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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 1/2012 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint de febrer de dos mil dotze. Quan són les divuit hores 
es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els membres integrants 
del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter ordinari, se 
celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i assistits pel Secretari Accidental de 
l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
LLUIS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
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FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
RUTH MORENO SALAZAR 
Regidora de Vallirana 
 
FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
SRA. MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD  
Regidor de Martorell  
 
ROSER BROSED YUSTE  
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
LLORENÇ REY I CASAS 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
ICV-EUiA-EPM.     
    
CRISTINA BIGORDÀ VARGAS 
Regidora d’Abrera 
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XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
ELISA CORRAL LOZANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
     
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
PP.  
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ISABEL RUIZ BAUTISTA 
Regidora d’Abrera 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
MANUEL REYES LÓPEZ  
Alcalde de Castelldefels 
 
ERC-AM.    
  
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
JORDI GARCÍA I MAS (CIU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
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DAVID PARADA PÉREZ (PxC) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 6/11, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de desembre 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acte núm. 6/11, corresponent a la sessió celebrada el dia 19 de 
desembre. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 209/11, de 20 de desembre, relatiu a aprovar  la modificació de crèdits 
13/2011. 

 
“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 19 de 

desembre d’enguany que aprova acceptar les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la realització de les actuacions “El Baix Llobregat. Guia professional per a reunions” 
per un import de 12.020,24€ i la jornada “La qualitat del servei com a factor diferenciador en les 
empreses turístiques del Baix Llobregat” per un import de 9.912,00€ en el marc de la Resolució 
EMO/14687/2011, de 8 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2011 per a la presentació 
de sol·licituds de subvencions per als programes de desenvolupament local en col·laboració amb 
entitats locals. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 19 de desembre 
d’enguany 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 al desenvolupament de les actuacions 
anomenades anteriorment i que preveu una aportació del Consorci de Turisme del Baix Llobregat al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per import de 10.922,80€. 
 

Vist que és necessari transferir crèdits entre partides del capítol I de l’àrea de despesa 
313 per tal retribuir l’activitat i dedicació extraordinària així com l’interès i iniciativa en el 
desenvolupament del seus llocs treball. 
 

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. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 13/2011 mitjançant  crèdit generat 
finançat amb compromisos d’ingressos d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
241 22799 Foment desenvolupament local 2011-Turisme 0,00 32.855,04 32.855,04 
 Total despeses 0,00 32.855,04 32.855,04 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45052 Generalitat Foment desen. Local 2011 0,00 21.932,24 21.932,24 
46703 Consorci de Turisme del Baix Llobregat 7.452,00 10.922,80 18.374,80 
 Total ingressos 7.452 32.855,04 40.307,04 
 
Transferència de crèdits     

      
DESPESES  Crèdit inicial Altes  baixes Crèdit final 
313 13000 Retribució personal laboral 294.383,88  3.129,30 291.254,58 
313 15000 Productivitat 0,00 3.129,30 0 3.129,30 

 TOTAL 294.383,88 3.129,30 3.129,30 294.383,88 

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

del Ple que se celebrin.” 
 

b) Decret núm. 223/11, de 30 de desembre, relatiu a aprovar la subscripció de l’addenda 
per a l’any 2011 al conveni subscrit amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica 
de Catalunya (Consorci AOC). 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 1 de desembre de 2008 es van 

aprovar, entre altres, els acords relatius a aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el 
Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la 
comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 
 

Vist que el pacte cinquè de l’esmentat conveni estableix que per a les successives 
pròrrogues la dotació prevista al pacte segon serà objecte d’actualització d’acord amb el que 
s’estableixi en els pressupostos del Consorci AOC i que l’actualització de la dotació econòmica i dels 
nous compromisos a assumir pel Consell Comarcal es farà mitjançant addenda al conveni inicial. 

 
Vista l’addenda al conveni vigent de col·laboració entre el Consorci d’Administració 

Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Consell Comarcal en la prestació de serveis 
d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de les prestació dels 
serveis públics mitjançant la utilització de les TIC, que s’incorpora a l’expedient, i que preveu una 
aportació econòmica per part del Consorci de 26.800€ (vint-i-sis mil vuit-cents euros) per participar en 
els serveis d’assistència. 

 
Atès que el Sr. Xavier Farré Perisé, tècnic superior d’aquest Consell Comarcal, és la 

persona designada per aquest a entitat com a tècnic referent davant del Consorci AOC i qui 
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desenvolupa les tasques vinculades a la consecució dels objectius establerts a l’addenda del conveni 
de col·laboració entre ambdues entitats, seguint les prioritats que des del propi consorci s’estableixen 
cada anualitat. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 30 de desembre 
de 2011, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 la Presidència podrà 

exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades d’urgència. 
 
Per tot això, aquesta Presidència en us de les facultats que legalment tinc conferides 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’addenda per a l’any 2011 al conveni subscrit 

amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), de col·laboració en 
la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora 
dels serveis públics mitjançant les TIC, i que preveu una aportació econòmica per part del Consorci a 
aquesta entitat de 26.800€ (vint-i-sis mil vuit-cents euros) per participar en els serveis d’assistència, de 
conformitat amb la minuta d’addenda que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la imputació de costos del personal del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat adscrit a les tasques a desenvolupar dins de l’addenda del conveni de col·laboració entre 
aquest Consell Comarcal i el Consorci AOC de l’any 2011 en els següents termes: 

 

 
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 

documents que siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 
  QUART.- Comunicar el present Decret al Consorci AOC així com al Departament 
d’Intervenció així com a l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

c) Decret núm. 6/12, de 27 de gener, relatiu a a aprovar  la modificació de crèdits 1/2012. 
 

“Atès que durant l’exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels 
projectes i les activitats amb finançament afectat per l’any 2011, 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. 
 

PERSONAL CONCEPTE Percentatge 
dedicació Període 

Xavier Farré i Perisé Tècnic Superior 75 % 01/01/2011 a 31/12/2011 
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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 facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 1/2012 d’incorporació al Pressupost de 2012 dels 
romanents de crèdits de despeses amb finançament afectat de l’exercici immediat anterior i el seu finançament, 
de conformitat amb el que estableix l’article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, d’acord al següent detall: 
 

1. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
 

Partida Descripció Crèdit 
  a incorporar 

231 46200 Ajuntaments immigració 2010 31.495,62 
   

241 13172 Retrib. Personal IPIS 2011 627.081,09 
241 16072 Seguretat Social IPIS 2011 184.202,95 
241 20672 Lloguer equips IPIS 2011 25.247,35 
241 22072 Despeses de funcionament IPIS 2011 163.795,08 
241 22472 Assegurances IPIS 2011 4.012,40 

   
241 13151 Retribució personal SUMA'T 16.852,65 
241 16051 Seguretat social SUMA'T 5.589,02 
241 22607 Despeses de formació SUMA'T 49.859,85 
241 48100 Ajuts transport SUMA'T 5.434,50 

   
324 22301 Transport escolar curs 2011/2012 2.013.051,50 
324 22707 Menjador curs 2011/2012 129.884,87 
324 22708 Menjador curs 2011/2012- Dèficit 50.000,00 
324 48111 Ajuts individuals 2011/2012 4.043.664,69 

   
171 22101 Subministrament Parc Torreblanca 3.031,11 
171 22102 Altres despeses Parc Torreblanca 4.690,76 
171 22701 Seguretat Parc Torreblanca 3.795,12 

   
332 16000 Seguretat Social Beca Recerca 325,00 
332 48912 Beca recerca 4.855,00 

   
   

410 22707 Estudi les muntanyes del Baix 13.220,00 
   

942 46200 Transferències ajuntaments AOC 6.000,00 
   
 Total 7.386.088,56 
   

INGRESSOS   
Partida Descripció Crèdit 
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    a incorporar 
      

45511 Generalitat- Conveni acció social immigració 31.495,62 
      

45072 Generalitat IPIS 107.934,84 
      

45051 Generalitat - SUMA'T 77.736,02 
      

45064 Generalitat - museus i arxius comarcals 5.180,00 
      

45032 Generalitat ensenyament 6.236.601,06 
      

87010 Romanent de tresoreria finançament afectat 927.141,02 
      
  Total 7.386.088,56 

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

del Ple que se celebrin.” 
 

d) Decret núm. 8/12, de 31 de gener, relatiu al nomenament de la Sra. Francisca Soriano 
Raigón com a assessora especial amb funcions d’assessorament específic d’àrea. 

 
“Atès el que disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic, és personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, 
només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent 
retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquesta finalitat. 

 
Vist que per acord de Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2011 

es van establir quatre possibles places de personal eventual amb funcions d’assessorament especial  
d’àrea, d’acord amb els continguts que prevegi la relació de llocs de treball de l’entitat, amb les 
següents característiques: 

 
- dues places amb dedicació exclusiva i unes retribucions brutes anuals màximes de 23.000€. 
- dues places amb dedicació parcial (mitja jornada) i unes retribucions anuals màximes d’11.500€ 
 

Atès que el nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial 
correspon al president de l’entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 9.1 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 
104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 304.2 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 el personal eventual està subjecte al règim general d’incompatibilitats que 

estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats Locals. 
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 177/2011, de 30 de setembre, es van 
nomenar tres assessors especials amb les funcions d’assessorament específiques de les àrees de 
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l’entitat, un amb dedicació exclusiva i els altres dos amb dedicació parcial; i que resta pendent 
d’incorporació una de les places creades a tal efecte i que disposa actualment de la corresponent 
dotació pressupostària. 
 

Vist l’informe emès per la Gerent de l’entitat en data 31 de gener de 2012, que 
s’incorpora a l’expedient, proposant el nomenament de la Sra. Francisca Soriano Raigón ateses les 
necessitats d’assessorament especial de la Presidència d’aquest Consell Comarcal en les àrees de 
funcionament d’aquesta entitat. 

 
Vista la declaració d’activitats presentada per la Sra. Soriano, on manifesta que 

actualment no realitza cap altra activitat. 
 

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

RESOLC 
 

 PRIMER.- Nomenar a la Sra. Francisca Soriano Raigón, amb DNI 47.785.271-B 
com a assessora especial, amb dedicació exclusiva, amb les funcions d’assessorament específic 
d’àrea de l’entitat, que no podrà tenir cap relació amb les funcions assignades al personal funcionari i 
laboral, amb efectes des del dia 1 de febrer de 2012 i d’acord amb els continguts que preveu la relació 
de llocs de treball de l’entitat; i amb una retribució bruta anual de 23.000 euros com a màxim. 
 
Les retribucions es faran efectives per períodes mensuals de dotze pagaments proporcionals i 
s’entenen determinades en quantitat bruta, estan subjectes a les deduccions i retencions establertes 
per la legislació vigent en cada moment. 
 
L’esmentada assessora podrà ser cessada lliurement per la Presidència d’aquesta entitat en qualsevol 
moment del mandat de l’actual corporació. 
 
En tot cas els assessors de la Presidència cessaran automàticament quan es produeixi el cessament o 
finalitzi el mandat de l’autoritat a la qual presta la seva funció de confiança o assessorament. 
 

SEGON.-  Publicar l’esmentat nomenament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya; de conformitat amb el que preveu l’article 10 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 304.3 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. 
 

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

QUART.- Notificar el present Decret a la Sra. Francisca Soriano Raigón, perquè en 
tingui coneixement i als efectes oportuns. 

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

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

 
 

      Sessió del 19  de desembre 
 

a) Aprovar el nomenament de representants al Consorci per a la Recuperació i 
Conservació del riu Llobregat. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i Tractament de 
Residus (actualment ambdues Àrea Metropolitana de Barcelona), la Diputació de Barcelona, 
l’Administració General de l’Estat, i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, van constituir l’any 2006 
el Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat. 
 

Atès que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb l’article 6 dels 
Estatuts reguladors d’aquest Consorci, participa amb quatre representants en la Junta de Govern del 
mateix. 

 
Vist que des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha sol·licitat el nomenament dels 

representants d’aquest Consell Comarcal en la Junta de Govern del Consorci. 
 

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Nomenar els/les següents consellers/es comarcals, representants 

d’aquesta entitat en la Junta de Govern del Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu 
Llobregat: 
 
Representants titulars 
-Sr. Miquel Comino Haro 
-Sr. Xavier Fonollosa  i Comas 
-Sr. Ivan Arcas Blanch 
- Sr. Jordi Milà i Egea 
 

SEGON.- Comunicar el present acord als ens que formen part d’aquest Consorci així 
com als esmentats representants, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
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b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya i la Caixa - Caixa Capital Risc, de col.laboració en la preparació 
de la candidatura de Catalunya per acollir un Business Incubation Center de l’Agència 
Europea de l’Espai. 

 
“Atès que l’Agència Espacial Europea (ESA) té com a principal objectiu el 

desenvolupament de la capacitat espacial europea i garantir que la inversió en activitats espacials 
tingui un rendiment positiu vers la ciutadania dels estats membres, i que la coordinació entre els 18 
estats membres que formen part de l’ESA permet desenvolupar programes i activitats d’un major 
impacte vers activitats realitzades de manera individual. 
 

Atès que la missió que té l’ESA, i per la que dissenya i orienta els seus projectes, són 
fonamentalment conèixer més a fons el planeta Terra, el seu entorn espacial que l’envolta, el sistema 
solar i l’univers, però també el desenvolupament de tecnologies i serveis basats en satèl·lits i fomentar 
la indústria europea. 
 

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

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

Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 18 d’abril de 2011 
es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona 
Activa, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un Business Incubation Center 
(BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA).  

 
Vist que la tasca de preparació i presentació de la candidatura ha avançat en els 

darrers mesos i s’han concretat alguns aspectes, quedant aquestes tasques recollides en un nou 
conveni de col·laboració atès que per presentar la proposta de candidatura a l’Agència Espacial 
Europea cal que en els compromisos de la candidatura també s’inclogui la part econòmica. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
14 de desembre de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció de l’esmentat conveni, 
en el que a més de les tres entitats que inicialment van signar el primer conveni per a la signatura 
d’aquest segon s’ha incorporat l’entitat Caixa Capital Risc, que és l’entitat gestora de capital risc de “La 
Caixa”. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i La Caixa, a través de Caixa Capital Risc 
S.G.E.C.R, S.A. per a la preparació i presentació de la candidatura de Catalunya per acollir un 
Business Incubation Center (BIC) de l’Agència Espacial Europea (ESA); de conformitat amb la minuta 
de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Barcelona, a la Universitat 

Politècnica de Catalunya i a La Caixa, a través de Caixa Capital Risc S.G.E.C.R, S.A., perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 22 de 
juliol de 2011.” 
 

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundació Ecom, de col.laboració en el 
desplegament de programes, accions i polítiques que tinguin com a objectiu la plena 
inserció de les persones amb discapacitat física. 

 
“Atès que l’any 2000 es va crear el Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic 

i l’ocupació de la comarca del Baix Llobregat amb la finalitat de concertar territorialment els diferents 
projectes, programes i serveis dins de l’àmbit de la promoció econòmica, l’ocupació i del 
desenvolupament local, integrat pels 30 ajuntaments de la comarca, els sindicats de CCOO i UGT, les 
associacions empresarials de Pimec i Cofem, les entitats de Fundació Ecom, Fundació Domicilia, Creu 
Roja de Castelldefels, Cordibaix i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i que va tenir una vigència 
fins a finals de l’any 2010. 
 

Atès que anteriorment a aquesta experiència de concertació territorial a la comarca 
s’havien concretat d’altres fites que posaven en valor la concertació territorial a l’hora de desplegar les 
polítiques actives d’ocupació i de promoció econòmica, com va ser la creació a l’any 1994 dels Serveis 
per a l’ocupació del Baix Llobregat, on com a unitats de gestió hi havia diversos ajuntaments de la 
comarca, la Fundació Ecom, els sindicats de CCOO i UGT i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
mitjançant l’empresa pública Societat de Gestió Comarcal, S.A. 
 

Atès que en el marc d’aquestes iniciatives el Consell Comarcal i la Fundació Ecom 
havien subscrit un conveni de col·laboració on es regulaven els interessos mutus per desenvolupar 
programes d’inserció laboral adreçats a persones amb discapacitat física. 
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Vist que la comarca del Baix Llobregat, davant l’interès de renovar la voluntat de 

consens i donar un nou impuls a la concertació territorial, va constituir a l’any 2011 el nou Acord de 
Concertació Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat (ACT-Baix).  
 

Atès que en el marc d’aquest ACT-Baix és on el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
la Fundació Ecom volen signar un conveni de col·laboració on s’expliciti l’interès comú d’ambdues 
entitats en col·laborar en el desplegament de programes, accions i polítiques que tinguin com a 
objectiu principal la plena inserció de les persones amb discapacitat física en tots els àmbits de la vida. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
14 de desembre de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundació Privada Ecom de 
col·laboració en el desplegament de programes, accions i polítiques que tinguin com a objectiu 
principal la plena inserció de les persones amb discapacitat física en tots els àmbits de la vida; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 

que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació Privada Ecom, perquè en tingui 

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

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents ajuntaments, de col.laboració en la 
prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 29 d’octubre de 2001 es va aprovar la 

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

Vist que la clàusula dissetena dels referits convenis estableix una vigència inicial fins 
al 31 de desembre de 2003 i posteriorment pròrrogues expresses bianuals, i en aquest sentit han estat 
prorrogats de manera successiva fins el 31 de desembre de 2011. 

 
Atès que els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató i Olesa de 

Montserrat han manifestat el seu interès en continuar rebent els serveis de recollida selectiva del vidre, 
paper, cartró i envasos lleugers per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
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Vist que els esmentats convenis regulen la prestació i el finançament del servei 

comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies d’aquesta entitat en data 15 de desembre de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant 
la subscripció d’un nou conveni que reguli les condicions de prestació i la participació en el 
finançament del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers prestat per 
aquest Consell Comarcal als esmentats municipis. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els 
Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat per a la prestació del 
servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers, amb efectes des de l’1 
de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013; de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar el pressupost per a l’exercici 2012 del servei comarcal de recollida 
selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers a prestar en els municipis d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat, que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament, 
amb el següent desglossament: 
 
Fracció Conceptes Ingressos Conceptes Despeses 
VIDRE ECOVIDRIO 38.352,32 Servei recollida 26.900,08 
PAPER – CARTRÓ ECOEMBES 31.131,45 Servei recollida 101.333,23 
 ARSPCC 77.949,31   
ENVASOS ECOEMBES 199.597,23 Servei recollida 265.906,26 
Aportació municipis  66.428,84 Gestió servei 19.319,58 
Total   413.459,15  413.459,15 

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

Collbató i Olesa de Montserrat corresponents a l’any 2012 per a la prestació del servei comarcal de 
recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers: 
 

Municipi  
Abrera 18.410,44 
Castellví de 
Rosanes 4.324,32 
Collbató 9.163,38 
Olesa de 
Montserrat 34.530,70 
Total 66.428,84 
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QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments signants d’aquest conveni, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

e) Aprovar la pròrroga per l’any 2012 del conveni subscrit amb diferents ajuntaments i 
entitats, de col.laboració en el desenvolupament de la campanya anual de desinsectació 
del Servei de Control de Mosquits, així com les aportacions de les mateixes. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de març de 2007, 

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

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

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

 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2010 es 
va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb AENA per a la realització de les 
activitats de control de mosquits a l’Aeroport de Barcelona i que l’esmentat conveni preveu 
que la vigència del mateix abasta la totalitat de l’any 2010 i que es podrà prorrogar tàcitament 
per períodes d’un any natural. 

 
  Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits en data 14 de 
desembre de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga pel 2012 del conveni de col·laboració subscrit amb els 
Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, 
Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Vallirana, 
Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat així com amb AENA per a la realització de les activitats de la 
campanya anual de control de mosquits, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 
  
  SEGON.- Aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per a l’any 2012 
a aplicar a cadascú dels Ajuntaments i a AENA en els següents termes: 
 

MUNICIPI 
 

Quota 2012 
  
Begues 4.798,65 
Castelldefels 18.012,55 
Cornellà de Llobregat 5.110,39 
Esplugues de Llobregat 7.405,97 
Gavà 19.927,54 
Martorell 9.348,97 
Molins de Rei 10.156,11 
Pallejà 7.942,72 
Papiol, el 4.252,62 
Prat de Llobregat, el 19.370,79 
Sant Andreu de la Barca 4.592,75 
Sant Boi de Llobregat 12.822,44 
Sant Feliu de Llobregat 7.417,33 
Sant Joan Despí 6.304,61 
Sant Just Desvern 7.799,02 
Santa Coloma de Cervelló 6.778,62 
Vallirana 9.805,68 
Viladecans 19.702,19 
Hospitalet de Llobregat 17.347,22 
AENA 17.378,34 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments i a AENA, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

f) Deixar sense efecte diferents convenis subscrits amb empreses per al desenvolupament 
del programa Suma’t. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupa, mitjançant l’Àrea de 

Desenvolupament Estratègic, el programa “SUMAT”, Programa d’Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 12 de novembre. 
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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. 
 Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte per a la 

formació. 
 

Vist que la formació del programa Suma’t, que és obligatòria per a totes les persones 
joves que participin, està formada per un mínim de 100 hores de formació en competències clau, per 
un mínim de 288 hores de formació professionalitzadora i l’obligatorietat de matricular-se a l’Institut 
Català Obert per treure el títol de l’ESO.  
 

Atès que les empreses que vulguin participar hauran de signar un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local que gestioni el programa Suma't, previ a la contractació, que ha de 
servir com aval davant del Servei d'Ocupació de Catalunya, per tal d’acreditar la seva col·laboració i 
participació en el programa Suma't. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 24 d’octubre de 2011 es va aprovar 
la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb les empreses Societat Esportiva l’Espiral, S.A. 
i El Palau Vell Restaurant, S.L. per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves 
participants en el Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa 
Suma't); i que, un cop signats els referits convenis, les esmentades empreses van manifestar que no 
podien assumir la contractació d’un jove tal i com havien previst amb anterioritat a la signatura dels 
convenis, una per tenir ja formalitzat un contracte de formació i l’altra per una reducció important de 
l’activitat; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
7 de desembre de 2011, que s’adjunta a l’expedient. 

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte els convenis de col·laboració subscrits amb les 
empreses Societat Esportiva l’Espiral, S.A. i El Palau Vell Restaurant, S.L., per a l’adquisició 
d’experiència professional dels/de les joves participants en el Programa d'Experiència Professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't). 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a les esmentades empreses, així com al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
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TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern de data 
22 de juliol de 2011.” 
 

g) Aprovar l’inici d’expedient de licitació per a l’adjudicació per procediment obert del 
contracte de servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal al Parc Torreblanca. 

 
"Vist que a finals del mes de gener de 2012 finalitzaran els vigents contractes del 

servei de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicats en el recinte de 
Torreblanca. 

 
Vist que és necessari iniciar l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels 

edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicats en el recinte del Parc de Torreblanca unificats 
en un únic contracte, incloent-hi els consumibles higiènics i els espais exteriors immediats als edificis; i 
que d’acord amb el valor estimat del contracte, segons consta en els Plecs, aquest contracte es licitarà 
mitjançant procediment obert, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, 
Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 7 de desembre de 2011, i que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord a la Disposició Addicional 2ª.7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.   

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Interventor d’aquesta entitat, així com el 

certificat d’existència de crèdit, d’acord amb l’article 109.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 i la seva 
Disposició Addicional 2ª.7. 
 

Vist el que disposen els articles 138, 157 i ss., i 301 i ss. del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de Llei de 
contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert de conformitat amb l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, del contracte de serveis de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicats 
al recinte de Torreblanca, incloent-hi els consumibles higiènics i els espais exteriors immediats als 
edificis, amb un tipus màxim de licitació per la suma des imports previstos, sense incloure les possibles 
modificacions, dels 4 anys inicials de la contracta que sumen un total de 140.583,86€, IVA exclòs, 
distribuïts en 33.855,11€, IVA exclòs, per a la primera anualitat, 34.701,48€, IVA exclòs, per a la 
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segona anualitat, 35.569,02€, IVA exclòs, per a la tercera anualitat i 36.458,25€, IVA exclòs, per a la 
quarta anualitat. 
 
Amb una distribució màxima estimada per anualitats del contracte de: 
 
Any de 
contracte 

VE € prestació VE € possibles 
modificacions 

VE € pròrroga Suma € 

1r. 33.855,11 2.708,41 0,00 36.563,52 
2n. 34.701,48 2.776,12 0,00 37.477,60 
3r. 35.569,02 2.845,52 0,00 38.414,54 
4t. 36.458,25 2.916,66 0,00 39.374,91 
Pròrroga 37.369,70 2.989,58 40.359,28 40.359,28 
Valor estimat del contracte pròrrogues i modificacions incloses a efectes de 
determinar el procediment de licitació 

192.189,85 sense IVA 

 
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de serveis de neteja dels 
edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicats al recinte de Torreblanca, incloent-hi els 
consumibles higiènics i els espais exteriors immediats als edificis; que s’adjunten com a document 
annex i s’aproven simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de 

serveis de neteja dels edificis del Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicats al recinte de 
Torreblanca, incloent-hi els consumibles higiènics i els espais exteriors immediats als edificis, 
mitjançant procediment obert, i publicar el corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta 
entitat (seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.net)) i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de 
Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 

 
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència. La 

despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, possibles modificacions i IVA inclòs es farà 
efectiva amb càrrec a la partida 920.22700-Neteja d’edificis del pressupost dels exercicis 2012, 2013, 
2014, 2015 i 2016, i d’acord amb el següent desglossament: 
 

Anualitat Període de servei € net estimat 18% d'IVA € import total estimat IVA inclòs 

2012 01/03/12-31/12/12 28.212,59 5.078,27 33.290,86 
2013 01/01/13-31/12/13 34.560,42 6.220,88 40.781,30 
2014 01/01/14-31/12/14 35.424,43 6.376,40 41.800,83 
2015 01/01/15-31/12/15 36.310,04 6.535,81 42.845,85 
2016 01/01/16-29/02/16 6.076,37 1.093,75 7.170,12 

  140.583,86 25.305,09 165.888,95 
 

D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de 
caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat.  
 

CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia 
provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia definitiva s’estableix 
en el 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, que ascendeix a 7.029,19€. 
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SISÈ.- Facultar al President d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació 
d’aquest contracte, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. 

 
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se celebri.” 
 

Sessió del 16 de gener  
 

h) Aprovar el nomenament de la Consellera Sra. Roser Brused Yuste com a representant al 
Consell Esportiu del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 

2011 es va nomenar, entre d’altres, el Sr. Miguel Comino Haro com a representant del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en l’Assemblea General i en la Junta Permanent del Consell Esportiu del 
Baix Llobregat. 

 
Vist que es considera convenient modificar aquest nomenament inicialment aprovat, 

segons consta a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Nomenar la Consellera Sra. Roser Brosed Yuste com a representant del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en l’Assemblea General i en la Junta Permanent del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat, en substitució del Sr. Miguel Comino Haro. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Sra. Roser Brosed Yuste i al Sr. Miguel 
Comino Haro, així com al Consell Esportiu, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

Sessió del 6 de febrer  
 
i) Aprovar l’inici d’un expedient per a la contractació del servei de recollida selectiva de 

paper, cartró i envasos lleugers en via pública i generadors singulars en les zones nord 
i oest de la comarca, així com els corresponents plecs de clàusules administratives i 
tècniques. 

 
"Vist que a finals del mes de febrer de 2012 finalitzarà el vigent contracte de serveis 

de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en 
les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, i que és necessari iniciar un expedient per a la 
contractació d’aquest servei que, de conformitat amb el valor estimat del contracte, es licitarà 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada; d’acord amb l’informe emès pel 
Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 26 de 
gener de 2012, i que s’incorpora a l’expedient. 
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Atès que s’estima com a data probable d’inici de la referida contractació el dia 21 de 

maig de 2012, segons consta a l’expedient, és necessari iniciar una altra licitació pel període comprés 
entre el 17/03/12 – 20/05/12, mitjançant procediment negociat amb publicitat per tramitació urgent; 
d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves Tecnologies 
d’aquesta entitat en data 1 de febrer de 2012, i que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord a la Disposició Addicional 2ª.7 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.   

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Interventor d’aquesta entitat, així com el 

certificat d’existència de crèdit, d’acord amb l’article 109.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 i la seva 
Disposició Addicional 2ª.7. 
 

Vist el que disposen els articles 16, 138, 157 i ss., 169 i ss. i 301 i ss. del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
Llei de contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, i que per Decret de la 
Presidència d’aquesta entitat número 151/2011, de 22 de juliol, s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar 
la delegació de determinades competències atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord 
amb 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, ambdós a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troben les presents. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert harmonitzat, de conformitat amb l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, del contracte de 
serveis de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, amb el següent preu de licitació: 
preu unitari de les dues fraccions (paper – cartró i envasos lleugers) per import de 0,117799 €/Kg 
sense IVA per al paper i cartró i 0,325801 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers. 

 
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de serveis de recollida 
selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones 
Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat; que s’adjunten com a document annex i s’aproven 
simultàniament. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de 

serveis de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors 
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singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant procediment obert 
harmonitzat, i publicar el corresponent anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), al Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) i al perfil de contractant d’aquesta entitat (seu electrònica del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.net)); de conformitat amb el que s’estableix en els Plecs de 
Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 

 
QUART.- Declarar la plurianualitat de la despesa de l’expedient de referència. La 

despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, possibles modificacions i IVA inclòs es farà 
efectiva amb càrrec a la partida 162.22300-Transport i recollida selectiva de residus del pressupost 
dels exercicis 2012, 2013 i 2014, i d’acord amb el següent desglossament: 
 

Anualitat Període de servei € net estimat 8% d'IVA € import total estimat IVA inclòs 
2012 01/06/2012 - 31/12/2012 235.001,56 18.800,12 253.801,69 
2013 01/01/2013 - 31/12/2013 432.951,77 34.636,14 467.587,91 
2014 01/01/2014 - 30/05/2014 189.352,51 15.148,20 204.500,71 

 TOTAL 857.305,84 68.584,47 925.890,31 
 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses de 
caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos aprovats 
d’aquesta entitat.  
 

CINQUÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia 
provisional segons consta en els plecs reguladors del referit contracte. La garantia definitiva s’estableix 
en el 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, que ascendeix a 42.865,29€. 
 

SISÈ.- Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment negociat amb publicitat, del contracte de serveis de recollida selectiva de 
paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de 
la comarca del Baix Llobregat en els municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Cervelló, 
Olesa de Montserrat i Sant Climent de Llobregat, d’acord amb el que s’estipula a la part dispositiva del 
present acord; segons el que disposa l’article 112 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
SETÈ.- Aprovar l’inici d’aquest expedient amb el següent preu de licitació: preu unitari 

de les dues fraccions (paper – cartró i envasos lleugers) per import de 0,117799 €/Kg sense IVA per al 
paper i cartró i 0,325801 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers, el que suposa un import màxim de 
75.600,00€, IVA inclòs (70.000,00€ sense IVA + 5.600,00€ d’IVA ). 

 
VUITÈ.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document 
annex i s’aproven simultàniament.  

 
NOVÈ.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 162.223.00 del 

pressupost previst per a l’any 2012. 
 

DESÈ.- Convocar la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació del contracte de servei 
de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en 
les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci en el perfil del contractant d’aquesta entitat. 
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ONZÈ.- Excloure en aquest expedient de contractació la prestació de la garantia 
provisional segons consta en els plecs reguladors dels referit contracte. La garantia definitiva 
s’estableix en el 5% del pressupost màxim del contracte. 

 
DOTZÈ.- Facultar al President d’aquesta entitat per fer el requeriment i l’adjudicació 

d’aquests contractes, en el cas de que així convingui per raons del calendari de les tramitacions. Així 
mateix, es faculta a la Mesa de Contractació de la licitació que es tramita mitjançant procediment 
negociat amb publicitat per fer la sol·licitud de participació. 

 
TRETZÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se 

celebri.” 
 
4.-   Aprovar la subscripció d’un Acord Marc amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans per a l’impuls del Cluster 6M i el 
desenvolupament d’un Living Lab de mobilitat a la zona del delta. 
 

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

“Vist que l’any 2007 els ajuntaments de Castelldefels Gavà, el Prat de Llobregat, Sant 
Boi de Llobregat i Viladecans, amb la col·laboració i l’assistència tècnica d’ACC1Ó, van impulsar 
l’elaboració d’una diagnosi del sistema territorial d’innovació de la zona del Delta de la comarca del 
Baix Llobregat amb l’objectiu de concretar un Pla territorial d’innovació amb l’objectiu de determinar 
una visió de futur compartida del desenvolupament econòmic i la millora de la competitivitat del territori 
i del seu teixit empresarial a través de la innovació. 
 

Vist que, entre d’altres recomanacions, el Pla territorial d’innovació de la zona Delta va 
establir la conveniència d’endegar un estudi de viabilitat per estructurar, des de la zona del Delta del 
Llobregat, un clúster que vinculés el sector empresarial i els centres de coneixement i tecnològics a 
l’entorn dels sistemes de millora de la mobilitat: el projecte Clúster 6M; i fruit d’aquesta anàlisi es va 
crear el Clúster 6M amb la finalitat de dur a terme projectes que millorin la mobilitat, tot millorant la 
competitivitat de les empreses i el benestar de la ciutadania de la comarca. 
 

Vist que dins del Pla Estratègic del Clúster 6M, per tal de facilitar el desenvolupament 
dels projectes innovadors que elaboren les empreses que formen part, es va considerar adient treballar 
en la configuració d’un living lab de millora de la mobilitat, entès aquest com un laboratori de proves de 
projectes pilot. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat forma part del Pla territorial 
d’innovació de la zona Delta on està estructurat el Clúster 6M amb un representant en el comitè 
estratègic i un altre en el comitè de direcció, els dos òrgans de govern i de gestió que té el Pla 
territorial d’innovació de la zona Delta. 
 

Atès que el Consell Comarcal mitjançant la posada en marxa del living lab de millora 
de la mobilitat, a més de crear aquest espai per a la posada en pràctica d’aquells projectes 
empresarials que necessitin aquest testeig, també vol assegurar la posada en marxa de projectes 
supramunicipals de millora de la mobilitat en diferents àmbits d’interès com són ara el turisme, el 
comerç, la salut, l’accessibilitat als espais d’activitat econòmica i polígons industrials, la informació 
cultural, entre d’altres; garantint tant la realització dels projectes com la seva repercussió i difusió a la 
resta de municipis de la comarca que no formen part de la zona Delta. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 
23 de gener de 2012, que s’adjunta, proposant l’aprovació i signatura d’un acord marc entre les 
esmentades entitats on, a més de situar les bases per a la creació d’aquest living lab, també es 
contempla de manera més àmplia el suport al Clúster 6M mitjançant la implementació de les mesures 
previstes en els plans de treball anuals del Pla Estratègic del Clúster 6M, així com l’impuls de possibles 
projectes supramunicipals. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’acord marc entre els ajuntaments de 
Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a l’impuls del Clúster 6M i el desenvolupament d’un living lab de mobilitat a la zona 
del Delta del Llobregat, d’acord amb la minuta de l’acord marc que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat 
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

 
ANNEX 
 
ACORD MARC ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CASTELLDEFELS, GAVÀ,EL PRAT DE LLOBREGAT, 
SANT BOI DE LLOBREGAT, VILADECANS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PER A 
L’IMPULS DEL CLÚSTER 6M I EL DESENVOLUPAMENT D’UN LIVING LABS DE MOBILITAT A LA ZONA 
DEL DELTA DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Primera. Objecte de l’Acord Marc 
 
L'objecte d'aquest Acord Marc és establir un espai de col·laboració tècnica, econòmica i administrativa entre els 
ajuntaments signants, en les següents matèries d’interès comú: 
 
-Suport a la implementació de les mesures previstes en els plans de treball anuals del Pla Estratègic del Clúster 
6M i a la posada en marxa de l’associació  
empresarial Clúster 6M. 
 
-Definició i posada en marxa del living labs de millora de la mobilitat de la zona Delta com a dispositiu de 
referència i de dinamització del Clúster 6M. 
 
-Impuls a la posada en marxa de projectes supramunicipals de millora de la mobilitat en diferents àmbits 
d’interès (turisme, comerç, salut, accessibilitat  polígons, informació cultural, aparcaments, etc.) 
 
Segon. Convenis específics 
 
Les matèries objecte d’aquest Acord, recollides en la clàusula primera, seran convenientment precisades i 
desenvolupades mitjançant convenis específics. 
En aquests convenis es reflectiran de manera més detallada la dimensió, els participants i l’abast de la 
col·laboració, els compromisos addicionals i els mitjans necessaris per dur-los a terme. 
 
Tercer. Comissió de coordinació dels convenis específics 
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Per a la gestió tècnica de cadascun dels convenis específics generats en el marc d'aquest Acord, es constituirà 
una comissió de coordinació, formada per dos representants tècnics dels ajuntaments i un representant tècnic 
dels diferents ens i empreses participants. 
 
La Comissió de Coordinació tindrà les finalitats següents: 
- Concretar, des del punt de vista tècnic, les accions, activitats i projectes que es desenvoluparan en els 
convenis específics, establerts amb el vistiplau del 
Comitè Estratègic, a proposta del Comitè de Direcció del Clúster 6M. 
- Fer el seguiment tècnic i coordinar la implementació de les accions i activitats previstes en els convenis 
específics. 
- Informar el Comitè de Direcció i, si s'escau, el Comitè Estratègic, de 
l'evolució del compliment d'allò previst en els convenis. 
 
Quart. Aportacions econòmiques 
 
El present Acord Marc no comporta, per ell mateix, cap despesa associada. Les despeses i les fonts de 
finançament que comportin els convenis específics  seran avaluades i proposades per la Comissió de 
Coordinació dels diferents convenis al Comitè de Direcció i, finalment, al Comitè Estratègic, perquè les consideri 
i hi doni el vistiplau. 
 
Cinquè. Vigència 
 
El present Acord Marc tindrà una vigència de quatre anys, a comptar des de la data de la signatura. Es podrà 
prorrogar expressament per mutu acord de les parts. No obstant això, qualsevol de les parts podrà denunciar-lo 
comunicant-ho a la resta de parts, per escrit, amb un mes d’antelació. 
  

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

5.-   Aprovar l’adhesió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, així com acceptar els 
seus estatuts. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que es considera l’existència de l’associacionisme municipal com a instrument 

valuós i necessari per a ajudar a aconseguir objectius d’interès comú per les entitats locals. 
 

Atès que l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) és una organització 
adequada per a aquest fi, per la seva tasca encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals i per 
la defensa que fa de la identitat de les comarques. 

 
Vist la comunicació rebuda per part de l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques, segons consta a l’expedient. 
 

Atès que l'ACM està constituïda per l’agrupació voluntària de municipis, comarques i 
altres ens locals de Catalunya, i té per finalitat representar, defensar i promoure els interessos generals 
dels municipis, les comarques i els altres ens locals associats i, alhora, potenciar l’autonomia local en 
el marc constitucional, de l’Estatut de Catalunya i de la legislació comunitària, segons s’estableix en els 
seus estatuts reguladors. 

 
Vist el que disposen els articles 11 i 12 dels estatuts reguladors de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques. 
 

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

 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques.  
 
SEGON.- Acceptar els estatuts de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i 

els drets i obligacions que se’n deriven, de conformitat amb el text que s’adjunta a l’expedient i 
s’aprova simultàniament al present acord, així com la quota d’adhesió per import de 1.553€. 

 
TERCER.- Designar el President d’aquesta entitat, Sr. Joaquim Balsera García, com a 

representant d’aquest Consell Comarcal a les assemblees de l'ACM i per ocupar-hi els càrrecs que hi 
puguin correspondre. 

 
QUART.-, Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 

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

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, perquè en tingui coneixement i als efectes.” 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
6.-   Aprovar l’actualització de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a l’ús i ocupació 
dels diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges al mateix. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist el conveni subscrit entre aquesta entitat, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí per a la gestió i manteniment del Parc 
Torreblanca. 

 
Vist que, de conformitat amb l’esmentat conveni, les concessions administratives i 

llicències per a actes públics en l’àmbit del parc seran atorgades pel Consell Comarcal sota la seva 
responsabilitat i que, per motius de millor gestió, donarà coneixement previ a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 

Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2007 es va 
aprovar inicialment la Ordenança de preus públics per a l’ús dels diferents espais del Parc Torreblanca i la 
captació d’imatges, i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 129, de 30 
de maig de 2007. 

 
Atès que des de la seva entrada en vigor no s’han modificat els preus públics i que, 

d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves Tecnologies 
d’aquesta entitat en data 24 de gener de 2012, que s’adjunta a l’expedient, s’ha de procedir a la seva 
actualització per tal d’adequar-los a l’increment de l’IPC i per equilibrar l’increment de les consumicions 
i els preus públics que percep aquesta entitat per a l’explotació dels bars, així com cobrir les despeses 
d’electricitat del bar que són a càrrec del Consell Comarcal. 
 

Vist el que estableix l’article 17, apartat 1), l’article 41 i ss, i l’article 152 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
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Locals, l’article 58 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals de Catalunya i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 

 
Vist l’article 41 i ss del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que 

atribueix al Ple d’aquesta entitat la fixació de preus públics. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’actualització de l'Ordenança de preus públics per a l’ús 
i ocupació dels diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges, en el sentit de revisar els 
seus preus públics. 
 

SEGON.- Aprovar el llistat dels preus públics de l’Ordenança fiscal i reguladora dels 
preus públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges, 
que es detalla a continuació:  
 
Activitat Preu revisat 
1.- Captació d’imatges dins del recinte   
1.1.- Fotografies a mà alçada amb o sense flash i sense focus Lliure 
1.2.- Fotografies amb trípode i/o focus per a ús particular 3,39 €/hora 
1.3.- Fotografies amb trípode i/o focus per a la seva publicació 79,10 €/sessió 
1.4.- Fotografies amb trípode i/o focus per a ús publicitari determinat 226,00 €/sessió 
1.5.- Enregistrament de vídeo o filmacions mà alçada i sense focus Lliure 
1.6.- Enregistrament de vídeo o filmacions amb trípode i/o focus per a ús particular 11,30 € 

1.7.- Enregistrament de vídeo o filmacions amb trípode i/o focus per a usos no particulars i no publicitaris 90,40 €/sessió 

1.8.- Enregistrament de vídeo o filmacions amb trípode i/o focus per a ús publicitari determinat 339,00 €/sessió 

1.9.- Suplement a aplicar en el cas d’enregistraments de vídeo o filmacions que comportin l’obertura extraordinària del 
recinte o el tancament d’espais als visitants 

226,00 €/hora 

1.10.- Enregistrament o filmació emprant equips complexos com ara vies, grua, més de quatre focus, figurants, etc. 1130,00 €/sessió 

1.11.- Altres tipus d’enregistraments A convenir 
    
2.- Ús dels espais del Parc   
2.1.- Representacions o actes diversos en horari de visites 226,00 €/sessió 
2.2.- Representacions o actes diversos fora de l’horari de visites 452,00 €/sessió 
2.3.- ídem anterior amb pagament d’entrada Increment amb el 10% 
2.4.- Presentacions, recepcions o actes assimilables en algun espai del Parc, amb muntatge de carpes o similars 678,00 €/sessió 

2.5.- Acotació d’espai per activitats esportives o lúdiques multitudinàries 113,00 €/sessió 

2.6.- Acotació d’espai per activitats escolars Lliure 
2.7.- Altres tipus d’actes A convenir 
2.8.- Ocupació de terrenys per execució d’altres activitats econòmiques o productives diferents a la captació d’imatges 2,26 €/m2/mes o fracció 

2.9.- Ocupació per l’explotació del servei de bar de les instal·lacions i espais existents a l’efecte 1000,00 €/trimestre 

2.10.- Instal·lació de cartells o tanques publicitàries, per m2 de les mesures del suport 22,60 €/m2/trimestre o fracció 
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TERCER.- Exposar al públic l’expedient d’actualització de l’Ordenança de preus públics 

per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc Torreblanca, així com el llistat dels preus públics de 
l’esmentada ordenança en les condicions establertes a l’article 17 apartats 1) i 2) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, i a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
 

QUART.- Donar per definitiu el present acord, als efectes previstos als articles 17 i 19 
apartat 1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local,  
si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació. 

 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant 

Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern, i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè en tinguin 
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-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM, i l’abstenció 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
 
7.-   Ratificar els nomenaments dels i les representants que formen part del Consell Econòmic i 
Social. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’aquesta entitat en data 13 de febrer de 2012, que s’adjunta, proposant la ratificació dels 
nomenaments de les diferents entitats que formen part del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat tant dins del Ple com de la Comissió Executiva, segons els acords que han estat notificats a 
aquest Consell Comarcal. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Ratificar el nomenament dels representants de les diferents entitats que 
formen part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat i que a continuació es relacionen:  
 

Entitat Membres del PLE Membres de la COMISSIÓ 
EXECUTIVA 

Comissions Obreres del Baix 
Llobregat (CCOO) 

Sr. Toni Mora Núñez 
Sra. Saida Ehliluch El Antit 
Sr. Edu Jodar Larena 
Sr. Dani Gutiérrez Salgado 

Sr. Toni Mora Núñez 
Sra. Saida Ehliluch El Antit 
 

Unió General de Treballadors 
(UGT)  

Titulars: 
Sr. Xavier Juanto Cusiné 
Sra. Victòria Corbacho Aran 
Sr. Juan Antonio García Díaz 
Sr. Cecilio Limiñana Sibina 
Suplents: 
Juan José Casado Peña 
Carlos de Pablo Torrecilla 
Núria Martín Comaposada 
Paco Fernández Salinas 
 

Titulars: 
Sr. Xavier Juanto Cusiné 
Sra. Victòria Corbacho Aran 
Suplents: 
Juan José Casado Peña 
Carlos de Pablo Torrecilla 
 

Petita i mitjana empresa de 
Catalunya (PIMEC) 

Sr. Ramon Pons 
Sr. Lluís Bahamonde 
Sr. Miquel Camps 
Sra. Pilar Agud 

Sr. Ramón Pons 
Sr. Lluís Bahamonde 
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Ajuntament Membres del PLE Membres de la COMISSIÓ EXECUTIVA 
Begues Sr. Joan Molina Molina Sr. Joan Molina Molina 

Castelldefels Titular: Sr. Francisco Javier Amate Paz 
Suplent: Sra. Margarita Manzano López 

Titular: Sr. Francisco Javier Amate Paz 
Suplent: Sra. Margarita Manzano López 

Collbató Titular: Sr. Ramon Ferrer Jané 
Suplent: Sra. Concepció Alsina Solé 

Titular: Sr. Ramon Ferrer Jané 
Suplent: Sra. Concepció Alsina Solé 

Corbera de Llobregat Titular: Sr. Manel Ripoll i Puertas 
Suplent: Sr. Jordi Anducas i Aregall 

Titular: Sr. Manel Ripoll i Puertas 
Suplent: Sr. Jordi Anducas i Aregall 

Esparreguera Titular: Sr. Josep Santiveri Ros 
Suplent: Sr. Jordi Mestres i Rosàs  

Titular: Sr. Josep Santiveri Ros 
Suplent: Sr. Jordi Mestres i Rosàs 

Esplugues de Llobregat 
Titular: Sra. Maria Mena Galindo 
Suplent: Sr. Juan Antonio Fernández Rubio 

Titular: Sra. Maria Mena Galindo 
Suplent: Sr. Juan Antonio Fernández 
Rubio 

Gavà Titular: Sra. Raquel Sánchez Jiménez 
Suplent: Sr. Víctor Carnero López   

Titular: Sra. Raquel Sánchez Jiménez 
Suplent: Sr. Víctor Carnero López   

Molins de Rei Sr. Joaquim Martí i Mayol Sr. Joaquim Martí i Mayol 

Olesa de Montserrat Titular: Sr. Salvador Prat i Asensio 
Suplent: Sra. Joan Segado Cano 

Titular: Sr. Salvador Prat i Asensio 
Suplent: Sra. Joan Segado Cano 

Pallejà Titular: Sr. Josep Simó Llop Canals 
Suplent: Sra. Alícia Rácano Silvente 

Titular: Sr. Josep Simó Llop Canals 
Suplent: Sra. Alícia Rácano Silvente 

El Prat de Llobregat 
Titular: Sr. José García Pérez 
Suplent: Sra. Marta Mayordomo Descalzo 

Titular: Sr. José García Pérez 
Suplent: Sra. Marta Mayordomo 
Descalzo 

Sant Andreu de la Barca Titular: Sr. José Maria Roque Rodríguez 
Suplent: Sra. Rosario Ramírez Pastora 

Titular: Sr. José Maria Roque Rodríguez 
Suplent: Sra. Rosario Ramírez Pastora 

Sant Boi de Llobregat Titular: Sr. José Ángel Carcelén Luján  
Suplent: Sra. Lluïsa Moret i Sabidó 

Titular: Sr. José Ángel Carcelén Luján  
Suplent: Sra. Lluïsa Moret i Sabidó 

Sant Climent de Llobregat Titular: Sr. Isidre Sierra Fusté 
Suplent: Sra. Tomasa Jiménez Frias 

Titular: Sr. Isidre Sierra Fusté 
Suplent: Sra. Tomasa Jiménez Frias 

Sant Esteve Sesrovires Titular: Sra. Júlia Maria Martin i Castel 
Suplent: Sr. Enric Carbonell i Jorba 

Titular: Sra. Júlia Maria Martin i Castel 
Suplent: Sr. Enric Carbonell i Jorba 

Sant Feliu de Llobregat Titular: Sra. Cinta Daudé Llopart 
Suplent: Manel Carrión Ribas 

Titular: Sra. Cinta Daudé Llopart 
Suplent: Manel Carrión Ribas 

Sant Joan Despí Titular: Sr. Cristian Rastrojo Lara 
Suplent: Sra. Dolors García Gómez  

Titular: Sr. Cristian Rastrojo Lara 
Suplent: Sra. Dolors García Gómez 

Sant Just Desvern Titular: Sr. Josep Perpinyà i Plau 
Suplent: Sr. Joan Basagañas i Camps 

Titular: Sr. Josep Perpinyà i Plau 
Suplent: Sr. Joan Basagañas i Camps 

Sant Vicenç dels Horts Titular: Sr. Josep Sagristà i Cartañà 
Suplent: Sr. Jordi Soto i Urpina 

Titular: Sr. Josep Sagristà i Cartañà 
Suplent: Sr. Jordi Soto i Urpina 

Santa Coloma de Cervelló Titular: Sr. Gerard Segú i López 
Suplent: Sr. Alfonso Muñoz Saura 

Titular: Sr. Gerard Segú i López 
Suplent: Sr. Alfonso Muñoz Saura 

Torrelles de Llobregat Titular: Sr. Miquel Yuste Botey  
Suplent: Sra. Isabel Martínez Soriano  

Titular: Sr. Miquel Yuste Botey  
Suplent: Sra. Isabel Martínez Soriano 

Vallirana Titular: Sra. Eva-Maria Martínez Morales 
Suplent: Sra. Ruth Moreno Salazar 

Titular: Sra. Eva-Maria Martínez Morales 
Suplent: Sra. Ruth Moreno Salazar 

Viladecans Titular: Sr. Carles Ruiz Novella 
Suplent: Sra. Maria Salmerón Chacón 

Titular: Sr. Carles Ruiz Novella 
Suplent: Sra. Maria Salmerón Chacón 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats que formen part del Consell 

Econòmic i Social del Baix Llobregat”. 
 

El Sr. President dóna la paraula al Sr. Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 

Des del Partit Popular reivindiquem la nostra presència en aquest Consell Econòmic i Social 
que en la seva creació, en la legislatura anterior, ja vam quedar exclosos, que cada vegada que es 
parla d’aquest tema sempre reivindiquem la nostra voluntat d’oferir-se per poder participar i poder 
aportar les nostres idees i fins i tot al Ple anterior, que va ser al  mes de desembre si no m’equivoco, es 
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va votar també el poder tenir la capacitat d’ampliar aquest Consell Econòmic i Social, i pensant que el 
dia que s’ampliés pensaríeu que el Partit Popular pot formar part d’aquest Consell, i que avui es ratifica 
una situació d’unes incorporacions en la qual el Partit Popular continua sense formar part. Nosaltres 
ens oferim amb les mans obertes per poder col·laborar i el que rebem és simplement la no 
incorporació i la no presència, penso que tots perdem amb aquest tema de no comptar amb més 
persones i més idees, però és el que voleu i nosaltres continuarem reivindicant-lo sempre. 
 
Intervé el Sr. President, que diu: 
 
De fet, cap partit polític forma part del Consell Econòmic i Social, són representants d’ajuntaments i 
d’entitats; en aquest sentit el que avui estem fent és ratificar el nomenament que els ajuntaments han 
fet,  per exemple hi ha representació d’un membre del seu partit al nomenament per part de 
l’Ajuntament de Castelldefels.  Vull dir que cada ajuntament nomena els seus representants, però no 
és una representació de cap partit polític en aquest sentit.  
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM, i l’abstenció 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular . 
 
8.-   Aprovar la modificació de crèdits 2/2012. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 19  de 

desembre de 2011 que aprova  acceptar la subvenció atorgada per Servei d’Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya  per a la realització de les actuacions “Nova edició el Baix Llobregat. Guia professional 
per a reunions” per un import de 12.020,24€ i  jornada “ La qualitat del servei com a factor 
diferenciador en les empreses turístiques del Baix Llobregat” per import de 9.912,00€, en el marc de la 
resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2011 per a la 
presentació de sol·licituds de subvencions per als programes de desenvolupament local en 
col·laboració amb entitats locals, així com la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat  i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat  pel desenvolupament de les 
accions abans esmentades i que preveu una aportació del consorci de Turisme per import 10.922,80€. 
 

Vist que es necessari transferir crèdits entre partides del capítol IV de transferències 
corrents per adequar el pressupost a les noves necessitats. 
  

Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal  
 

Vist l’informe de l’Interventor Accidental 
   

Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2012. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2/2012 del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat mitjançant   transferències de crèdit,  d’acord al següent detall: 
 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Baixes 

Crèdit 
final 

      

920 46700 Consorci de la Colònia Güell 54.608,09 0,00 4.553,00 50.055,09 

920 48906 Federació de Municipis de Catalunya 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

920 48907 Associació Catalana de Municipis 0,00 1.553,00 0,00 1.553,00 

 Total despeses 54.608,09 4.553 4.553 54.608,09 

      
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
241 22798 Foment desenvolupament local 2011-Turisme 0,00 32.855,04 32.855,04 
 Total despeses 0,00 32.855,04 32.855,04 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
45054 Generalitat Foment desen. Local 2011 0,00 21.932,24 21.932,24 
46703 Consorci de Turisme del Baix Llobregat 0,00 10.922,80 10.922,80 
 Total ingressos 0,00 32.855,04 32.855,04 
 

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

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

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM, ERC-AM, i el vot en contra 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular.  
 
9.-   Donar suport a la Moció contra la supressió dels drets de plantació de vinya promoguda per 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-OAG).  
 

Es llegeix la Moció relacionada que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que l’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de 

Catalunya (JARC-COAG) ha fet arribar al Consell Comarcal del Baix Llobregat una proposta de moció 
contra la supressió del règim dels drets de plantació de vinya . 
 

Vist que la Unió Europea està en procés de reforma de l’organització comuna de 
mercats (OCM) del vi i que en els documents previs elaborats es planteja la possibilitat de suprimir el 
règim de drets de plantació de vinya, segons exposa la referida proposta de moció. 
 

Atès que l’esmentada proposta de moció també suggereix que, considerant la 
importància econòmica i social de la vinya en la comarca del Baix Llobregat, els esforços dels 
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viticultors/es locals respecte a la qualitat de la producció, la sostenibilitat mediambiental i paisatgística i 
la creació de valor dels nostres productes vitivinícoles, aquest Consell Comarcal acordi donar suport a 
la iniciativa de JARC-COAG de pronunciament en contra de la supressió del règim dels drets de 
plantació de vinya i de sol·licitud a les autoritats que es comprometin i defensin la seva continuïtat en 
les discussions politiques i en tots els fòrums de debat al respecte. 
 

Atès que a la comarca del Baix Llobregat hi ha censades 410Ha de vinya, 
concentrades especialment en els municipis del nord de la comarca, els quals tenen una notòria 
tradició vitivinícola que es manifesta en el paisatge i en el patrimoni industrial i cultural associat a 
aquesta activitat econòmica, havent-t’hi un total de 62 explotacions agrícoles dedicades al cultiu de la 
vinya; i que la desaparició del règim de drets de plantació podria comportar un cop molt dur per la 
producció vitivinícola del Baix Llobregat desvirtuant els esforços fets en els darrers anys per a la millora 
de la qualitat, abocant el sector a un procés d’incertesa i de difícil viabilitat, repercutint a curt termini en 
l’abandonament de cultius, el deteriorament paisatgístic i la pèrdua d’activitat econòmica. 
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, donar suport a la Moció 
promoguda per l’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-
OAG) contra la supressió del règim dels drets de plantació de vinya.  
 

Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola d’aquesta entitat en data 9 de febrer 
de 2012, que s’adjunta. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar suport a la Moció promoguda per l’organització professional agrària 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC-OAG) contra la supressió del règim dels drets de 
plantació de vinya, així com sol·licitar a les administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya 
que es comprometin i defensin la seva continuïtat en les discussions politiques i en tots els fòrums de 
debat al respecte. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’organització professional agrària JARC-
OAG, perquè en tingui coneixement i als efectes.” 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
10.-  Precs i preguntes. 

 
No es formulen. 
 
Tot seguit, es dóna compte de l’existència d’un punt que, no essent inclòs a l’ordre del dia, seria 
convenient de tractar per la seva urgència, per la qual cosa s’acorda, per unanimitat, declarar-lo 
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, i 
es passa a tractar el següent assumpte: 
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11.- Moció sobre els danys en els conreus d’hortalisa del Baix Llobregat i la sol.licitut de 
mesures 

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

 
“Atès que des del dia ú de febrer s’ha produït un període de baixes temperatures 

combinades amb una humitat relativa per sota del 50%, que ha provocat l’efecte de la gelada negra, 
episodi només comparable pel que respecta a duració i intensitat a un succeït l’any 1985. 
 

Atès que el Baix Llobregat ja venia d’un mes de novembre amb pluges molt 
abundants, problemes d’embassament, i altes temperatures, que varen provocar fallades en soca nova 
de carxofa, i pèrdues a diversos cultius per manca de desguàs, sobre tot a la part més baixa del Delta. 
 

Vist que l’efecte ha estat en la totalitat de la superfície d’horta del Parc Agrari del 
Llobregat, amb una incidència diversa depenent del tipus de cultiu i de l’estat del mateix, atès que en 
aquesta fase dins del Parc hi ha cultius de carxofa, fava, col-i-flor, bleda, col, enciam, pastanaga, 
espinac, api, all tendre, ceba tendra i pèsol. 
 

Atès que els més afectats, tant per superfície com pel estadi de producció es la 
carxofa i la fava, havent-se en aquest últim cas produït la pèrdua del 100% de la collita d’hivern i de la 
planta i del 80% en la carxofa. 
 

Vist que segons els informes sol·licitats als serveis tècnics del Consorci del Parc 
Agrari les pèrdues es poden valorar econòmicament en una quantitat al voltant dels 10 milions d’euros 
al que cal sumar les pèrdues acumulades de la campanya 2011, amb l’afectació de les pluges dels 
primers quinze dies de novembre.  
 

Vist que les pèrdues poden afectar molt directament als grans productors, entre 5 i 20 
hes, per la inversió que suposa la reposició. 
 

Vist que s’han produït diferents reunions per part del Consell Comarcal amb 
representants del sector agrari, amb el Consorci del Parc Agrari, ajuntaments i Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, on s’ha consensuat l’impuls de determinades mesures 
paliadores. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Instar la Generalitat de Catalunya i les companyies d’assegurances a 

ajustar les condicions de les assegurances agràries per conreus hortícoles a la realitat de les 
explotacions, ja que el cost que representen actualment és del tot inassumible tenint en compte els 
rendiments bruts dels cultius. 

 
SEGON.- En relació a les explotacions i professionals afectats, demanar a 

l’administració competent la reducció en un 50% dels índex de rendiment net dels mòduls de l’IRPF a 
la declaració de renda corresponents als exercicis 2011 i 2012. 
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TERCER.- En relació a les explotacions i professionals afectats, demanar a 
l’administració competent la bonificació de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors 
autònoms agraris i de les quotes empresarials dels treballadors per compte aliena del sistema especial 
agrari dels mesos de febrer a juny del 2012. 

 
QUART.- Demanar als Ajuntaments corresponents l’anàlisi i aplicació de possibles 

bonificacions de l’Impost sobre Béns Immobles corresponents a l’exercici de 2012 que afecten als béns 
de naturalesa rústica per les explotacions ubicades en les zones afectades. 
 

CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i altres administracions l’obertura 
d’una línea d’ajuts per la reposició dels conreus afectats. 

 
SISÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments afectats, a la Diputació de 

Barcelona, al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes.” 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 

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


