER-5 Rehabilitació energètica de l’envolupant 
tèrmica dels edificis existents d’ús diferent del d’habitatge”. 
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 11 de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
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Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal. 
 

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 1/2011, mitjançant crèdit generat 
finançats per les subvencions atorgades d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, d’acord al següent detall: 

 
1. CRÈDITS GENERATS    

     
INGRESSOS    

  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     

45051 Generalitat - SUMA'T 0,00 318.010,00 318.010,00 
45068 Generalitat - projecte impuls 2010 0,00 737.258,31 737.258,31 
45070 Generalitat - projecte impuls 2011 0,00 700.424,53 700.424,53 
48001 IES- transport escolar 30.734,54 6.878,00 37.612,54 
75100 Institut Català d'Energia 0,00 27.091,45 27.091,45 

     
 Total 30.734,54 1.789.662,29 1.820.396,83 
     
     

DESPESES    
  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

241 13151 Retribució personal SUMA'T 0,00 109.076,00 109.076,00 
241 16051 Seguretat Social personal SUMA'T 0,00 38.324,00 38.324,00 
241 22451 Assegurances SUMA'T 0,00 3.000,00 3.000,00 
241 22607 Despeses de formació SUMA'T 0,00 161.610,00 161.610,00 
241 48100 Ajuts Transport SUMA'T 0,00 6.000,00 6.000,00 

     
241 22768 Pla estratègic màrqueting turisme 0,00 6.608,00 6.608,00 
241 46268 Ajuntaments- projecte impuls 2010 0,00 730.650,31 730.650,31 

     
241 22770 Jornada de Turisme 0,00 10.779,00 10.779,00 
241 46270 Ajuntaments- projecte impuls 2011 0,00 689.645,53 689.645,53 

     
324 22300 Transport escolar curs 2010/11 306.509,54 6.878,00 313.387,54 

     
920 63200 Edificis 126.482,67 27.091,45 153.574,12 

     
 Total 432.992,21 1.789.662,29 2.222.654,50 

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

Comarcal.” 
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b) Decret núm. 4/11, de 10 de gener, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 2/2011. 

 
“Atès que durant l'exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels 

projectes i les activitats amb finançament afectat per l'any 2010, 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 Real Decret 500/90 que desenvolupa el Capítol I del títol sisè de la 
Llei 39/88 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 competències que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 2/11 d’incorporació al Pressupost de 
2011 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 
 
1. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
 

Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 

231 46200 Ajuntaments immigració 2010 35.308,20 
      

241 13165 Retrib. Personal C.O. Zona Nord 59.726,41 
241 16065 Seg. Social  C.O. Zona Nord 21.448,36 
241 22065 Despeses funcionament C.O. Zona Nord 60.162,48 

      
241 13167 Retrib. Personal IPIS 2010 586.618,69 
241 16067 Seguretat Social IPIS 2010 184.680,08 
241 20667 Lloguer equips IPIS 2010 27.092,09 
241 22067 Despeses de funcionament IPIS 2010 152.898,46 
241 22467 Assegurances IPIS 6.000,00 

      
241 13179 Retribució personal UPD 2 fase 4.965,41 
241 16079 Seguretat social UPD 2 fase 1.944,55 
241 22079 Despeses de funcionament UPD 2 fase 1.512,11 

      
241 13191 Retrib. Personal Plans extraordinaris -Rehabilitació 27.211,42 
241 16091 Seg. Social Plans extraordinaris-Rehabilitació 8.172,51 
241 16201 Formació Plans extraordinaris- Rehabilitació 3.810,00 
241 22609 Altres despeses plans extraordinaris Torrelles 937,69 
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324 22300 Transport escolar curs 2010/2011 2.314.661,09 
324 22706 Menjador curs 2010/2011 25.004,62 
324 48110 Ajuts individuals 2010/2011 2.345.111,50 
324 48901 Fundació Catalana de l'Esplai (Centres AEP) 63.472,50 

      
171 22102 Altres despeses Parc Torreblanca 4.690,76 

      
410 22707 Estudi les muntanyes del Baix 13.220,00 

      
942 46200 Transferències ajuntaments AOC 29.380,00 

      
  Total 5.978.028,93 
   

INGRESSOS   
Partida Descripció Crèdit 

    a incorporar 
      

45511 Generalitat- Conveni acció social immigració 35.308,20 
      

45067 Generalitat IPIS 957.289,32 
      

45093 GeneralitaT UPD 8.422,07 
      

45091 Generalitat plans extraordinaris 38.575,94 
46215 Ajuntaments plans extraordinaris d'ocupació 1.555,68 

      
45033 Generalitat ensenyament 4.748.249,71 

      
87010 Romanent de tresoreria finançament afectat 188.628,01 

      
  Total 5.978.028,93 

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

Comarcal.” 
 

c) Decret núm. 7/11, de 18 de gener, relatiu a aprovar la contractació laboral temporal, 
mitjançant contracte per obra o servei, de la Sra. Mercè Pérez Cereza  com a tècnica  
mitjana per desenvolupar les tasques previstes en el seu pla de treball. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de gener de 2010 es va 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.  

 
Vist que el dia 18 de gener de 2011 finalitza el seu contracte com a Agent 

d’Ocupació i Desenvolupament Local i que és necessari continuar realitzant les tasques descrites 
dins el seu pla de treball, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic. 

 
Vist que el seu Pla de treball està vinculat a les activitats que desenvolupa el 

Departament de Promoció Econòmica de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic orientades a la 
gestió i desenvolupament de polítiques actives d’ocupació i a la coordinació del Pacte Territorial 
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per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la comarca del Baix Llobregat  i recentment de 
l’Acord de Concertació Territorial del Baix Llobregat (ACT Baix). 

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

Responsable del Departament de Recursos Humans en data 17 de gener de 2011, 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 
continuar realitzant les tasques descrites dins el seu pla de treball. 
 

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, 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, 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, i d’acord amb les següents 
condicions: 

 
- durada del contracte: del 19/01/2011 fins el 18/01/2012 
- retribució bruta mensual : 2.184,34€ bruts per dotze mensualitats ( part proporcional de les 
pagues incloses) 
 

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. 

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

celebri.”  
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d) Decret núm. 13/11, de 26 de gener, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 3/2011. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 20 de 
desembre de 2010 que aprova la subscripció d’un conveni de col.laboració entre el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat  per a la regulació de les actuacions compreses en el projecte de 
recol.locació  de treballadors i treballadores  acomiadats/des del sector de l’automoció cofinançades 
per la Unió Europea  amb càrrec al Fons Europeu d’adaptació a la globalització (FEAG), que preveu 
una pressupost màxim de 646.214,00€ per un conjunt d’actuacions  dins de l’àmbit de les polítiques 
actives d’ocupació i vist l’informe del coordinador de l’àrea de desenvolupament estratègic en relació a 
la proposta d’habilitació de partides pressupostàries. 
 

Vist el Decret de Presidència 161/2010, de 20 de desembre, que aprova la 
subscripció d’un conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat per a la realització del “Pla estratègic de màrqueting on line  per a la 
promoció turística al Baix Llobregat” i per a la realització de la Jornada “ Estratègies de negoci per a 
les empreses turístiques  del Baix Llobregat” i que preveu una aportació del Consorci de Turisme per 
import de 7.452,00€ que es distribueix d’acord al següent detall: 
  
- Pla estratègic de màrqueting on line  per a la promoció turística al Baix Llobregat”  2.832,00 
 
- Estratègies de negoci per a les empreses turístiques  del Baix Llobregat   4.620,00 
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 13 apartat 8 dels 
Estatuts del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i l’article 11 de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 

  
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 3/2011 de crèdits generats finançats 

per les subvencions atorgades d’acord al que  s’estableix l’article 179 i següents  del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals 
 
CRÈDITS GENERATS    

     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

     
241 13171 Retrib. Pers. FEAG 0,00 203.500,00 203.500,00 
241 16071 Seg. Social personal FEAG 0,00 71.500,00 71.500,00 
241 20671 Lloguer material informàtic FEAG 0,00 12.000,00 12.000,00 
241 22071 Despeses de funcionament FEAG 0,00 21.214,00 21.214,00 
241 22471 Assegurances FEAG 0,00 4.000,00 4.000,00 
241 22771 Formació i prospecció d'empreses FEAG 0,00 250.000,00 250.000,00 
241 46271 Ajuntaments FEAG 0,00 84.000,00 84.000,00 

     
241 22768 Pla estratègic marqueting Turisme 6.608,00 2.832,00 9.440,00 
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241 22770 Jornada Turisme 10.779,00 4.620,00 15.399,00 
     
 Total despeses 17.387,00 653.666,00 671.053,00 
     

INGRESSOS     

     

  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     

45071 Generalitat - FEAG 0,00 646.214,00 646.214,00 
46703 Consorci de Turisme 0,00 7.452,00 7.452,00 

     
 Total ingressos 0,00 653.666,00 653.666,00 

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

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

 
Sessió del 20 de desembre 

 
a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de 

col.laboració en l’elaboració del 2on Pla Transversal de Polítiques de Dones i en el 
foment de l’associacionisme femení a la comarca. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 18 de 

desembre de 2006, es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania per a la posada en marxa del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat i l’impuls de l’associacionisme. 
 

Vist que en data 18 de desembre de 2006, el Ple del Consell Comarcal va aprovar 
la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i que en 
data 7 de març de 2007 es va constituir. 
 

Vist que el Consell de les Dones actua com un òrgan adscrit al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, i com a òrgan de participació de les dones amb la finalitat d’impulsar polítiques 
d’igualtat i de gènere a la comarca, amb la col·laboració dels 30 ajuntaments, els sindicats i 
patronals més representatius de la comarca, la Federació de Dones per la Igualtat del Baix 
Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones. 
 

Vist que l’any 2007 es dissenya i s’aprova el I Pla Transversal de Polítiques de 
Dones del Baix Llobregat per al període 2008-2010, convertint-se en el full de ruta de les polítiques 
de dones de la comarca del Baix Llobregat amb la finalitat de lluitar contra les discriminacions per 
raons de gènere i aconseguir la plena ciutadania de les dones en els diferents àmbits d’actuació: 
nous rols, nous valors, accions afirmatives per assolir la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la 
violència masclista. 

 
Vist que en data 15 de setembre de 2010 i amb número d’entrada 5387 del 

Registre General d’aquesta entitat, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona ha 
comunicat la resolució de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 5 de juliol 
d’enguany d’aprovació d’un conveni específic per formalitzar un ajut atorgat a aquesta entitat per 
import de 45.000€ (quaranta-cinc mil) destinat al desenvolupament del I Pla Tranversal, 
l’elaboració del II Pla Transversal de politiques de dones i l’impuls de l’associacionisme femení en 
els municipis del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
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Vista la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat regulador d’aquesta subvenció, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Atès el pacte segon del conveni que estipula que el seguiment de les actuacions 

convingudes es farà mitjançant una comissió tècnica de seguiment, és necessari nomenar una 
persona en representació d’aquest Consell Comarcal així com un/a responsable tècnic d’aquesta 
entitat. 

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

Socials en data 24 de novembre 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.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona per import de 45.000€ (quaranta-cinc mil euros) per donar suport al 
desenvolupament del I Pla Tranversal  de Politiques de Dones del Baix Llobregat , disseny i 
elaboració del II Pla Tranversal, la participació política i l’impuls de l’associacionisme femení en els 
municipis del Consell Comarcal del Baix Llobregat (número expedient 2010/0001850 codi XBMQ 
2010/Y/60489). 
 
  SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament del I Pla Tranversal  
de Politiques de Dones del Baix Llobregat , disseny i elaboració del II Pla Tranversal, la 
participació política i l’impuls de l’associacionisme femení en els municipis del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i 
s’aprova simultàniament. 
 
  TERCER.- Designar a la Sra. Eugènia Garcia Puig, Gerent d’aquest Consell 
Comarcal, i a la Sra. Mª Amor Rodríguez Lázaro, Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials, com a representant i com a responsable tècnica, respectivament,  d’aquesta 
entitat en la comissió tècnica de seguiment de l’esmentat conveni. 
 
  QUART.- 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. 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona 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, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
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b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Federació de Dones per la Igualtat del Baix 

Llobregat, de col.laboració en l’elaboració del 2on Pla Transversal de Polítiques de Dones i 
en el foment de l’associacionisme femení a la comarca. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2006 es va 

aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania, de 
suport a la creació i funcionament del Consell de Dones del Baix Llobregat. 
 
  Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 18 de desembre de 2006, es va 
aprovar la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i 
que es va constituir en data 7 de març de 2007. 
 
  Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant un conveni de col·laboració subscrit 
amb aquesta entitat, atorgarà una subvenció per donar suport a l’elaboració del II Pla Transversal i 
al foment de les polítiques de participació i associacionisme femení. 
 

Vist que la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat es compromet a 
realitzar activitats per tal de fomentar les polítiques de participació i associacionisme femení, i a 
aportar propostes per a l’elaboració del II Pla de Polítiques de Dones del Baix Llobregat. 

 
  Vist que és d’interès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Federació de 
Dones per la Igualtat del Baix Llobregat establir una relació de col·laboració per donar suport al 
desenvolupament de les actuacions relacionades amb l’impuls de l’associacionisme a la comarca 
del Baix Llobregat, i participar en l’elaboració del II Pla Transversal de polítiques de dones del Baix 
Llobregat, que s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració entre aquestes 
entitats, la minuta del qual s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 18 de novembre 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 Federació 
de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, per donar suport al desenvolupament de les 
actuacions relacionades amb l’impuls de l’associacionisme a la comarca del Baix Llobregat, i 
participar en l’elaboració del II Pla Transversal de polítiques de dones del Baix Llobregat, i que 
preveu que el Consell Comarcal del Baix Llobregat aportarà vint-i-cinc mil euros (25.000€) a la 
Federació  de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat pel al desenvolupament de l’objecte del 
conveni, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament. 
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  SEGON.- La despesa per import de vint-i-cinc mil euros (25.000€) anirà a càrrec 
de la partida pressupostària 231.48906 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 Federació de Dones per la Igualtat del 
Baix Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, de col.laboració en l’organització de 
les VI Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat l’any 2011. 

 
“Vist que aquesta entitat va organitzar durant l’any 1998 la “I Jornada d’Estudi del 

Patrimoni del Baix Llobregat”, amb la finalitat de dur a terme una anàlisi sobre l’estat i la gestió del 
nostre patrimoni. 
 

Vist que d’aquesta jornada va sorgir la voluntat de donar continuïtat a aquest 
projecte i en aquest sentit s’ha anant organitzant anualment les esmentades Jornades. 
 

Atès que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat assumeix la Secretaria 
Tècnica de les mateixes, actuant com a dipositari dels recursos econòmics necessaris per fer 
viable l’organització de les Jornades i la publicació digital que se’n derivi.  
 

Vist que per a l’organització d’aquestes VI Jornades, es proposa com a 
institucions organitzadores i col·laboradores l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona i la Direcció de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat assumirà la despesa en material 
d’oficina i de difusió, en infraestructura i despeses protocol·làries en concepte de contribució a 
l’organització i celebració de les VI Jornades del Patrimoni en el seu municipi.  
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat aportarà recursos econòmics  per 
import de 3.000,00€ (tres mil euros), i assessorament i suport tècnic; així com es compromet a 
sol·licitar subvencions a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat, que restaran subjectes a la 
seva aprovació. 

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

Socials en data 9 de desembre 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. 
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  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta d’organització de les “VI Jornades del Patrimoni del 
Baix Llobregat, a realitzar els dies 1 i 2 d’abril de 2011 en el municipi del Prat de Llobregat. 
 

SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en l’organització de les “VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat”, d’acord 
amb la minuta de conveni que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 
 
  TERCER.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 

QUART.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
332.48903 del pressupost previst per a l’any 2011. 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat i a l’Ajuntament del Prat de Llobregat 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.” 
 

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, ajuntaments de la comarca i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, de 
participació en l’organització de les VI Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat 
l’any 2011. 

 
“Vist que aquesta entitat va organitzar durant l’any 1998 la “I Jornada d’Estudi del 

Patrimoni del Baix Llobregat”, amb la finalitat de dur a terme una anàlisi sobre l’estat i la gestió del 
nostre patrimoni. 
 

Vist que d’aquesta jornada va sorgir la voluntat de donar continuïtat a aquest 
projecte i en aquest sentit s’ha anant organitzant anualment les esmentades Jornades. 
 

Atès que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat assumeix la Secretaria 
Tècnica de les mateixes, actuant com a dipositari dels recursos econòmics necessaris per fer 
viable l’organització de les Jornades i la publicació digital que d’ella se’n derivi.  
 

Vist que per a l’organització de les VI Jornades, es proposa l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i la Direcció de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, com a institucions organitzadores i col·laboradores 
d’aquestes Jornades, previstes pels dies 1 i 2 d’abril de 2011 en el municipi del Prat de Llobregat.  
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Vist que l’Ajuntament del Prat de Llobregat assumirà la despesa en material 
d’oficina i de difusió, en infraestructura i despeses protocol·làries en tant que organitzador de les 
Jornades en el seu municipi.  
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat aportarà en tant que institució 
col·laboradora de les Jornades, recursos econòmics per un import de 3.000€, i assessorament i 
suport tècnic; així com es compromet a sol·licitar subvencions a la Diputació de Barcelona i a la 
Generalitat de Catalunya, que restaran subjectes a la seva aprovació.   
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 9 de desembre de 2010 proposant la subscripció d’un conveni de col·laboració 
amb la totalitat d’Ajuntaments de la comarca (amb l’excepció de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, per ser el municipi on es celebren) i amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
mitjançant una aportació econòmica de 100€ (cent euros) per a la realització de les VI Jornades, i 
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 de sengles convenis de col·laboració entre el 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, els ajuntaments de la comarca (amb l’excepció de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per ser el municipi on es celebren), l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de les “VI Jornades del 
Patrimoni del Baix Llobregat”, d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta i s’aprova 
simultàniament. 
 

SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, els ajuntaments de la comarca i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 

 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
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e) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents centres educatius i 
AMPAs, de col.laboració en l’aprofitament i finançament del servei de transport 
escolar col.lectiu pel curs 2010-2011. 

 
“Vist que el servei de transport d’alumnes d’educació no obligatòria no forma part 

de l’àmbit d’aplicació del Decret 161/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de transport, 
en relació amb la viabilitat d’establir un servei de transport compartit entre els alumnes d’educació 
secundària i de batxillerat. 
 

Atès que el referit Decret, si bé no ho preveu tampoc no ho prohibeix i, entenent 
que per raons d’eficàcia en la prestació del servei ho aconsella, és possible el servei de transport 
compartit entre els alumnes de secundària i de batxillerat. 
 

Atès que el Consell Comarcal a petició dels interessats i de mutu acord amb les 
AMPAS ve subscrivint diversos convenis de col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei,  
ja que contribueixen a rendibilitzar el servei i a oferir un servei addicional; sempre i quan hagin 
places lliures, sempre i quan no comporti que s’incrementi el nombre de rutes o de vehicles, i 
sempre i quan no es modifiquin les parades ni el recorregut. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 1 de desembre 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 de sengles convenis de col·laboració amb les 
AMPA’S IES Corbera, IES El Castell, IES Sant Esteve i IES Vall d’Arús per a la utilització de places 
lliures de transport escolar per a alumnes de batxillerat  durant el curs escolar 2010-2011, 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: 
 
- AMPA IES Corbera (Corbera de Llobregat):  28 alumnes  4.956 euros 
- AMPA IES El Castell (Esparreguera):      1 alumne     177 euros 
- AMPA IES Sant Esteve (Sant Esteve Sesrovires):  4 alumnes     708 euros 
- AMPA IES Vall d’Arús (Vallirana):    6 alumnes  1.037 euros 
 

TERCER.- 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. 
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  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.” 
 

f) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundació Privada PIMEC, de 
col.laboració en el desenvolupament del projecte Noves competències, noves 
oportunitats. 

 
“Vista l’Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig, publicada al DOGC núm. 5634 de 21 

de maig de 2010, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu per a 
l’any 2010. 
 

Atès el que disposa l’esmentada Ordre els eixos estratègics d’actuació als quals 
s’hauran d’adequar els projectes que optin a rebre finançament són els següents:  

- Canvis estructurals en sectors i empreses. Millora de l’ocupabilitat, la qualificació  
professional i la competitivitat. 
- Impuls i desenvolupament de sectors emergents d’alt valor afegit. 
- Canvis estructurals vers la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. 
- Foment de l’emprenedoria innovadora i de qualitat. 
- Equilibri territorial i cohesió social. 
 

Atès que el tipus de projectes que es poden presentar dins d’aquesta convocatòria 
són els següents: 

- Projectes experimentals o projectes pilot en algun dels eixos. Iniciatives estratègiques en 
algun dels eixos que abordin la creació i desenvolupament de noves tecnologies i metodologies. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial efecte 
multiplicador i susceptibles de ser transferits. 

- Projectes específics orientats a la millora de la cohesió social i l’equilibri territorial. 
 
Vist que des de l’entitat Fundació Privada PIMEC s’ha dissenyat el projecte 

“Noves competències, noves oportunitats”, que té com a objectius generals: 
- Millorar l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores aturats/des de baixa qualificació. 
- Identificar perfils professionals necessaris per a la implantació de processos de canvi que 

impulsin les empreses en la direcció del nou model productiu. 
- Millora de la qualitat del catàleg de formació continua; 

i com a objectius específics: 
- Identificar i definir els perfils professionals de suport a la implantació de processos de 

millora de la competitivitat (TIC’s, internacionalització, reducció energètica, logística,...) 
- Dissenyar itineraris de formació i qualificació professional (tres subsistemes) vinculats 

prioritàriament als mòduls formatius associats al Catàleg de Qualificacions Professionals. 
 

Atès que l’esmentat projecte comportarà, en una de les seves fases, el disseny 
d’una eina informàtica que tindrà un doble ús, un per a les persones demandants d’ocupació i un 
altre per a les empreses que explicitin les competències assolides i demandes agrupades en els 
perfils professionals identificats i definits. 

 
Vist que en aquest projecte es diferencien vàries fases i que en la fase de 

validació de l’eina a la comarca del Baix Llobregat participaran els Ajuntaments de Begues, 
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Castelldefels, Corbera de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Pallejà, El Papiol, Sant Boi 
de Llobregat (CORESSA), Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló i 
Sant Vicenç dels Horts; i en la fase de difusió i formació és on participarà aquest Consell 
Comarcal, per tal de realitzar dos tallers de difusió de l’eina entre aquelles entitats i ajuntaments 
que no hagin participat en aquesta fase de tasteig i estiguin interessats en conèixer les seves 
funcions, així com en la realització d’un curs de formació per aquelles entitats que la vulguin 
utilitzar com a una eina més dins dels seus serveis locals d’ocupació. 

 
Atès que per a la realització de les activitats que li corresponen el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat comptarà amb professionals externs per a la seva impartició, havent-
se de responsabilitzar de la seva organització, difusió i control d’assistència. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2010 es va 
aprovar, entre d’altres acords, la participació d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat en el 
projecte “Noves competències, noves oportunitats” com a entitat sòcia, on l’entitat Fundació 
Privada PIMEC serà entitat promotora i responsable del projecte.  

 
Atès que l’entitat Fundació Privada PIMEC ha rebut una Resolució del Servei 

d’Ocupació de Catalunya d’aprovació del projecte de referència (núm. Expedient PIN-74-2010). 
 
Atès el que disposa l’article 28 de l’Ordre TRE/293/2010, els projectes que 

presenten partenariat s’ha de realitzar un conveni que reguli els acords entre l’entitat promotora i 
cadascuna de les entitats sòcies. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 7 de desembre 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 del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’entitat Fundació Privada PIMEC per a la realització del projecte 
“Noves competències, noves oportunitats”, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa 
i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’entitat Fundació Privada PIMEC perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
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  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 

g) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundació Privada Foment de la Societat 
del Coneixement (Citilab Cornellà), de col.laboració en el projecte Laborlab. 

 
“Vista l’Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig, publicada al DOGC núm. 5634 de 21 

de maig de 2010, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu per a 
l’any 2010. 
 

Atès el que disposa l’esmentada Ordre els eixos estratègics d’actuació als quals 
s’hauran d’adequar els projectes que optin a rebre finançament són els següents:  

- Canvis estructurals en sectors i empreses. Millora de l’ocupabilitat, la qualificació 
professional i la competitivitat. 

- Impuls i desenvolupament de sectors emergents d’alt valor afegit. 
- Canvis estructurals vers la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. 
- Foment de l’emprenedoria innovadora i de qualitat. 
- Equilibri territorial i cohesió social. 
 

Atès que el tipus de projectes que es poden presentar dins d’aquesta convocatòria 
són els següents: 

- Projectes experimentals o projectes pilot en algun dels eixos. Iniciatives estratègiques en 
algun dels eixos que abordin la creació i desenvolupament de noves tecnologies i metodologies. 

- Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial efecte 
multiplicador i susceptibles de ser transferits. 

- Projectes específics orientats a la millora de la cohesió social i l’equilibri territorial. 
 
Vist que des de l’entitat Fundació Privada pel Foment del Coneixement- Citilab 

Cornellà- s’ha dissenyat el projecte “LaborLab”, que és un LivingLab especialitzat en el món del 
treball, entenent-se com nous espais de recerca i transferència de coneixement que s’estan creant 
en la intersecció entre els quatre sectors institucionals: administració, la indústria, les institucions 
sense ànim de lucre i l’acadèmia; i que una de les seves característiques més importants és que 
introdueix una nova metodologia sobre maneres d’aplicar tot el que s’està aprenent sobre els 
processos d’innovació en el món i experiència concreta del mercat de treball. 
 

Vist que el projecte “LaborLab” s’articula en cinc eixos: 
- Descobrir, crear, desenvolupar noves ocupacions digitals emergents. 
- Formalitzar el perfil d’aquestes ocupacions. 
- Fomentar l’interès per les noves ocupacions emergents. 
- Formar i capacitar persones amb aquest perfil. 
- Desenvolupar una plataforma de referència per a la formació, coordinació i dinamització 

de comunitats vinculades a les noves professions digitals emergents. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, donada la seva experiència en la 
gestió de polítiques vinculades al mercat de treball i pel coneixement que té de la realitat 
socioeconòmica del territori, mitjançant l’aportació de l’Observatori Comarcal, participarà en 
l’esmentat projecte per testejar la plataforma, i aportar idees i experiències des de diverses 
òptiques. 
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Atès que la Fundació Privada pel foment del coneixement–Citilab Cornellà- ha 
rebut una Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya d’aprovació del projecte de referència.  

 
Atès el que disposa l’article 28 de l’Ordre TRE/293/2010, els projectes que 

presenten partenariat s’ha de realitzar un conveni que reguli els acords entre l’entitat promotora i 
cadascuna de les entitats sòcies. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 15 de desembre 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 del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’entitat Fundació Privada pel foment del coneixement- Citilab 
Cornellà- per a la realització del projecte “Laborlab”, de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’entitat Fundació Privada pel foment del 
coneixement- Citilab Cornellà- 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.” 
 

h) Aprovar la subscripció d’un conveni de col.laboració amb l’empresa Transports de 
Barcelona SA per a la cessió a aquesta entitat d’un vehicle adaptat per al transport 
de persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en ús de les competències que 

en matèria de Serveis Socials li atorga l’article 25.1.C) de la Llei 6/1987 de 4 d’abril, sobre 
l’Organització Comarcal de Catalunya, mitjançant acord plenari de data 29 de setembre de 1992 
va procedir a l’establiment del primer servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda a la 
nostra Comarca, que es presta entre diferents municipis del nostre territori i centres del Baix 
Llobregat i el Barcelonès. 
 

Vist que segons el que disposa la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
és competència dels consells comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants (aquests 
últims en concordança amb el Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya) la prestació de serveis de transport 
adaptat. 
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Atès que l’empresa Transports de Barcelona, S.A. va cedir un vehicle a la 

Fundació Privada ECOM i que aquesta va realitzar un sorteig entre els seus socis, essent un dels 
afavorits l’entitat Federació de les persones amb discapacitat del Baix Llobregat (CordiBaix). 

 
Atès que l’entitat CordiBaix, sòcia de la Fundació Privada ECOM, va proposar a 

aquest Consell Comarcal que acceptés la cessió del referit vehicle per tal d’afavorir les necessitats 
de transport de persones amb mobilitat reduïda severa que tenen els ciutadans del Baix Llobregat 
i que els dificulten per poder fer ús dels transports públics de la comarca, com fa a d’altres entitats. 

 
Atès que l’empresa Transports de Barcelona, S.A. com a conseqüència de la 

proposta de la Fundació Privada ECOM i de l’entitat CordiBaix ha mostrat interès en col·laborar 
amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat proposant la cessió gratuïta del vehicle de la seva 
propietat amb matrícula B-9741-UV, amb núm. de bastidor WDB9044631P795423, marca 
MERCEDES-BENZ i model 904412B. 
 

Atès que l’empresa Transports de Barcelona, S.A. ha mostrat interès en 
col·laborar amb aquest Consell Comarcal, proposant la cessió gratuïta d’un vehicle de la seva 
propietat del qual pot prescindir-ne pel seu servei i que és susceptible de fer-ne donació.  
 

Atès que pel Consell Comarcal és positiva aquesta cessió del vehicle, ja que el 
podrà posar a disposició de l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà per a ser utilitzat en el 
serveis de transport adaptat fix que aquesta entitat realitza a la comarca del Baix Llobregat, 
millorant-se així les necessitats de transport dels ciutadans amb mobilitat reduïda severa de la 
nostra comarca.  
 

Atès que l’acceptació de la transmissió del vehicle de referència produirà una 
despesa mínima per aquest Consell Comarcal, consistent en el pagament de les taxes de canvi de 
titularitat davant la Prefectura Provincial de Trànsit i l’impost de circulació anual, ja que 
l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà es farà càrrec de les despeses de manteniment. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 14 de 
desembre 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 del conveni de col·laboració amb la Fundació 
Privada ECOM, l’entitat Federació de les persones amb discapacitat del Baix Llobregat (CordiBaix) 
i l’empresa Transports de Barcelona, S.A. regulador de la transmissió gratuïta al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat d’un microbús amb matrícula B-9741-UV, amb núm. de bastidor 
WDB9044631P795423, marca MERCEDES-BENZ i model 904412B, per afavorir les necessitats 



 22 

de transport de persones amb mobilitat reduïda severa dels ciutadans del Baix Llobregat, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació Privada ECOM, l’entitat 
Federació de les persones amb discapacitat del Baix Llobregat (CordiBaix) i a l’empresa 
Transports de Barcelona, 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.” 
 

i) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials, de col.laboració per al Programa de la Renda Mínima d’Inserció i 
l’elaboració del Model de Serveis Socials Bàsics. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010 es va 

aprovar la subscripció del Protocol Addicional per a l’any 2010 al Contracte Programa 2008-2011 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials 
i altres programes relatius al benestar social. 
 

Atès que el referit protocol contemplava en la fitxa núm. 1 un projecte específic 
d’un equip de tècnics dels serveis socials bàsics per a treballar pel Programa de la Renda Mínima 
d’Inserció (PIRMI) i l’elaboració del Model de Serveis Socials Bàsics. 
 

Vist que durant l’any 2010 s’ha col·laborat amb l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) de la Generalitat de 
Catalunya amb dos professionals destinats al programa de Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) i a 
l’elaboració del Model de Serveis Socials Bàsics.  
 

Atès que és convenient donar continuïtat a la col·laboració i cooperació mútua 
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i aquest Consell Comarcal, i continuar en la 
mateixa línia de treball de l’any 2010, s’ha elaborat un conveni de col·laboració per emmarcar 
aquestes actuacions realitzades durant aquest 2010 i amb la proposta de continuïtat per l’any 
2011, per aprofundir en el coneixement dels nous fenòmens d’exclusió encaminada al disseny de 
nous models d’intervenció que donin una millor resposta a les noves realitats socioeconòmiques 
que presenta la població atesa i l’elaboració del nou model de serveis socials bàsics. 
 

Vist que per a dur a terme aquesta col·laboració cada part designarà una o més 
persones amb experiència i formació especialitzada en la matèria que, des de la seu del DASC, 
treballin conjuntament amb els següents objectius: 

 
 Intercanvi de coneixements de la gestió pràctica del programa en el diferents àmbits 

d’intervenció, establint un marc estable de cooperació tècnica. 
 Abordatge conjunt dels models existents actualment i resposta a les noves realitats 

actuals.  
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 Suport tècnic als Equips de Serveis Socials Bàsics de Catalunya per millorar la 
coordinació entre aquest i els altres agents del territori col·laborant amb la consolidació 
dels plans d’actuació local com a instrument de planificació i avaluació. 

 Elaboració de les línies estratègiques del nou Model de Serveis Socials Bàsics de 
Catalunya. 

 Definició i elaboració del Pla Director de Serveis Socials Bàsics de Catalunya. 
 Anàlisi conjunt dels punts forts i punts febles de la intervenció en els diferents nivells 

territorials i competencials 
 Anàlisi conjunt de les conseqüències de la situació socioeconòmica i les oportunitats de 

millora que es poden portar a la pràctica amb els recursos existents (com per exemple 
establir un circuit on les oficines del SOC poguessin realitzar el tràmit dels casos sense 
intervenció social) 

 Estudi de casos on els objectius de Serveis Socials bàsics ja s’han assolit. 
 Realitzar un pla integral de qualitat que abasti totes les vessants i que permeti millorar les 

intervencions.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 15 de 
desembre de 2010, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del referit conveni atesa 
la voluntat de col·laboració amb l’ICASS durant l’any 2011, ja que es considera una experiència 
necessària i positiva per aquesta entitat. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al Programa de la Renda 
Mínima d’Inserció (PIRMI) i l’elaboració del Model de Serveis Socials Bàsics, per als exercicis 
2010-2011, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament. 

 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), 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.” 
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j) Aprovar la pròrroga per l’exercici 2010 del conveni subscrit amb l’Entitat 
Metropolitana del Transport, de col.laboració en el finançament del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

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

competent de la gestió de serveis públics de transport col·lectiu que discorren íntegrament en el 
seu àmbit territorial, i atès que diferents municipis de la comarca del Baix Llobregat pertanyen al 
seu àmbit territorial, ve subscrivint un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per al finançament del servei i amb l’objecte de millorar la qualitat del servei de transport 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a la comarca. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern d’1 de març de 2010 es va sol·licitar a 
l’Entitat Metropolitana del Transport l’aprovació de la pròrroga i actualització per a l’exercici de 
2010 del conveni de col·laboració regulador de la participació d’ambdues entitats en el 
finançament de les despeses derivades del servei comarcal de transport adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda. 
 
  Vist que l’Entitat Metropolitana del Transport, en data 30 de novembre de 2010, ha 
comunicat la proposta de pròrroga de l’esmentat conveni per a l’exercici 2010. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 14 de 
desembre de 2010, que s’adjunta 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 pròrroga per a l’any 2010 del conveni amb l’Entitat 
Metropolitana del Transport, de col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per  a 
persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament, i que preveu que per enguany l’Entitat Metropolitana farà una aportació 
econòmica a favor d’aquesta entitat per import de 859.000,00€ (vuit-cents cinquanta-nou mil 
euros.) 
 

SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Entitat Metropolitana de Transport 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de delegació de competències.” 
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k) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, de 
col.laboració en la regulació de les actuacions compreses en el projecte de 
recolocació de treballadors/es acomiadats del sector de l’automoció. 

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

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

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

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

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

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

 
Atès que per tal d’assolir aquest objectiu de recol·locació el projecte contempla un 

conjunt d’actuacions dins de l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació, com són: 
- Accions d’orientació laboral: entrevistes inicials, tutorització per a la recol·locació, 

recolzament intensiu per a la recerca de feina. 
- Accions de formació: formació per a la recol·locació, formació a mida de les 

empreses. 
- Accions de suport a l'emprenedoria: tallers d’emprenedoria, tutorització per a la 

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

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

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

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

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 148/2010, de 15 de novembre, es va 

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

Atès que aquest Consell Comarcal rebrà la referida subvenció i que les accions 
que s’hauran de desenvolupar amb les persones són: 

- Informació inicial i entrevista en profunditat. 



 26 

- Tutorització per a la reinserció i l’activitat laboral. 
- Suport intensiu en la recerca de treball. 
- Formació per a la recol·locació. 
- Formació a mida de les necessitats de les empreses. 
- Tallers de foment de l’esperit empresarial. 
- Promoció de l’ocupació. 
- Tutorització per a la creació d’empreses. 
 Mentoring i suport intergeneracional. 

 
Atès que el Departament de Treball, mitjançant el Servei d'Ocupació de 

Catalunya, ha redactat un conveni de col·laboració per regular les actuacions que el Consell 
Comarcal haurà de desenvolupar dins del referit projecte. 

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

data 14 de desembre 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 entre el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la regulació de les actuacions compreses 
en el projecte de recol·locació de treballadors i treballadores acomiadats/des del sector de 
l’automoció cofinançades per la Unió Europea amb càrrec al Fons Europeu d’adaptació a la 
Globalització (FEAG), de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova 
simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Servei d’Ocupació 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.” 
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l) Acceptar la subvenció atorgada per l’Entitat Metropolitana del Transport per al 

finançament de la gestió del servei de transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda l’any 2010. 

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

competent de la gestió de serveis públics de transport col·lectiu que discorren íntegrament en el 
seu àmbit territorial, i atès que diferents municipis de la comarca del Baix Llobregat pertanyen al 
seu àmbit territorial, ve subscrivint un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per al finançament del servei i amb l’objecte de millorar la qualitat del servei de transport 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a la comarca. 
 
  Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat va procedir durant l’exercici 
2006 a la reordenació i millora de les rutes i serveis de transport adaptat, així com a la creació d’un 
nou servei específic, anomenat servei de transport adaptat esporàdic o “porta a porta”. 
 
  Vist que per tal de millorar la prestació del servei i de diferents qüestions referides 
al seu finançament i organització, durant l’exercici 2006 ambdues entitats van subscriure un 
conveni de col·laboració que regula l’aportació de l’Entitat Metropolitana del Transport a favor del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió diària del servei de transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda de la comarca mitjançant la contractació d’una persona destinada 
de manera específica a la gestió del servei. 
 

Atès que per acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2010 es va 
aprovar la modificació de la clàusula tercera de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir el cost del 
personal auxiliar administratiu que sigui necessari per dur a terme la gestió diària del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca. 
 
  Vist que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix que la seva durada és 
fins el 31 de desembre de 2006, tàcitament prorrogable per anys naturals mentre cap de les dues 
entitats ho denunciï a l’altra. 
 
  Atès que la voluntat de les dues parts és continuar per enguany amb la pròrroga 
del referit conveni de col·laboració, l’Entitat Metropolitana del Transport, en data 30 de novembre 
d’enguany, ha comunicat a aquesta entitat l’autorització d’una aportació econòmica màxima de 
seixanta-cinc mil cinquanta-dos euros (65.052,00€) per al finançament de les despeses de gestió 
del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa que presta el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a l’exercici 2010. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 14 de 
desembre de 2010, que s’adjunta. 
 

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 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 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada a aquest Consell Comarcal per l’Entitat 

Metropolitana del Transport destinada al finançament de les despeses de gestió del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa que presta el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, corresponent a l’exercici 2010, en el marc del conveni de col·laboració entre 
ambdues institucions signat en data 20 de juny de 2006, per un import màxim de seixanta-cinc mil 
cinquanta-dos euros (65.052,00€). 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’Entitat Metropolitana del Transport 

perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
TERCER.- Donar compte del acord en la propera sessió plenària que se celebri 

d’acord amb el Decret 140/2007, de 20 de juliol, de delegacions de competència.”  
  

m) Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, com a organitzador del VIè Premi literari Delta narrativa escrita per 
dones, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament dels tallers 
de creació literària. 

 
“Vist que l'any 2000 els Ajuntaments i les biblioteques de Castelldefels, El Prat de 

Llobregat, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i Sant Boi de Llobregat van acordar convocar 
el Concurs de Novel·la per a Dones, Delta, amb la finalitat encoratjar a les dones a desenvolupar 
els seus potencials creatius a través de l’escriptura i promoure la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones en l’àmbit literari. 
 

Atès que actualment són 11 ajuntaments de la comarca els que participen en el 
premi (Begues, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, Olesa de Montserrat, El Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels 
Horts i Viladecans), a més de les biblioteques municipals de Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat i Viladecans. 
 

Atès que l’organització del Premi literari Delta narrativa escrita per dones i la 
publicació de l’obra guanyadora, té com a objectiu donar suport i reconeixement a la creació 
artística de les dones i fomentar la seva participació dins del món literari.  
 

Atès que en data 12 de febrer de 2009 es va realitzar l’Assemblea del Consell de 
Dones del Baix Llobregat en el que es va aprovar la programació de l’any 2009, així com els 
objectius i línees estratègiques a desenvolupar, entre les quals es va acordar l’impuls dels Premis 
Delta i la seva projecció comarcal de manera continua.  
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, com a organitzador del VIè Premi literari Delta narrativa escrita per dones, manifesten el 
seu interès per coordinar-se i col·laborar per a dur a terme activitats que promoguin la consolidació 
del referit premi.  
 

Vist que en data 15 d’abril de 2010 la Diputació de Barcelona va comunicar 
l’atorgament d’una subvenció per import de 3.300,00€ per a la realització de l’actuació “Foment de 
la creació literària de les dones del Baix Llobregat”, dins el Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
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Municipis de Qualitat 2008-2011 per a la prestació de serveis locals, establint-se el període 
d’execució de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2010. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2010 es va 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona la pròrroga del termini d’execució i justificació de la referida 
actuació. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat farà una aportació econòmica 

màxima a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per import de 3.300,00€ per col·laborar i sufragar 
les despeses produïdes pels tallers organitzats per aquesta entitat, que estarà subjecte a 
l’atorgament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 17 de desembre de 2010, que s’adjunta 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 del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, com a organitzador del VIè Premi literari Delta narrativa escrita per 
dones, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament dels tallers de creació 
literària, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 

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

231.146201 del pressupost previst per enguany. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
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Sessió del 10 de gener  
 

n) Aprovar la subscripció d’una addenda de pròrroga per al primer semestre de l’any 
2011 al conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Llobregat. 

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

Assessorament per a la rehabilitació i adquisició d’habitatges, que ha estat subvencionada per la 
Generalitat de Catalunya, ja sigui mitjançant convocatòria de subvencions o mitjançant convenis 
entre el Consell Comarcal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant acord de la Junta de 
Govern de data 17 de juliol de 2006, va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració i 
d’encàrrec de gestió entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i aquest Consell Comarcal, 
relatiu a l’Oficina d’habitatge situada en aquesta comarca per a l’any 2006, que s’ha anat 
prorrogant fins a l’any 2010, que es va aprovar per acord de la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 17 de maig de 2010. 
 

Atès que el Pacte Novè del referit conveni preveu que tindrà una vigència fins al 
dia 31 de desembre de 2010, podent ser prorrogat per mutu acord de les parts, prèvia petició per 
escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís de dos 
mesos del venciment del termini inicial.  
 

Vist que, d'acord amb una comunicació de l'Àrea de Coordinació Territorial de la 
Secretaria d'Habitatge de data 15 de novembre de 2010, pel que fa al pressupost de la Generalitat 
de Catalunya per a l’exercici 2011 s'ha previst la pròrroga del pressupost de l’exercici 2010 i, per 
tant el Departament de Medi Ambient i Habitatge comptarà inicialment amb el pressupost 
consignat  a les partides corresponents del pressupost prorrogat; i pel que fa a les Oficines Locals 
d’Habitatge, per tal de poder donar continuïtat al finançament sense esperar al pressupost definitiu 
de la Generalitat per a 2011, hauran de formalitzar per escrit les sol·licituds de pròrroga mitjançant 
una addenda, segons allò que preveu el conveni. 
 

Vist que la dotació econòmica a percebre per al primer semestre de l’any 2011, de 
conformitat amb la minuta d’addenda al conveni del Departament de Medi Ambient i Habitatge, pel 
que fa a l’import del pagament fix per serveis mínims es fixa en un import de 13.208,00€ (tretze mil 
dos-cents vuit euros), establint-se una aportació màxima de 17.995,00€ (disset mil nou-cents 
noranta-cinc euros); i per al segon semestre de l’any 2011, amb les dotacions pressupostàries que 
siguin aprovades definitivament a la Llei de pressupostos de la Generalitat, es presentarà la 
proposta de convenis referents al funcionament de les oficines per a la resta de l’any. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i 
Noves Tecnologies en data 4 de gener de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la 
subscripció d’una addenda de pròrroga per al primer semestre de l’any 2011 (de 01/01/2011 al 
30/06/2011) a l’esmentat conveni. 
 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’una addenda de pròrroga per al primer 
semestre de l’any 2011 al conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge del Baix Llobregat per a l’assessorament i la gestió dels serveis en matèria 
d’habitatge, de conformitat amb la minuta d’addenda que s’adjunta al present acord i que s’aprova 
simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a la 
formalització de present acord. 
 
  TERCER.- Aprovar la dedicació del personal adscrit a l’oficina local d’habitatge del 
Baix Llobregat, d’acord amb la següent distribució de percentatges en relació a la seva jornada 
laboral: 
 
Nom i cognoms % Imputació 
Montserrat Camprubí Casas 100,00 
Anna M. Maranillo Nogal 50,00 
Rubén González Belloc 70,00 
Alfredo Santín Pérez 10,00 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
Sessió del 24 de gener  
 

o) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, de 
col.laboració per al desplegament del programa Suma’t d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil. 

 
“Vista l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, publicada al DOGC núm. 5746 de 2 

de novembre de 2010, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió d’ajuts per 
a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
(Programa Suma't). 
 

Vist que el programa Suma't és un programa innovador que té com a objectiu 
principal millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva 
inserció laboral a les empreses, i que per tal d’assolir aquest objectiu s’han de desenvolupar tres 
tipologies d'actuacions ocupacionals: 
 

- Tutorització i acompanyament a la inserció 
- Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i formació per a 

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

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 147/2010, de 15 de novembre, es va 

aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya per un import total de 619.500,00€ dins la convocatòria de concessió d’ajuts per a la 
realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa 
Suma't), aprovada per l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre; d’acord amb el següent detall: 
 
a) Tutorització i acompanyament a la inserció: 180.000,00 euros 
b) Formació:  
 - Matrícula IOC: 3.000,00 euros 
 - Formació en competències clau: 112.500,00 euros 
 - Formació professionalitzadora: 324.000,00 euros 
 Total formació: 439.500,00 euros 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 20 de 
desembre de 2010 va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya per un import de 318.010,00€ per a la realització del programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t), dins la 
convocatòria de concessió d’ajuts per a la realització del referit programa, aprovada per l’Ordre 
TRE/500/2010, de 25 d’octubre, d’acord amb el detall següent: 

 
- Subvenció per a les actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció: 92.400,00 € 
- Subvenció actuacions de formació: 225.610,00 €. 
 

Atès que s’ha de subscriure un conveni de col·laboració entre el Servei 
d'Ocupació de Catalunya i les entitats beneficiàries dels ajuts del programa Suma’t per regular les 
obligacions d’ambdues parts respecte al desenvolupament del projecte de referència, d’acord amb 
les indicacions fetes pel Servei d'Ocupació de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en 
data 18 de gener de 2011, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desplegament i 
implementació del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
(Programa Suma’t), de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova 
simultàniament.  
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  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Servei d’Ocupació 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.” 
 

p) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya per a la implementació del servei de factura electrònica E-fact. 

 
“Atesa la necessitat de donar compliment al que disposa la Llei 11/2007, de 22 de 

juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús 
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que estableixen la possibilitat de presentar 
factures digitals o electròniques per part de proveïdors de l’administració pública.  

 
Atès que des del Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya 

s’ofereix l’aplicatiu e-FACT, sense cost per l’entitat, i que com a servei de factura electrònica posa 
a disposició de les administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures 
electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de 
facturació.  
 

Atès que des de la comissió d’administració electrònica d’aquest Consell 
Comarcal s’ha considerat viable l’ús de l’aplicatiu e-FACT per tal de donar compliment a la Llei 
29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, en quan a 
l’acceptació de factures electròniques. 
 

Vist que des de la Diputació de Barcelona faciliten també sense cost per a l’entitat 
el programari necessari per a vincular el programa de comptabilitat de l’entitat i l’aplicatiu e-FACT. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i pel Tècnic 
d’Administració Electrònica i Comunicació en data 18 de gener de 2011, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció  d’un conveni amb el Consorci d’Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya, de col·laboració en la implementació del servei de factura  
electrònica e-FACT, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 
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  SEGON.- Procedir a la implementació de referit servei en el funcionament del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat com una via normalitzada de presentació de factures per part 
dels proveïdors. 
 

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 
Electrònica de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

q) Informar favorablement la dissolució de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

 
“Atès que la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona crea 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que la seva Disposició Addicional Primera determina l’extinció 
de les dues Entitats Metropolitanes creades per la Llei 7/1987, de 4 d’abril, i la seva successió 
administrativa per la nova entitat metropolitana. 

  
Atès que en data 29 de desembre de 2010, amb número d’entrada 7850 del 

Registre General d’aquesta entitat, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va notificar l’acord de la seva Assemblea de data 16 de desembre de 2010, d’inici del 
procediment de dissolució de l’esmentada Mancomunitat, i on sol·licitava a aquest Consell 
Comarcal  informe al respecte de la referida dissolució en compliment del que disposa l’article 121 
en relació amb l’article 118 del Decret Legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, que aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.  
 

Vist que la Disposició Addicional Quarta de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona preveu el traspàs a l’Àrea Metropolitana dels serveis, mitjans 
personals, materials i financers, drets i obligacions, als efectes de substitució de la Mancomunitat 
per la nova Administració metropolitana. 

 
Atès que l’article 30.3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona estableix que si la dissolució de la Mancomunitat es produeix com a 
conseqüència de la creació d’una altra entitat pública que assumeixi les seves competències, 
aquesta entitat succeirà també a la Mancomunitat en tots els seus drets i obligacions. 
 

Vist el què disposa l’art. 121 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 
Atès que no s’observa per part d’aquesta entitat cap altra consideració contrària o 

negativa a la dissolució de l’esmentada Mancomunitat, d’acord amb l’informe emès pel Secretari 
del Consell Comarcal en data 20 de gener de 2011, que s’incorpora a l’expedient.  
 

Vist el que s’estableix 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 
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comarcal, que atorga al Ple totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la 
comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals. 

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Restar assabentat de l’inici del procediment de dissolució de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aprovat per l’Assemblea de la 
referida entitat en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2010. 
 

SEGON.- Informar favorablement la dissolució de la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc del procés de successió administrativa que 
deriva de la futura creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en aplicació de les previsions de 
la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i per tal d’avançar en el temps 
les previsions contingudes a la Disposició Addicional Quarta de l’esmentada Llei.  
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, perquè en tingui coneixement i als efectes previstos.   
 
  QUART.- 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.” 
 

r) Aprovar la resolució de dos concursos convocats pel Departament de Joventut. 
 

“Vist que el Departament de Joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
elabora un Pla comarcal de Joventut on es recullen les principals línies d’actuació i la seva 
operativitat en accions i programes concrets, que es detallen al Pla d’actuació.  

 
Vist que en aquest sentit s’ha elaborat un nou Pla comarcal de joventut 2009-

2012 i el pla d’actuació 2009-2010, que ha estat elaborat conjuntament amb la participació dels 30 
ajuntaments de la comarca presents a la Taula comarcal, un nou espai de concertació política en 
matèria de polítiques de joventut, i de treball conjunt i en xarxa a nivell tècnic.  

 
Vista que el nou Pla d’actuació, entre d’altres qüestions, contempla la creació 

d’una imatge que identifiqui i doni integritat a les diferents actuacions, serveis i polítiques que en 
matèria de joventut es realitzen a la comarca del Baix Llobregat, així com la creació d’una 
campanya de difusió dels Serveis d'Informació Juvenil dels ajuntaments per tal d’aconseguir una 
major aproximació i difusió a la població jove destinatari dels recursos i serveis que en aquests es 
presenten. 

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

de 2010, es va aprovar la convocatòria del concurs per al disseny del logotip de les polítiques de 
joventut de la comarca del Baix Llobregat, així com les bases que regeixen l’esmentat concurs. 
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Vist  que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 22 de 

novembre de 2010, es va aprovar la convocatòria del concurs per al disseny de la campanya de 
promoció dels Serveis d'Informació Juvenil de la comarca del Baix Llobregat, així com les bases 
que regeixen l’esmentat concurs. 
 

Vistes les actes de les reunions del jurat dels referits concursos, que s’adjunten 
als expedients. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament estratègic, de 
18 de gener de 2011, que s’adjunta 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 l’adjudicació del premi del concurs per al disseny del logotip 
de les polítiques de joventut de la comarca del Baix Llobregat a la proposta presentada sota el 
pseudònim de Perseo, que correspon al Sr. Juan José Requena Valle. 
 

SEGON.- Declarar desert el concurs per al disseny de la campanya de promoció 
dels Serveis d’Informació Juvenil de la comarca del Baix Llobregat,  atès els següents criteris: 

 
- No aportar cap proposta diferent als serveis que actualment ja s’estan oferint des del 

Consell Comarcal per fer-ne difusió dels Serveis d’Informació Juvenil. 
- No proposar mitjans o accions diferents de difusió als que ja es venen utilitzant per 

part dels Serveis d’Informació Juvenil. 
- No aportar cap idea innovadora per motivar als i les joves a anar als Punts 

d’Informació Juvenil. 
 
TERCER.-  Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 
Sessió del 07 de febrer  
 

s) Modificar l’acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2010 relatiu a 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les AMPA’S IES 
Corbera, IES El Castell, IES Sant Esteve i IES Vall d’Arús per a la utilització de places 
lliures de transport escolar per a alumnes de batxillerat  durant el curs escolar 2010-
2011 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 22 de 

novembre de 2010, es va aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments d’Abrera, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Molins de Rei, Sant Esteve 
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Sesrovires, i les AMPA’S 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 2010-2011 
 

 Vist que en data 20 de desembre de 2010, la Junta de Govern va aprovar la 
subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les AMPA’S IES Corbera, IES El Castell, 
IES Sant Esteve i IES Vall d’Arús per a la utilització de places lliures de transport escolar per a 
alumnes de batxillerat  durant el curs escolar 2010-2011. 

 
Atès que s’ha detectat que els 28 alumnes de Batxillerat del municipi de Corbera de 

Llobregat, matriculats a l’IES de Corbera de Llobregat pel curs 2010-2011 que poden utilitzar el servei 
de transport escolar contractat pel Consell Comarcal ja consten en el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament de Corbera  de Llobregat per a la prestació d’ampliacions en el 
servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2010-2011, aprovat per acord de la 
Junta de Govern de 22 de novembre de 2010.  

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

Socials en data 1 de febrer de 2011, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Modificar l’acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 
2010 relatiu a aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les AMPA’S IES 
Corbera, IES El Castell, IES Sant Esteve i IES Vall d’Arús per a la utilització de places lliures de 
transport escolar per a alumnes de batxillerat  durant el curs escolar 2010-2011, en el sentit de deixar 
sense efecte el conveni subscrit amb l’IES Corbera de Llobregat atès que els 28 alumnes de 
Batxillerat del municipi de Corbera de Llobregat, matriculats a l’IES de Corbera de Llobregat pel curs 
2010-2011 que poden utilitzar el servei de transport escolar ja consten en el conveni de col·laboració 
subscrit entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Corbera per a la prestació d’ampliacions en el 
servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2010-2011. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a l’IES de Corbera de Llobregat 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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4.-  Donar compte de la renúncia com a Consellers Comarcals dels Srs. Juan Antonio 
Vázquez Cortado i Victor Serrano Pérez i sol.licitar a la Junta Electoral Central la credencial 
de Conselleres Comarcals per a les corresponents suplents, Sres. Mª Belén García Criado i 
Roser Brosed Yueste, respectivament. 

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

 
“Vist l’escrit de renúncia del càrrec de conseller comarcal del Sr. Juan Antonio 

Vázquez Cortado del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés (PSC-PM), 
comunicada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en data 21 de desembre de 2010, amb 
número d’entrada 7475 del Registre General d’aquesta entitat. 

 
Vist l’escrit de renúncia del càrrec de conseller comarcal presentat pel Sr. Víctor 

Serrano Pérez del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés (PSC-PM). 
 
  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. Juan Antonio 
Vázquez Cortado, del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés (PSC-PM). 

 
SEGON.- Acceptar la renúncia com a conseller comarcal del Sr. Victor Serrano 

Pérez, del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés (PSC-PM). 
 

TERCER.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de les corresponents 
credencials a càrrec de la primera suplent de la llista electoral comarcal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya–Progrés (PSC-PM), Sra. Mª Belen García Criado, en substitució del Sr. Juan 
Antonio Vázquez Cortado; i de la segona suplent de la llista electoral comarcal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya–Progrés (PSC-PM), Sra. Roser Brosed Yueste, en substitució del Sr. 
Víctor Serrano Pérez. 
 
  QUART.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de què 
expedeixi credencials acreditatives de la condició de conselleres comarcals electes a favor de les 
candidates esmentades.” 

 
 

5.-  Aprovar el Protocol d’Adhesió a la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat. 
 

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

“Atès que en els darrers anys el sistema de serveis socials s’ha vist sotmès a un 
procés accelerat de creixement, degut a l’aprovació, d’una banda, de la nova Llei de serveis 
socials de Catalunya i, d’altra banda, de la Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i 
d’atenció a la dependència; i que el desplegament d’aquestes normatives està suposant un 
augment considerable de l’esforç de gestió i de les responsabilitats públiques per part del món 



 39 

local, en un moment en què ha augmentat la pressió ciutadana i les magnituds de provisió i gestió 
de serveis. 
 

Atès que els serveis socials són l’únic subsistema de benestar amb una forta 
component de descentralització, especificitat que aporta molt valor al sistema, sobretot proximitat i 
adaptabilitat a les necessitats específiques de cada territori i de cada persona usuària, però que 
també té costos importants, especialment heterogeneïtat, multiplicació de tasques, problemes de 
dimensió i, sobretot, creació de inequitat territorial.  
 

Atès que cal desenvolupar models d’organització i gestió dels serveis socials que 
ajudin a superar les limitacions actuals i avancin en la garantia de l’equitat territorial, de la qualitat 
dels serveis i  de l’eficiència en la seva gestió. 
 

Vist que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat s’ha impulsat la creació de 
la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat, com a instrument de coordinació i articulació 
estratègica que permeti aconseguir aquestes fites, des de la voluntat de generar dinàmiques 
cooperatives interinstitucionals i amb el conjunt d’entitats i agents socials i econòmics del territori.  
 

Vist que per formalitzar la constitució de la referida Taula cal el compromís i 
l’acord del conjunt d’ajuntaments de la comarca en relació als aspectes més significatius que han 
de marcar les seves finalitats fonamentals.  
 

Vist que el que estableix el Protocol  d’Adhesió a la Taula de Serveis Socials del 
Baix Llobregat. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del Protocol  d’Adhesió a la Taula de Serveis 
Socials del Baix Llobregat, d’acord amb la minuta de protocol que s’adjunta 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 als ajuntaments de la Comarca del Baix 
Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

ANNEX 

PROTOCOL D’ADHESIÓ 
TAULA DE SERVEIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT 

 
Baix Llobregat, a 19 de gener de 2011. 
 

REUNITS 
 
D’una part la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, en la seva qualitat de Presidenta del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, i en representació de l’esmentada entitat, en virtut de les facultats que legalment té 
conferides, i 
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D’altra els alcaldes i alcaldesses dels trenta Ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat,  
 
Les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar el present protocol.  
 
Antecedents 
 
En els darrers anys el sistema de serveis socials s’ha vist sotmès a un procés accelerat de creixement, 
degut a l’aprovació, d’una banda, de la nova Llei de serveis socials de Catalunya i, d’altra banda, de la Llei 
estatal de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència. 
 
El desplegament d’aquestes normatives està suposant un augment considerable de l’esforç de gestió i de 
les responsabilitats públiques per part del món local, amb incerteses sobre el model i condicions finals en 
què desenvoluparan la seva tasca. I tot això, en un moment en què a augmenta la pressió ciutadana i les 
magnituds de provisió i gestió de serveis. 
 
A més, els serveis socials són l’únic subsistema de benestar amb una forta component de descentralització. 
Aquesta especificitat aporta molt valor al sistema, sobretot proximitat i adaptabilitat a les necessitats 
específiques de cada territori i de cada persona usuària. També té, però, costos importants, especialment 
heterogeneïtat, multiplicació de tasques, problemes de dimensió i, sobretot, creació de inequitat territorial.  
 
En aquest sentit, cal desenvolupar models d’organització i gestió dels serveis socials que ajudin a superar 
les limitacions actuals i avancin en la garantia de l’equitat territorial, de la qualitat dels serveis i  de 
l’eficiència en la seva gestió. 
 
La comarca del Baix Llobregat, que en molts aspectes ha estat capdavantera en polítiques socials, té un 
gran repte per endavant si vol assumir les responsabilitats que el tema es mereix en l’àmbit local. 
  
És per aquest motiu que des del Consell Comarcal s’ha impulsat la creació de la Taula de Serveis Socials 
del Baix Llobregat, com a instrument de coordinació i articulació estratègica que permeti aconseguir 
aquestes fites. Sempre, des de la voluntat de generar dinàmiques cooperatives interinstitucionals i amb el 
conjunt d’entitats i agents socials i econòmics del territori.  
 
Per formalitzar la constitució de la Taula, cal el compromís i l’acord del conjunt d’ajuntaments de la comarca 
en  relació als aspectes més significatius que han de marcar les seves finalitats fonamentals.  
 

Acords 
 

1. Crear un espai d’interacció i de coordinació política estable, a l’àmbit dels serveis socials, que 

permeti  la construcció de lideratge compartit i configurar posicionaments comuns des de la lògica 

territorial de la comarca del Baix Llobregat. 

2. Dissenyar un model de polítiques de serveis socials que superi l’atomització municipal, garanteixi 

la cohesió territorial i afavoreixi l’articulació en el marc del Sistema Català de Serveis Socials. 

3. Promoure un procés de cooperació intermunicipal que augmenti la coherència del sistema de 

serveis socials a la comarca, assegurant un nivell d’agregació territorial que faciliti la relació i la 

interlocució amb el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

4. Establir i/o consolidar dinàmiques de col·laboració, cooperació estratègica, i treball en xarxa amb 

el conjunt d’agents socials i econòmics, així com amb les entitats del tercer sector que actuen en 

el territori. 
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5. Definir i consensuar models d’intervenció adients per donar resposta  a les noves necessitats i 

realitats socials del territori. 

6. Disposar d’un sistema d’informació pròpia i comparada, suficient i qualificada, per poder analitzar, 

planificar i prendre decisions estratègiques. 

7. Crear un marc de treball comarcal que permeti promoure el desenvolupament tècnic del sistema 

de forma equitativa per a la ciutadania, i eficaç i eficient pels governs locals. 

 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document en lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Manuel Reyes, membre del grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 
“Desde el Partido Popular entendemos que la situación de crisis económica no es de ahora y por 
eso este protocolo se tendría que haber hecho antes, y explicarlo a los agentes sociales y a todos 
los partidos políticos, y en ese sentido el Partido Popular no ha tenido la ocasión, no ha tenido la 
oportunidad de participar, y por lo tanto nos abstendremos.” 
 
Pren la paraula la Sra. Presidenta que diu: 
“Només una puntualització: la taula inclou a tots els responsables polítics i els responsables 
tècnics dels ajuntaments, és a dir, no estem creant un organisme nou que aplegui altres entitats o 
aplegui sindicats o aplegui partits polítics, no, estem parlant de la gestió municipal i d’una manera 
de fer que aquesta sigui més rendible socialment, i que ens puguem ajudar i superem una mica els 
límits del terme municipal a l’hora d’abordar determinades qüestions. Aquest és l’esperit, no és 
tant la constitució d’un altra taula on hi hagi, és a dir, hi haurà representats els politics que tinguin 
la responsabilitat en aquell moment de gestionar i de tirar endavant l’àrea dels serveis socials de 
cadascun dels municipis, siguin del partit que siguin. No té una base de representació paritària per 
partit, sinó és cadascun dels ajuntaments de la comarca.”  
 

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 l’abstenció de la representant 
del grup comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i dels representants presents del grup 
comarcal del Partit Popular. 
 
 
6.-  Aprovar una modificació en la plantilla de l’organisme autònom Patronat Comarcal de 
Serveis a  la Persona. 
 

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 20 de 
desembre de 2010, 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 
2011, 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 de l’organisme autònom Patronat 

Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per l’exercici 2011 per adaptar-la als canvis 
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que s’han produït durant aquest temps, específicament la modificació soferta en la situació de la 
següent plaça: 

 
 
 

Personal laboral 
 

a) Transformar la situació de la plaça de tècnic/a superior de suport a la  Coordinació dels 
Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència, en ocupada desprès que el Sr. Joan Barrios 
Gutierrez s’incorporés a aquesta plaça desprès de gaudir d’un període d’excedència. 

 
  Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i 
per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 15 de febrer de 2011, 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 la plantilla de personal 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 
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 Patronat Comarcal 
de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’exercici 2011, integrada per la relació detallada 
de les places de funcionaris, personal laboral i eventual d’aquesta entitat, consistent en la 
modificació de la situació de vacant-ocupada d’una plaça, quedant la plantilla com es detalla a 
continuació: 
   

PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA 
DEL BAIX Llobregat 
PLANTILLA 2011 febrer 2011 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
FUNCIONARIS 
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Escala d’administració general  
 

Subescala tècnica 
 
 

 
Tècnic/a auxiliar 

 
C1  

 
1 

 
LABORALS 

 
   

 
              Tècnics superiors 

 
A1 

 
08 

 
12 

 
              Tècnics mitjans 

 
A2 

 
2 

 
11 

 
              Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
 

 
1 

 
Administratives 

 
C1 

 
2 

 
1 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
2 

 
2 

 
 SEGON.-  Procedir a la publicació íntegra del text de la modificació de plantilla 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. 

 
TERCER.- 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, l’abstenció de la representant 
del grup comarcal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i el vot en contra dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 

 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
No es formulen. 
 
 

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

 


