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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 2/2015 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 18 de maig de dos mil quinze. Quan són les divuit 

hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de caràcter 
ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau i assistits pel Secretari 
Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO (ERC-AM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD  
Regidor de Martorell  
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  



2 

 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
RUTH MORENO SALAZAR   
Regidora de Vallirana 
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA  
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA  
Regidora de Sant Joan Despí 
 
LLORENÇ REY I CASAS  
Regidora de Sant Just Desvern 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA (ICV-EUiA-EPM). 
Regidor de Martorell 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
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FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
PP.  
 
SERGI JIMÉNEZ CERVERA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM.    
 
JAUME OLIVELLA I RIBA  
Regidor de Begues 
 
ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS  
Regidor de Martorell 
 
PxC. 
 
DAVID PARADA PÉREZ   
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
DAVID CASTELLAR MILLÁN (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ROSER BROSED YUSTE (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO (ICV-EUIA-EPM) 
Regidora de Castelldefels 
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LIDIA  MUÑOZ CÁCERES (ICV-EUIA-EPM) 
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO (CiU) 
Alcalde de Cervelló 
 
JORDI GARCÍA I MAS (CiU) 
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTORA 
 
Sra. Zaida de la Hera Justicia 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 1/15, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 1/15, corresponent a la sessió celebrada el dia 16 de 
febrer. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 19/15, de 12 de febrer, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 2/2015. 
 

“Vist que la Junta de Govern en data 22 de setembre de 2014 va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació a la transferència anual corresponent a 
l’any 2014 per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, sent l’aportació d’aquest conveni per 
a l’esmentada anualitat de 56.000€. 
 

Vist que per la Subdirecció General D’Arxius i Museus de la Generalitat es comunica a 
aquest Consell Comarcal que per tal de realitzar les activitats programades per l’Arxiu Comarcal 
s’autoritza a destinar la quantitat de 5.610’83€ del pressupost 2014 per a l’any 2015. 
  

Vist que és necessari incrementar el crèdit de la partida 332.48912 “Beca recerca” en 
un import de 5.210’83€ per fer front a la despesa en concepte de dos beques i la partida 32.16000   
“Seguretat social” per import de 400€. 
 

Vist l’informe de la Coordinadora d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials.  
 

Atès el que estableix l’article 181 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del Pressupost. 
 

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

Vist l’informe de la Gerent. 
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Vist l’informe d’intervenció 1/2015 de 12 de febrer d’enguany. 
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 2/2015 consistent en la incorporació de 
romanents de l’exercici 2014 en el marc de les activitat programades per l’arxiu comarcal per import 
total de 5.610’83€, d’acord al que estableix l’article 181 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals; d’acord al següent detall: 
 
CRÈDITS GENERATS 

  
DESPESES crèdit incial altes crèdit final 
332.16000 Seguretat Social 0 400 400 
332.48912 Beca recerca 3000 5210,83 8210,83 
total despesa 3000 5610,83 8610,83 

  
INGRESSOS crèdit incial altes crèdit final 
45064 Generalitat Museus i arxius comarcals 22735,68 5610,83 28346,51 
 
 

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

b) Decret núm. 21/15, de 16 de febrer, relatiu a aprovar l’abonament al personal de plantilla 
d’aquesta entitat i del seu organisme autònom de les quantitats equivalents a la part 
proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària del mes de 
desembre de l’any 2012. 

 
“Vist que el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en el seu article 2 punt 1 establia l’obligació 
de reduir les retribucions anuals de l’any 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import 
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre. 
 

Vist que en data 23 d’octubre de 2012 el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques va publicar una nota, modificant-ne una altra del 5 de setembre anterior, on s’afirmava que 
calia immobilitzar en aquell exercici els crèdits corresponents previstos per a l'abonament de les 
esmentades pagues, de forma que en la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 es produís un 
menor dèficit o un major superàvit a l’inicialment previst, en termes del Sistema Europeu de Comptes.   
 

Atès que, per tal d’aplicar la immobilització establerta en el Reial Decret-Llei 20/2012, 
en les referides notes del Ministeri s’indicava que les entitats locals havien d’adoptar un acord de no 
disponibilitat de crèdits per l'import corresponent, de conformitat amb el que es disposa en l’article 33 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
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Vist que per acord de Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2012 es va 

declarar no disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat d’enguany 
corresponents a la paga extraordinària del personal del mes de desembre, els quals ascendeixen a un 
import total estimat de 126.725,33€ per aquest Consell Comarcal i de 88.121,11€ per al Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat.  
 

Atès que la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, estableix que cada Administració Pública podrà 
aprovar l’abonament  de quantitats en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional 
de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 
2012, per aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012, amb l’abast i límits establerts en la disposició de 
referència.   

Atès que les quantitats que podran abonar-se per aquest concepte, sobre l’import 
deixat de percebre per cada empleat en aplicació de l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, seran les 
equivalents a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària del mes 
de desembre, i que aquest abonament es realitzarà, en el cas del personal funcionari o estatutari 
d'acord amb les normes de funció pública aplicables en cada Administració, i en el cas del personal 
laboral d’acord a les normes laborals i convencionals, vigents en el moment en què es van deixar de 
percebre les referides pagues; condicionant-se el seu abonament al compliment dels criteris i 
procediments establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat 
Financera. 

Atès l’informe d’intervenció, que s’adjunta a l’expedient, on comunica que 
s’acompleixen els criteris i procediments establerts a la Llei Orgànica 2/2012 i una vegada informat a la 
representació del personal que l’entitat està en condicions de fer l’abonament al persona de plantilla de 
l’import corresponent als primer 44 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 que 
es van deixar de percebre; i atès que l’abonament de les referides quantitats aniran a càrrec de les 
corresponents partides pressupostàries habilitades a tal efecte. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora dels Serveis Centrals i la Responsable del 
Departament de Recursos Humans d’aquesta entitat, en data 9 de febrer d’enguany i els annexos que 
s’adjunten.  

 
Vist que no hi ha previst sessió plenària i que és necessari, segons consta en 

l’expedient, aprovar l’abonament de referència, es proposa la seva aprovació per Decret de 
Presidència, ratificant-lo en la propera sessió de Ple que se celebri. 

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’abonament al personal de plantilla del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat i del seu organisme autònom de les quantitats equivalents a la part proporcional 
corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de l’any 2012, en 
concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de l’any 2012 per l’aplicació del Reial Decret 
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat; d’acord amb el següent detall, i de conformitat amb el document que s’adjunta al present 
acord i s’aprova simultàniament: 
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- Consell Comarcal del Baix Llobregat:    18.908,67€ 
- Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat: 10.770,36€ 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret en la propera sessió Plenària que se 
celebri.” 
 

c) Decret núm. 38/15, de 16 de març, relatiu a sol·licitar a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya el nomenament amb caràcter 
accidental del Sr. José Luis Sanz Arranz, funcionari d’aquesta corporació, per substituir 
al Secretari en una sessió de la Junta de Govern. 

 
“Vist que en data 16 de març de 2015 el Sr. Lluís González Roig, Secretari Accidental 

del Consell Comarcal del Baix Llobregat, va causar baixa per incapacitat laboral transitòria. 
 
Atès el que disposa l’apartat setè de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, pel qual s’atorga la competència a les Comunitats 
Autònomes per fer els nomenaments accidentals de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 

 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya el nomenament amb caràcter accidental al Sr. José Luis Sanz Arranz, amb DNI 
45.420.964N, funcionari d’aquesta corporació i personal suficientment capacitat, per tal que substitueixi 
al Secretari de l’entitat en la sessió de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal que es celebra el 
dia 16 de març de 2015. 
 

SEGON.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya el nomenament amb caràcter accidental als següents funcionaris/àries d’aquesta corporació 
i personal suficientment capacitat, amb efectes del dia 16 de març de 2015, per tal que substitueixin en 
casos d’impossibilitat, absència o malaltia de les persones que actualment ocupen la plaça de 
Secretaria i d’Intervenció del Consell Comarcal del Baix Llobregat: 
 
· SECRETARIA: 
- Sra. Sandra Sánchez Arranz, amb DNI 46.144.439-E  
- Sra. Eva María González Domínguez, amb DNI núm. 77.629.753-S 
 
· INTERVENCIÓ: 
- Sr. José Luis Sanz Arranz, amb DNI 45.420.964-N 
 

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

QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
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d) Decret núm. 39/15, de 17 de març, relatiu a aprovar el resultat pressupostari de l'exercici 
2014 d’aquesta entitat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
“Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2014, s'han acomplert les 

prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril 
pel que es regula el Capítol I i del Títol sisè del Reial Decret 2/2004 . 
 
  Atès que s'ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta Administració 
General. 
 
  Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la competència per l'aprovació 
de la Liquidació de Pressupost pertany a Presidència, vinc a disposar el següent: 
 
  PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Consell Comarcal corresponent 
a l'exercici de 2014 amb la composició següent: 
 
A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 16.692.647,47 16.177.723,71  514.923,76 
   b. Altres operac.  no  financ. 1.648.290,45 672.037,76  976.252,69 
1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

18.340.937,92 16.849.761,47  1.491.176,45 

2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI     
     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanet de tresoreria 

  8.641,56  

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

  226.940,07  

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

  1.602.164,13 -1.366.582,50 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   124.593,95 

 
  SEGON.- Aprovar  L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l'exercici 2014: 
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A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  
reconeguts 

Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

3. Taxes i altres 
 

317.682,87 427.951,51 365.971,31 61.980,20 

4. Transferències corrents 
 

18.370.778,90 15.447.676,40 11.697.400,71 3.750.275,69 

5.  Ingressos patrimonials 
 

854.000,00 817.019,56 771.823,81 45.195,75 

6.   Alienació d’inversions reals 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Transferències de capital 
 

4.045.145,00 1.648.290,45 1.333.987,72 314.302,73 

8. Actius financers 
 

48.594,94 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL 23.636.201,71 18.340.937,92 14.169.183,55 4.171.754,37 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

3.859.830,23 3.292.599,04 3.228.177,57 64.421,47 

2. Despeses bens corrents 
  

5.244.948,78 4.400.330,43 3.614.149,99 786.180,44 

3. Despeses financeres 
 

4.477,90 4.448,30 4.448,30 0,00 

4. Transferències corrents 
 

10.439.204,66 8.480.345,94 7.776.348,96 703.996,98 

 Total operacions corrents 19.548.461,57 16.177.723,71 14.623.124,82 1.554.598,89 
      
6. Inversions reals 

 
587.740,14 92.474,62 75.694,94 16.779,68 

7. Transferències de capital 
 

3.500.000,00 579.563,14 198.404,82 381.158,32 

 Total operacions de capital 4.087.740,14 672.037,76 274.099,76 397.938 
 TOTAL 23.636.201,71 16.849.761,47 14.897.224,58 1.952.536,89 
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B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets reconeguts Rectificacions Recaptació neta  Pendent de cobrament 

2004 2.514,95 -2.514,95  0,00 
2008 6.000,00 0,00  6.000,00 
2009 49,25 -49,25 0,00 0,00 
2010 250.374,43 0,00 250.374,43 0,00 
2011 909.757,01 0,00 903.270,20 6.486,81 
2012 4.912.109,61 -614,41 3.655.752,18 1.255.743,02 
2013 8.827.433,29 -9.984,82 3.821.407,48 4.996.040,99 
TOTAL 14.908.238,54 -13.163,43 8.630.804,29 6.264.270,82 
 

DESPESES 
 
Exercici 

 
Oblig. Pendents de 

pagament 
Saldo inicial 

Rectificacions Pagaments realitzats  Obligacions 
pendents de 
pagament 

2007 129.653,03 0,00 0,00 129.653,03 
2009 4.633,39 0,00 0,00 4.633,39 
2010 324.560,90 0,00 250.374,43 74.186,47 
2011 838.270,74 0,00 838.269,99 0,75 
2012 3.125.240,32 0,00 2.345.219,81 780.020,51 
2013 5.279.916,16 0,00 2.776.228,92 2.503.687,24 
TOTAL 9.702.274,54 0,00 6.210.093,15 3.492.181,39 
 
  TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2014 en la 
composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Líquids  25.972.837,91  24.543.018,13 
2. Drets pendents cobrament   10.447.985,42  14.734.197,01 
    + del pressupost corrent 4.171.754,37  8.827.433,29  
    + del pressupost tancat 6.264.270,82  6.080.805,25  
    + d’operacions no pressupost. 11.960,23  5.472,63  
    - d’operacions no pressupost     
3. Obligacions pendents de 
pagament 

 5.989.993,96  10.330.535,64 

    + del pressupost corrent 1.952.536,89  5.279.916,16  
    + del pressupost tancat 3.492.181,39  4.422.358,38  
    + d’operacions no 
pressupostàries 

552.025,68  635.011,10  

    - d’operacions no 
pressupostàries 

6.750,00  6.750,00  

I. Romanents de tresoreria total 
(1+2+3) 

 30.430.829,37  28.946.679,50 

II. Saldos de dubtós cobrament  1.572.189,42  1.589.205,76 
III. Excés de finançament afectat  20.572.898,46  19.467.848,33 
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals (I-II-III) 

 8.285.741,49  7.889.625,41 
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  QUART.- Aprovar L'ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS a 31 de desembre de 2014  
següent: 
 
Romanent de crèdit       6.786.440,24 
 
  CINQUÈ.- Declarar crèdits incorporables per import euros, dels quals 3.577.502,66€ 
corresponent a despeses amb finançament afectat incorporades per Decret de Presidència 13/2015 de 
data vint-i-set de gener d’enguany  i 13.000,00 € a despeses compromeses i  iniciar la tramitació 
administrativa per incorporar els romanents de  crèdits compromesos ,d’acord amb la següent relació: 
 
Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
920 48903 Conveni Centre d'estudis Comarcals 13.000,00 
   
  TOTAL CRÈDITS 13.000,00 

      
   

INGRESSOS   
   

Partida Descripció Crèdit 
    a incorporar 
      

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

 
 
  SISÈ.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat d’acord a la proposta aprovada per la Junta de Govern del Patronat Comarcal, en sessió 
de 16 de març d’enguany i que a continuació s’especifica: 
 

 “Vist que finalitzat l’exercici pressupostari i comptable el Patronat Comarcal de Serveis a 
la persona del Baix Llobregat s’ha procedir a la  liquidació de l'exercici econòmic 2014, conforme a allò que 
preveu la llei 7/85 de Bases de Règim Local i el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

Atès que s'ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta Administració 
General. 
 

Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 11 apartat 2 dels Estatuts del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat correspon a la Junta de Govern aprovació de la 
Liquidació de Pressupost, per elevar-la posteriorment al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva 
incorporació als documents generals respectius i llur tramitació posterior. 
 

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

PRIMER.- Aprovar la proposta de RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Patronat Comarcal 
de Serveis a la Persona del Baix Llobregat corresponent a l'exercici de 2014 amb la composició següent: 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 3.270.037,38 3.165.772,95  104.264,43 
   b. Altres operacions no financ.     
1. Total operacions no financeres 3.270.037,38 3.165.772,95  104.264,43 
2. Actius financers     
3. Passius financers     
RESULTAT PRESSUPOSTARI 3.270.037,38 3.165.772,95  104.264,43 
     
AJUSTOS     
4. Despeses finançades amb 
romanet de tresoreria 

    

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

    

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

    

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   104.264,43 

 
SEGON.- Aprovar la proposta de L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l'exercici 

2014: 
 
A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI CORRENT  
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

 
 

Descripció 
 

Pressupost 
Definitiu 

Drets  reconeguts Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

3. Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

 
0,00 

 
227,60 

 
227,60 

 
0,00 

4. Transferències corrents 
 

3.432.562,97 3.269.580,41 3.213.606,13 55.974,28 

5.  Ingressos patrimonials 
 

0,00 229,37 229,37 0,00 

 TOTAL 3.432.562,97 3.270.037,38 3.214.063,1 55.974,28 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. 

 
Descripció 

 
Pressupost 

Definitiu 
Obligacions 

Reconegudes 
Pagaments 
realitzats 

Pendent de 
pagament 

1. Despeses de personal 
 

1.762.053,85 1.717.494,99 1.683.505,57 33.989,42 

2. Despeses bens corrents  
 

1.670.509,12 1.448.277,96 1.184.814,51 263.463,45 

 TOTAL 3.432.562,97 3.165.772,95 2.868.320,08 297.452,87 
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B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets 
reconeguts 

Drets anul·lats Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2013 
 

1.641.064,72  1.641.064,72 0,00 

TOTAL 1.641.064,72  1.641.064,72 0,00 
 
DESPESES 
 

Exercici 
 

Obligacions 
reconegudes 

Modificació saldo 
inicial 

Pagaments realitz.  Pendent de 
pagament 

2012 
 

345.491,85  345.491,85 0,00 

2013 1.752.318,89  1.752.318,89 0,00 
TOTAL 
 

2.097.810,74  2.097.810,74 0,0 

 
TERCER.- Aprovar  la proposta de ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2014 en 

la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 
1. Fons Liquits  417.900,49  528.293,46 
2. Drets pendents cobrament   55.974,28  1.641.064,72 
    + del pressupost corrent 55.974,28  1.641.064,72  
    + del pressupost tancat     
    + d’operacions no pressupost.     
    - d’operacions no pressupost     
3. Obligacions pendents de pagament  369.610,34  2.169.358,18 
    + del pressupost corrent 297.452,87  1.752.318,89  
    + del pressupost tancat   345.491,85  
    + d’operacions no pressupostàries 72.157,47  71.547,44  
    - pagaments realitzats pendents d’aplicacio 
definitiva 

    

I. Romanents de tresoreria total (1+2+3)  104.264,43  0,00 
II. Saldos de dubtós cobrament     
III. Excés de finançament afectat     
IV. Romanent de tresoreria per despeses 
generals (I-II-III) 

 104.264,43  0,00 

 
QUART.-  Aprovar la proposta d’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 

2014 següents: 
  
 1. Romanent de Crèdits             266.790,02 

 
CINQUÈ.-  D’acord amb el que estableix l’article 192.2 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 
s’ha de remetre la liquidació a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva 
aprovació definitiva. 
   

SISÈ.- Elevar la proposta de liquidació del pressupost de l’exercici de 2014 d’aquest 
Patronat al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva aprovació. 
 

SETÈ.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, perquè en 
tingui coneixement i als efectes.” 
 



14 

 
SETÈ.-  Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de l'exercici 

de 2014. 
 
  VUITÈ.-  Donar compte del present Decret i de l'expedient de liquidació a la Junta de 
Govern i al Ple del Consell Comarcal, de conformitat amb allò que disposa la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 

e) Decret núm. 43/15, de 23 de març, relatiu a aprovar el Marc Pressupostari  de la 
corporació per al període 2016-2018, integrat pel  Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat. 

 
“Vist l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix a l’article 6 l’obligació de remetre informació sobre els 
marcs pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos de les Entitats 
Locals; i que aquesta remissió, conforme a l’article 5 de la referida Ordre, s’ha d’efectuar per mitjans 
electrònics a través del sistema habilitat pel Ministeri a l’efecte.   
 

Vist que el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques ha posat a disposició de les 
entitats locals una aplicació que estarà obreta fins al 23 de març per a la remissió de la informació sobre 
els marcs pressupostaris a mig termini pel període 2016-18.  
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar el Marc Pressupostari  de la corporació per al període 2016-2018, 
integrat pel  Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat,  que a continuació es relaciona:   
 
 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  OBSERVACIONS 
    CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT   
    2015 2016 2017 2018   
       

I IMPOSTOS DIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00   

II  IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00   

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 293.230,20 300.000,00 300.000,00 300.000,00  

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.191.037,38 17.100.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00  

V INGRESSOS PATRIMONIALS 575.460,08 575.000,00 650.000,00 600.000,00  

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

VII 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Canvi de model PUOSC 

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00   

IX PASIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00   

  TOTAL PRESSUPOST 18.559.727,66 17.975.000 18.150.000 18.100.000   
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CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  OBSERVACIONS 
    CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT   

    2015 2016 2017 2018   

       

I RETRIBUCIONS PERSONAL 4.717.267,66 4.720.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00  

II  COMPRA DE BENS I SERVEIS 6.070.590,67 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00  

III INTERESSOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00  

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 7.233.011,75 7.102.000,00 7.102.000,00 7.227.000,00  

VI INVERSIONS REALS 35.857,50 50.000,00 50.000,00 50.000,00  

VII 
TRANSFERENCIES DE 
CAPITAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Canvi de model PUOSC 

IX PASIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00  

  TOTAL PRESSUPOST 18.559.727,58 17.975.000 17.975.000 18.100.000   
 
Les previsions d’ingressos i despeses es consideren que són conseqüència d’una evolució tendencial, 
no es considera implantar altre tipus de mesures. 
 

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

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

f) Decret núm. 44/15, de 23 de març, relatiu a designar al Sr. Joan Méndez Martínez, 
interventor general de Vilassar de Mar, com a comissionat circumstancial per substituir 
la Sra. Gemma Maria Vigatà i Cortada, titular de l’òrgan interventor de l’Ajuntament de 
Pallejà. 

 
“Vist que en data 23 de març de 2015 i amb registre d’entrada d’aquesta entitat núm. 

1384, l’Ajuntament de Pallejà ha notificat la sol·licitud de comissionat circumstancial motivat per 
l’abstenció de la titular de l’òrgan interventor, Sra. Gemma Maria Vigatà i Cortada. 
 
  Atès el que disposa l’article 36 del Reial Decret 1732/1994, de 18 de setembre, que 
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal, i que 
estableix que en els casos d’absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària de funcionari amb 
habilitació de caràcter nacional, a petició de la Corporació interessada, l’Administració o Corporació 
local que atengui els serveis d’assistència, d’acord amb lo establert a l’article 5 del referit Reial Decret, 
podrà comissionar a un funcionari amb habilitació de caràcter nacional per a la realització de comeses 
especials de caràcter circumstancial per al temps imprescindible. 
  
  Atès l’article 5 del Reial Decret 1732/1994, de 18 de setembre, que estableix que les 
funcions reservades a habilitats de caràcter nacional en Entitats locals exemptes, en els supòsits 
previstos a l’article anterior o en aquelles altres en que les referides funcions no puguin 
circumstancialment atendre’s, seran exercides en la forma prevista a l’article 26.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, per les Diputacions Provincials, Cabildos, Consells 



16 

insulars o ens supramunicipals, si no hagués optat l’Entitat local per la fórmula prevista a l’article 31.2 
de l’esmentat Reial Decret. 
 

Vist que no hi ha previst sessió del Ple fins al mes de maig i que és necessari, segons 
consta en l’expedient, designar un comissionat circumstancial en l’assumpte de referència, es 
considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió del Ple 
que se celebri. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc conferides 
 

RESOLC 
 

  PRIMER.- Designar al Sr. Joan Méndez Martínez, interventor general de Vilassar de 
Mar, com a comissionat circumstancial per substituir la Sra. Gemma Maria Vigatà i Cortada, titular de 
l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Pallejà, per motiu de l’abstenció en l’assumpte del pagament 
d’una factura presentada pel Bufet Melero &Gené Associats, S.L.P. que responen als serveis prestats 
amb ocasió del recurs d’apel·lació interposat contra la sentència dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 
de Sant Feliu de Llobregat en el procediment abreujat 83/2012-A que inclogui tant informar el 
reconeixement extrajudicial de crèdit com la fiscalització, aprovació i pagament de l’esmentada factura. 
 
  SEGON.- Notificar el present Decret als interessats, així com a la Direcció General 
d’Administració Local, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Ratificar el present Decret en al propera sessió del Ple que se celebri.” 
 

g) Decret núm. 47/15, de 26 de març, relatiu a nomenar com a funcionària interina,  a la Sra. 
M.G.L, per al programa “Joves per l’Ocupació 2014-2015”. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 150/2014, de 30 de setembre, es va aprovar 

la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya dins la 
convocatòria de subvencions per a la realització del Programa d’Experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 i la 
convocatòria anticipada per al 2015, aprovada per l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost; i que per 
Decret de Presidència núm. 193/2014, d’11 de desembre, entre d’altres, es va acceptar la referida 
subvenció, així com es va aprovar com a data d’inici del programa el dia 15 de desembre de 2014. 

 
Atès que, d’acord a la resolució d’atorgament, el nombre de persones joves atorgades 

és de 70 i per tant cal disposar de quatre persones tutores per assegurar el rati màxim de 20 joves per 
personal tutor, tres persones a jornada completa i una a mitja jornada. 
 

Atès que en el mes de desembre de 2014 es va iniciar el projecte amb tres tutores a 
jornada completa i restava pendent la incorporació de la quarta persona a mitja jornada a l’espera de 
complir amb el rati d’alumnes atorgat una vegada realitzat el procés de captació i selecció dels joves. 
 

Atès que actualment s’ha arribat al topall màxim de 70 participants i cal incorporar amb 
la màxima urgència a aquesta quarta persona per acomplir amb els objectius i ratis del projecte; 
segons consta a l’expedient. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 124/2012, de 17 de desembre, entre d’altres, 

es va aprovar l’inici del procés del selecció per al nomenament temporal de quatre funcionaris/àries 
interins/es per al projecte “Joves per l’Ocupació”, amb la categoria de tècnics/ques superiors de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrits/es a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com les bases reguladores de la referida convocatòria; i 
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atès que per la convocatòria actual es mantenen els mateixos requisits i funcions que les exigides en 
aquell moment.  

 
Atès que en el procés de selecció de referència es va determinar establir una borsa de 

candidats/es de reserva per cobrir les necessitats de personal que poguessin sorgir al llarg del 
desenvolupament del projecte, i que la Sra. M.G.L. va resultar reserva de l’esmentat 
procés selectiu i es troba actualment disponible per ocupar el lloc de treball de manera immediata.  

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

declaració de serveis prioritaris i essencials del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu 
organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, en relació a les 
previsions del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic inicialment, i de l’article 22 de la 
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 posteriorment; 
i que un dels serveis declarats com essencial i prioritari d’aquesta entitat amb l’objecte de possibilitar la 
contractació temporal va ser el del personal tècnic adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.  

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

26 de març de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant nomenar a la Sra. M.G.L 
 com a funcionària interina per al programa “Joves per l’Ocupació 2014-2015”, atesa la 
necessitat manifestada pel Coordinador de l’àrea d’incorporar a una persona per realitzar les funcions 
de tutor/a de 10 alumnes amb la major brevetat. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Nomenar com a funcionària interina, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 
7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, a la Sra. M.G.L., amb 
DNI XX.XXX.XXX T, per al programa “Joves per l’Ocupació 2014-2015”, amb la categoria de tècnica 
superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A1, adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb una jornada parcial de 18 
hores i 45 minuts setmanals i amb un sou brut mensual de 1.023,36€ (554,52€ de salari base, 236,67€ 
de complement de destí - nivell 21 i 232,17€ de complement específic). Les retribucions s’abonaran 
per catorze mensualitats segons els imports que legalment estiguin establerts. 
 
El nomenament tindrà vigència dins de l’execució del projecte “Joves per l’Ocupació”, des del dia 7 
d’abril de 2015 i fins la data màxima del dia 31 de desembre de 2015. No obstant si el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d'aquest programa 
d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, llei 7/2007 de 12 d'abril. 

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

Social. 
 

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentada treballadora, perquè 
prenguin possessió de la referida plaça. 
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QUART.- Publicar l’esmentat nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, 
d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

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

h) Decret núm. 51/15, de 14 d’abril, relatiu a aprovar el Protocol Addicional de concreció 
per al 2015 del  Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de serveis socials. 

 
“Vist que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 

va obrir un període de sol·licitud de finançament, en relació al Contracte-Programa 2012-2015 per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i els ens 
locals, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per tal de concretar 
alguns aspectes del seu desenvolupament per al 2013, i que per Decret de Presidència núm. 71/2013, 
de 3 de juny, es va aprovar la sol·licitud de finançament al Departament de Benestar Social i Família 
de diferents actuacions dins del marc del contracte programa. 
 

Vist que en aquest sentit, des d’aquest Consell Comarcal i des del Patronat Comarcal 
de Serveis a la Persona del Baix Llobregat es van elaborar les propostes susceptibles de finançament 
dins del marc del protocol addicional 2015 al Contracte Programa 2012-2015, així com els serveis 
prestats d’abast plurianual, dins de la normativa vigent. 

 
Atès que el Departament de Benestar Social i Família ha fet una pròrroga automàtica 

dels serveis i programes iniciats en l’any 2014, i ha inclòs algun programa nou prèvia consulta i 
acceptació per part d’aquest Consell Comarcal, encara que aquest any 2015, no ha estat necessària 
cap formalització de la proposta. 

 
Atès que en els anys 2013 i 2014 el Departament de Benestar Social i Família i 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya varen signar 
les addendes de l’Acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, corresponents a cada 
exercici; i que a l’any 2015 el Departament de Benestar Social i Família i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya han signat l’Addenda de concreció 
dels acords per al 2015. 
  

Vist que el Departament de Benestar Social i Família ha comunicat el Protocol 
addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
14 d’abril de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a principis del mes de maig i 

que és necessari aprovar el protocol addicional de concreció per al 2015 del contracte programa, 
segons consta a l’expedient, es considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo 
en la propera sessió de la Junta de Govern i de Ple que se celebri. 
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Vist 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 el Protocol Addicional de concreció per al 2015 del  Contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012; de 
conformitat amb les minutes de Protocol que s’incorporen a l’expedient i que s’aproven simultàniament, 
i d’acord amb el que es detalla a continuació: 
 
FITXA 1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2015 

a) Servei bàsic d’atenció social 
40 professionals = 24 TS / 16 ES 
Coordinació 27.740,03 € 
Desplaçaments = 18.581,64 € 

947.663,61 € 

b) Servei d’ajuda a domicili SAD social 238,149,66 € 
SAD dependència 333.734,00 € 571.883,66 € 

c) Atenció a la dependència Referents comunitàries 84.060,70 € 
d) Ajuts d’urgència social  83.220,00 € 

TOTAL 1.686.827,97 € 
 
FITXA 2.1. SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: 
SERVEI DE CENTRE OBERT 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2015 
a) Programa de serveis socials de 
centres oberts 

Ajuntament d’Abrera = 22.100,00€ 
Ajuntament de Collbató = 10.000,00€ 32.100,00 € 

 
FITXA 2.2. PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE RISC  
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2015 
a) Programes d’atenció social i 
educativa davant les situacions de risc 

Ajuntament del Papiol = 1.126,00€ 
Ajuntament de Sant Esteve S. = 1.126,00€ 2.252,00 € 

 
FITXA 2.3 SERVEI D’INTEGRACIÓ FAMILIAR EN FAMÍLIA EXTENSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2015 

Servei d’integració familiar en família extensa 
 76.838,00 € 
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FITXA 7. ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES 
 

CONCEPTE Pressupost FINANÇAMENT 2015 

Servei de primera acollida 

1.1. Reforç als serveis d’atenció a la nova ciutadania. La Palma 12.000,00 € 1.500,00 € 

1.1. Servei comarcal d’acollida. Consell Comarcal del Baix Ll. 34.379,00 € 34.379,00 € 

1.1. Reforç al servei municipal. Corbera de Ll. 17.431,76 € 2.000,00 € 

1.2. Taller d’alfabetització. Abrera 6.580,00 € 1.000,00 € 

1.2. Taller de català promoció laboral. Castellví de Rosanes 520,00 € 520,00 € 

Altres projectes de convivència ciutadana 

3.2. Rum-Rum 2.0. Collbató 6.580,00 € 1.000,00 € 

TOTAL 77.490,76 € 40.399,00 € 
 
FITXA 8. PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2015 

Manteniment Oficina Tècnica Pla Local Inclusió Social 50.000,00 € 
 
FITXA 9. SERVEI ESPECIALITZAT DE TRANSPORT ADAPTAT 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2015 

Servei especialitzat de transport adaptat  
Mitjans humans i materials necessaris per a la definició 
del model 

388.467,86 € 

 
FITXA 19. EQUIPS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA - EAIA 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 2015 

Equips d’atenció a la infància i l’adolescència – EAIA 2015 1.445.264,00 € 

 
FITXA 28. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) 
 

CONCEPTE Import 
sol·licitat FINANÇAMENT 2015 

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 46.000,00 € 46.000,00 € 

 
FITXA 31. COMPETÈNCIES DELEGADES ALS CONSELLS COMARCALS EN MATÈRIA DE JOVENTUT 
 

Fitxa Servei / acció FINANÇAMENT 2015 

31.1 Personal 27.000,00 € 
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31.2 Inspecció instal·lacions juvenils 994,50 € 

31.3 Seguiment d’activitats d’educació en el lleure 2.730,60 € 

TOTAL 30.725,10 € 
 
 
FITXA 34. PROGRAMA ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES PER A JOVES DELS PLANS 
COMARCALS DE JOVENTUT 
 

Fitxa Servei / acció FINANÇAMENT 2015 

34 Personal i contractació de serveis/proveïdors 11.000,00 € 

 
SEGON.- Acceptar els imports de subvenció recollits en les fitxes detalles a l’acord 

primer i habilitar les partides pressupostàries corresponents. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret al Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya, així com a les diferents àrees i/o departaments d’aquest Consell 
Comarcal interessats i al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

i) Decret núm. 57/15, de 20 d’abril, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 3/2015. 
 

“Vist que la Subdirecció General D’Arxius  i Museus de la Generalitat  es comunica a 
aquest Consell Comarcal que per tal de realitzar les activitats programades per l’Arxiu Comarcal 
s’autoritza a destinar la quantitat de 5.610’83€ del pressupost 2014 per a l’any 2015.  
 

Vist que el 13 d’abril de 2015 la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de l’arxiu comarcal per l’any 2015. L’objecte del conveni 
és contribuir a les despeses derivades del funcionament del l’arxiu comarcal, es fixa l’aportació de 
40.000€ en conceptes de despeses a favor del Consell Comarcal.  
 

Vist que el 13 d’abril de 2015 la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat va aprovar entre d’altres l’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona en el 
marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2015 per a les actuacions que realitza l’àrea de 
desenvolupament estratègic. La Diputació de Barcelona atorga una subvenció de 20.982’94€  pel 
projecte consistent en “Disseny de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc del RIS3. Fase 3. Per altre 
banda, aquest projecte també restarà finançant amb les aportacions de diferents municipis 
 

Vist que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) va atorgar al 2014 al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat una subvenció de 190.853’80€ per a la realització del programa de Treball 
i Formació: Persones Aturades no perceptores (PANP). Aquest projecte d’ocupació també restarà 
finançant amb les aportacions que els municipis realitzaran en concepte de revisió mèdica, prevenció 
de riscos laborals i finalització de contracte, per un import total de 5.333’6€, tal i com es desprèn dels 
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diversos convenis aprovats per la junta de govern de 19 de gener de 2015 amb els ajuntaments de: 
Abrera, Corbera de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Cervelló Pallejà, Sant Just Desvern, 
Collbató, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, la Palma de 
Cervelló, el Papiol i Begues 
 
 

Vist l’informe de la Coordinadora d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials  i l’informe 
del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en el que posa de manifest la necessitat de 
generar el crèdit abans esmentat 
 

Atès el que estableix l’article 181 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’execució del Pressupost. 
 

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

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció 3/2015 
  

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 3/2015 consistent en la generació de 
crèdits d’acord al que  s’estableix a l’article 181 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals; d’acord al següent detall: 
 

CRÈDITS GENERATS  
  

DESPESES crèdit inicial altes crèdit final 
332.16000 Seguretat Social 400 400 800 
332.48912 Beca recerca 8210,83 2489,17 10700 
3321.22699 Arxiu Comarcal 15000 9772,13 24772,13 
3321.22699 Arxiu Comarcal 4735,68 0 4735,68 
332. 62900 Altres inversions arxiu 0 9338,7 9338,7 
total despesa 28346,51 22000 50346,51 

  
INGRESSOS crèdit inicial altes crèdit final 
45064 Generalitat Museus i arxius comarcals 28346,51 22000 50346,51 

 

CRÈDITS GENERATS  
  
DESPESES crèdit inicial altes crèdit final 
241.22706 Estudis i treballs tècnics RIS3 0 40986,94 40986,94 
total despesa 0 40986,94 40986,94 
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INGRESSOS crèdit inicial altes crèdit final 
46105 Diputació RIS3. Fase 3 0 20982,94 20982,94 
46209 Ajuntaments RIS3. Fase 3 0 20004 20004 
total ingrés 0 40986,94 40986,94 

 

CRÈDITS GENERATS  
  
DESPESES crèdit inicial altes crèdit final 
241.13176 RET. PERS. 2014/PANP/SPO/0027 102031 5333,6 107364,6 
total despesa 102031 5333,6 107364,6 
  
INGRESSOS crèdit inicial altes crèdit final 
46276 Ajuntaments 201-PANP-SPO-0027 0 5333,6 5333,6 
total ingrés 0 5333,6 5333,6 

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

del Ple que se celebrin.” 
 

j) Decret núm. 65/15, de 28 d’abril, relatiu a aprovar l’actualització del contracte subscrit 
amb l’empresa Nordvert S.L.,  de serveis de recollida selectiva del vidre en la via pública 
i en generadors singulars en les zones Nord i Oest d’aquesta comarca. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 86/2012, de 30 de juliol, es va aprovar 

adjudicar a l’empresa NORDVERT, S.L. el contracte de serveis de recollida selectiva del vidre en la via 
pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, per un 
preu unitari per import de 0,0344250€, sense IVA, de vidre recollit, transportat i dipositat a la planta de 
tractament de l’empresa Daniel Rosas, S.A. al Prat de Llobregat o (en cas excepcional) a la planta de 
l’empresa Santos Jorge, S.A. a Mollet del Vallès; el que suposa un import màxim per a la primera 
anualitat, sense IVA, de 30.704,28€. El percentatge d’IVA d’aplicació serà el que estigui vigent en cada 
moment. 
 

Vist que el contracte de referència tindrà una durada inicial de 2 anys a comptar des 
de la data d’inici del servei, que va ser el dia 1/10/12, podent-se prorrogar 1 cop mitjançant una 
pròrroga com a màxim d'1 any per acord de l’òrgan de contractació; amb una durada màxima del 
contracte, pròrroga inclosa, de 3 anys com a màxim. 

 
Atès que la clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars de la referida 

licitació estableix que un cop finalitzada la primera anualitat del contracte els preus es revisaran 
anualment de conformitat amb el 85% de l’IPC nacional que publica l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE) en la seva pàgina web (http://www.ine.es/varipc/index.do) del període d’1 any immediatament 
anterior. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d’octubre de 2013 es va aprovar 

l’actualització del contracte de referència en el sentit de que el preu aplicable a la recollida selectiva de 
vidre sigui 0,034513 €/Kg amb efectes durant el període 01/10/13 – 30/09/14; i que per acord de la 
Junta de Govern de data 22 de setembre de 2014 es va prorrogar el contracte de referència pel 
període comprès entre el 01/10/14 i el 03/06/15, ambdues dates inclusivament. 
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Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 28 
d’abril de 2015, que s’adjunta a l’expedient, proposant la revisió dels preus del contracte de referència, 
amb efectes retroactius durant el període 01/10/14 – 03/06/15. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins al mes de maig i que és 
necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la revisió de preus del contracte de referència, es 
considera convenient aprovar-ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la 
Junta de Govern que se celebri. 
 

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’actualització del contracte subscrit amb l’empresa NORDVERT, 
S.L., amb CIF B43540285, de serveis de recollida selectiva del vidre en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, d’acord amb el que estableix el 
Plec de clàusules econòmiques i administratives regulador del contracte de referència, en el sentit de 
que el preu aplicable a la recollida selectiva de vidre sigui 0,034454 €/Kg amb efectes retroactius 
durant el període 01/10/14 – 03/06/15, d’acord amb el que es detalla: 
 
Concepte €/Kg sense IVA 2a 

anualitat 
% de 

revisió  
€/Kg revisat 

Preu recollida selectiva de vidre vigent 
01/10/14-03/06/15 

0,034513 -0,17 0,034454 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa NORDVERT, S.L., perquè en tingui 

coneixement i als efectes. 
 

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

k) Decret núm. 71/15, de 5 de maig, relatiu a nomenar com a funcionari interí, al Sr. Moisés 
Canals Lorente, com a prospector auxiliar de campanya, adscrit al Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 53/2015, de 17 de d’abril, es va aprovar 

l’inici del procés del selecció per al nomenament com a funcionari/ària interí/na de programa d’un/a 
prospector/a auxiliar de campanya, a jornada completa, categoria C1, adscrit/a al Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a personal de suport per a la campanya de 
desinsectació d’aquest any 2015, vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del conveni de 
col·laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona per fomentar la prevenció i control de mosquits 
culícids en els municipis de la província de Barcelona per a l’any 2015; així com les bases reguladores 
de la referida convocatòria.  
 

Atès que el candidat proposat pel Tribunal, un cop efectuat el corresponent procés de 
selecció entre els dies 30 d’abril i 4 de maig d’enguany, atesa la seva puntuació final i disponibilitat, va 
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ser el Sr. Moisés Canals Lorente; d’acord amb l’acta del tribunal qualificador de l’esmentada 
convocatòria, que s’adjunta. 

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

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

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Nomenar com a funcionari interí, en virtut de l’article 10.2.c) de la Llei 
7/2007, de 14 d’abril de l’Estatuto Bàsico del Empleado Público, al Sr. Moisés Canals Lorente, amb 
DNI 47.788.337-H, com a prospector auxiliar de campanya, a jornada completa de 37 hores 30 minuts 
a la setmana, grup C, subgrup C1, cos tècnic especialista, adscrit al Servei de Control de Mosquits del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a personal de suport per a la campanya de desinsectació 
d’aquest any 2015, vinculat a les tasques a desenvolupar en el marc del conveni de col·laboració 
subscrit amb la Diputació de Barcelona per fomentar la prevenció i control de mosquits culícids en els 
municipis de la província de Barcelona per a l’any 2015, i  amb un sou brut mensual de 1.464,71€ 
(720,02€ de salari base, 349,93€ de complement de destí - nivell 16 i 394,76€ de complement 
específic) per catorze mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. 
 
El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat al qual estigui adscrit el 
funcionari interí a partir del dia 6 de maig de 2015 i fins la data màxima del dia 31 de desembre de 
2015. No obstant si el Consell Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament 
extern d'aquest programa d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons 
preveu l'art. 10.3. de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, llei 7/2007 de 12 d'abril. 
 

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

TERCER.- Disposar notificar aquest nomenament a l’esmentat treballador, perquè 
prenguin possessió de la referida plaça. 

 
QUART.- Publicar l’esmentat nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, 

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

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest nomenament en la propera sessió del Ple que se 
celebri.”  
 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 

Sessió del 12 de febrer 
 

a) Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la II Marxa Baix Llobregat 
contra la violència masclista i actualitzar el conveni subscrit amb els Ajuntaments 
participants. 

 
“Vist que el Consell de les Dones del Baix Llobregat es va constituir el 7 de març de 

2007 com un òrgan adscrit al Consell Comarcal del Baix Llobregat i funciona com a consell de 
participació de les dones de la comarca, amb la finalitat d’impulsar polítiques d’igualtat de gènere amb 
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la col·laboració dels ajuntaments, els sindicats i patronals més representatius de la comarca, la 
Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de 
les Dones. 
 

Atès que els dies 28 i 29 de maig de 2010 es va realitzar el 3r Congrés de les Dones 
del Baix Llobregat, que va suposar un pas en la consolidació de les polítiques d’igualtat del territori; i 
que a partir de les conclusions d’aquest congrés es va realitzar el “II Pla Transversal de Polítiques de 
Dones del Baix Llobregat 2011-2014”, que va aprovar per acord de la Junta de Govern de data 20 de 
desembre de 2010.  
 

Atès que les polítiques públiques adreçades a eradicar la violència masclista són un 
dels principals punts d’actuació dels ajuntaments de la comarca i que aquestes es caracteritzen per la 
implicació de les entitats de dones que són un element clau per a prevenir i atendre a les víctimes de 
violència masclista. 
 

Vist que la Junta Permanent del Consell de Dones va aprovar la realització de la “I 
Marxa Comarcal”, amb la participació de 14 ajuntaments de la comarca, així com la realització de la “II 
Marxa Comarcal”, dins del Pla de Treball de l’any 2014, amb l’objectiu de manifestar el rebuig contra la 
violència masclista. 
 

Atès que en aquesta “II Marxa Comarcal”, que es va realitzar al Parc de Torreblanca el 
dia 23 de novembre de 2014, van participar els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, El Papiol, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Torrelles de Llobregat i Viladecans; i que per acord de la Junta de Govern 
de data 17 de novembre de 2914 es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
referits ajuntaments per a la realització de la “II Marxa Comarcal contra la violència masclista 2014”, 
amb la finalitat de sufragar les despeses derivades d’aquesta Marxa, d’acord al qual els ajuntaments 
participants haurien de realitzar una aportació de 238,13€ al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Atès que en el mes de gener d’enguany la Diputació de Barcelona va aprovar per 
Decret un ajut econòmic per import de 1.300€ per a donar suport a la II Marxa del Baix Llobregat 
contra la violència masclista, que s’emmarca dins del Protocol general del Pla de Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015.  
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 9 de febrer de 2015 que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per un import 

de 1.300€ per a la II Marxa del Baix Llobregat contra la violència masclista, dins del marc del Protocol 
general del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015.  
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SEGON.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb els 

Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Torrelles de Llobregat i 
Viladecans per a la realització de la II Marxa Comarcal contra la violència masclista 2014, en el sentit 
modificar l’aportació econòmica d’aquest ajuntaments, que s’estableix en 119,95€, així com ampliar la 
seva vigència per a la seva tramitació fins al dia 30 d’abril de 2015; de conformitat amb la minuta de 
modificació del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
Aquesta modificació implicarà el retorn de la quantitat corresponent als ajuntaments que ja han 
efectuat el pagament de l’import inicial del conveni de referència. 

 
TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura dels 

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

QUART.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, així com als 
Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Gavà, Moilns de Rei, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Torrelles de Llobregat i 
Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
b) Establir un període transitori per a l’acceptació de factures no electròniques. 

 
“Atès que la Llei 25/2013, de 28 de desembre, d’Impuls de Factura Electrònica i 

Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, és d’aplicació en el marc de les 
relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les Administracions Públiques, tal i com 
s’estableix en el seu article 2.1. 
 

Atès que, tal i com indica la Disposició Final vuitena del esmentat text legal, l’obligació 
de presentar factura electrònica va entrar en vigor el dia 15 de gener d’enguany. 
 

Vist que gran part del proveïdors d’aquest Consell Comarcal han emès les seves 
factures de forma electrònica, però encara existeixen proveïdors que estan emeten les seves factures 
per la via tradicional, és a dir, a través del registre d’entrada. 
 

Atès que l’article 4 de la referida llei permet que les Administracions Públiques 
reglamentàriament excloguin de l’obligació de presentar factures electròniques al proveïdors sempre 
que el seu import no excedeixi de 5.000€. 
 

Atès que aquesta entitat és conscient de que seria convenient establir un període  
transitori per permetre que els proveïdors adoptessin definitivament els mecanismes necessaris per tal 
de remetre les seves factures de forma electrònica. 
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Establir un període transitori d’un any, a comptar retroactivament des del 

dia 15 de gener de 2015, pel qual el Consell Comarcal del Baix Llobregat acceptarà per registre 
d’entrada aquelles factures que no superin l’import de 5.000€, sent a partir d’aquest període obligatòria 
la presentació de les factures electròniques amb independència del seu import. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord als interessats, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes; així com publicar-lo a la pàgina web de l’entitat. 
 

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

c) Aprovar la designació del President Sr. Josep Perpinyà com a representant de l’entitat en la 
Comissió Territorial del Pla estratègic Metropolità de Barcelona. 

 
“Vist que per acord de Ple extraordinari celebrat el dia 10 de novembre de 2014 es va 

designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a representant del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, en substitució del Sr. 
Joaquim Balsera García. 

 

Atès que en la sessió constitutiva del Consell Rector del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona, celebrada el dia 26 de gener d’enguany, es va acordar la constitució de la comissió 
territorial, que té com a objectiu la incorporació de la realitat territorial metropolitana als treballs del Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona, i en especial al nou Pla Estratègic Barcelona 2025, i que treballa 
de manera complementària amb la Comissió Executiva, que passa a tenir tasques més concretes en 
l’àmbit executiu. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat formarà part de forma permanent a 

l’esmentada Comissió amb un representant ,i que és necessari designar la persona que assistirà de 
manera ordinària a les reunions de la Comissió, 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.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la Comissió Territorial del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona. 
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SEGON.- Comunicar el present acord a la Comissió Territorial del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona, així com a l’esmentat representant, perquè en tingui coneixement i als 
efectes. 

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

 
Sessió del 2 de març 
 
d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Consorci 

de Turisme del Baix Llobregat, de col.laboració per a la tramesa d’informació associada 
a la xarxa de camins. 

 
“Vist que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en exercici de les seves 

funcions està elaborant la segona versió del Mapa Topogràfic de Catalunya 1:25.000 (MTC25).  
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa de l’Inventari de camins 
d’interès comarcal elaborat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona durant els anys 2012 i 
2013, que recull aquells camins que comuniquen nuclis o poblacions de la comarca i que 
complementen la capil·laritat de la xarxa de carreteres locals.  
 

Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha elaborat recentment el Pla de 
senders turístics del Baix Llobregat. 
 

Atès que és d’interès per aquest Consell Comarcal la subscripció d’un conveni del 
col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i amb el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat que permeti integrar la informació corresponent a l’Inventari de camins d’interès comarcal, 
així com la informació turística d’interès a la cartografia oficial, per tal de garantir i difondre una 
informació del territori més rica i precisa. 
 

Vist l’informe emès pel Tècnic de Mobilitat i Infraestructures d’aquesta entitat en data 
24 de febrer de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya i amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat per a la tramesa 
d’informació associada a la xarxa de camins, de conformitat amb la minuta de conveni i d’annex tècnic 
que s’annexen i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a Sra. Lourdes Borrell Moreno, Vicepresidenta d’aquesta entitat, per 
a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
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TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i 
al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

e) Aprovar l’addenda corresponent a l’any 2015 al conveni subscrit amb el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca, de col.laboració per a la 
creació d’un fons comarcal per a la realització del pla estratègic turístic. 

 
“Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es va crear l’any 2000 com una 

aposta del territori tot recollint, d’una banda, la voluntat dels ajuntaments de la comarca, i per altra 
banda l’aposta d’altres administracions i associacions empresarials del territori, i suposà un nou model 
de gestió turística amb una estructura mixta dins de la qual hi ha representat el sector públic i privat de 
la comarca, l’objectiu del qual és contribuir al creixement econòmic del Baix Llobregat mitjançant el 
desenvolupament turístic de la comarca. 
 

Atès que el sector turístic és un sector estratègic i de gran potencial per la comarca, 
gràcies a la seva contribució al PIB comarcal i a la seva capacitat per a la generació de llocs de treball. 
 

Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, va crear l’impost sobre les estades en establiments 
turístics el qual es va començar a aplicar l’1 de novembre de 2012 a tot el territori català. 

 
Atès que amb aquest nou tribut la Generalitat de Catalunya va crear el Fons per al 

Foment del Turisme amb l’objectiu de generar nous recursos econòmics per garantir la millora i la 
competitivitat de l’oferta turística de Catalunya i, especialment, per a la seva promoció. 
 

Atès que el 30 % d’aquesta recaptació ha de ser destinat a les administracions locals, 
en funció de la recaptació corresponent als establiments i equipaments a què fa referència l’article 
103.3 de la Llei 5/2012, tenint en compte que aquest percentatge ha d’ésser destinat al finançament 
d’actuacions concretes en l’àmbit de la promoció turística.  
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de febrer de 2014 es va aprovar la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i ajuntaments 
de la comarca que recapten l’impost de la taxa turística, per a la creació d’un fons comarcal per a la 
realització d’un pla estratègic turístic comarcal.  
 

Atès que en el Acorden Sisè del referit conveni s’establia que els ajuntaments 
participants havien de fer efectiva una aportació econòmica al Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
de l’estimació que faci el Consorci de Turisme del fons amb destí local que rebin cadascun dels 
municipis, i que seria el resultat del càlcul d’un terç d’aquesta previsió; així com que anualment 
s’aprovarà una addenda econòmica que regularà l’import a fer efectiu en cadascuna de les anualitats. 
 

Vist l’informe emès per la Gerent d’aquesta entitat en data 17 de febrer de 2015, que 
s’incorpora a l’expedient. 
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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’una addenda per a l’any 2015 al conveni de 
subscrit amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca que recapten 
l’impost de la taxa turística de col·laboració per a la creació d’un fons comarcal per a la realització del 
pla estratègic turístic comarcal, de conformitat amb la minuta d’addenda que s’annexa i s’aprova 
simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a Sra. Maria Miranda Cuervas, Consellera de Turisme d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i als 
ajuntaments de la comarca que recapten l’impost de la taxa turística, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

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

 
f) Sol.licitar a l’Area Metropolitana de Barcelona la pròrroga per l’any 2015 del conveni de 

col.laboració en relació al finançament i gestió del transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda severa. 

 
“Vist que aquesta entitat, en el marc de les competències atribuïdes en matèria de 

serveis socials per l’article 25.1.c de la Llei 6/1987, de 4 d’abril sobre Organització Comarcal de 
Catalunya, va procedir, per acord adoptat pel Ple celebrat el 29 de setembre de 1992, a l’establiment 
del servei comarcal de transport especial de persones amb mobilitat reduïda. 

 

Vist que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), abans Entitat Metropolitana del 
Transport, d’acord amb la Llei 7/1987, de 4 d’abril, que regula les actuacions públiques especials en la 
conurbació de Barcelona i comarques de la seva zona d’influència, i amb l’article 14.b de la Llei 
31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, té atribuïda, entre d’altres, la competència 
sobre els serveis de transport públic col·lectiu urbà de viatgers que discorrin íntegrament pels 
municipis del seu àmbit territorial. 

 
Atès que, per tal de millorar la qualitat del transport adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda a la comarca, l’Entitat Metropolitana del Transport i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, fent ús de les seves competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni de 
col·laboració per atendre les despeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos 
municipis de la comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’Entitat Metropolitana del Transport, 
conveni que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2014. 
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Vist que durant l’exercici 2006 per tal de millorar la prestació del servei i de diferents 

qüestions referides al seu finançament i organització ambdues entitats van subscriure un conveni de 
col·laboració que regula l’aportació de l’Entitat Metropolitana del Transport, actual l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió diària del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca mitjançant la contractació d’una 
persona destinada de manera específica a la gestió del servei; i que per acord de la Junta de Govern 
de data 16 de novembre de 2009 es va aprovar la modificació de la clàusula tercera de l’esmentat 
conveni, en el sentit d’afegir el cost del personal auxiliar administratiu que sigui necessari per dur a 
terme la gestió diària del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la 
comarca. 
 

Atès que en data 27 de gener de 2015 la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va adoptar l’acord del repartiment de l’import total de l’aplicació pressupostària per al 
finançament durant l’any 2015 dels diferents serveis de transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda severa que l’AMB cofinancia juntament amb altres administracions locals del seu àmbit 
territorial; i d’aquest repartiment es destina un import de 946.580,00€ a aquest Consell Comarcal per 
tal de fer front a les despeses produïdes pel servei i la seva gestió. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
25 de febrer de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la sol·licitud de pròrroga del conveni de 
col·laboració en relació al servei i a la gestió del transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda severa amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’exercici 2015. 

 
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.-  Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’aprovació de la pròrroga i 
actualització per a l’exercici 2015 del conveni de col·laboració regulador de la participació d’ambdues 
entitats en el finançament de les despeses derivades del Servei Comarcal de Transport Adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda, incorporant els següents compromisos:  
 

- Com a finançament de l’AMB es farà constar l’aportació màxima prevista per a l’exercici de 
2015, en funció de les necessitats potencials de la població de persones amb discapacitat.  

- Es contemplarà un calendari de bestretes que permeti fer front al pagament regular de les 
despeses produïdes pel servei. 

- La liquidació del finançament de part de l’AMB es farà un cop que el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat presenti les corresponents justificacions de les despeses, rutes i serveis 
realitzats. 

- En els casos que el servei de transport no discorri íntegrament entre municipis de l’AMB  
però aquests representin l’origen, final o una part important de la ruta, s’estudiarà una 
fórmula de compensació de les despeses originades per aquesta eventualitat.  
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- Donada la seva obligatorietat, es contemplarà com a despesa del servei l’originada per la 

contractació dels acompanyants en els vehicles. 
- El Consell Comarcal del Baix Llobregat fa constar que no rep subvencions pel servei del 

transport adaptat fix i esporàdic d’altres administracions diferents de les dels ajuntaments 
inclosos en l’àmbit de l’AMB (abans EMT). 

 
SEGON.- Acceptar la proposta de distribució i l’aportació màxima per l’any 2015 

prevista per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ascendeix a la quantitat nou-cents quaranta-sis mil 
cinc-cents vuitanta euros (946.580,00 €) en concepte de pròrroga i ampliació del conveni de servei i de 
finançament de la gestió del transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda severa dels municipis 
de la comarca pertanyents a l’àmbit de l’AMB (abans EMT), d’acord amb el següent detall: 
 

- Finançament de l’esmentat servei, sense incloure el cost dels/ de les acompanyants, vuit-
cents setanta-set mil vint-i-cinc euros (877.025,00 €). 

- Finançament de la gestió, la quantitat màxima és de seixanta-nou mil cinc-cents cinquanta-
cinc euros (69.555 €). 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè en 

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

per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de delegació de 
competències.” 
 

g) Aprovar el tancament amb resultat favorable de la inspecció preceptiva biennal de 
l’alberg juvenil Josep Manyanet de Begues. 

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

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

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

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de juny de 2013 es va aprovar 
l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal, entre d’altres, de l’alberg Josep Manyanet 
del municipi de Begues, per tal de requerir al titular la documentació i verificar que la instal·lació 
complia amb tots els requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

Atès que en data 5 de setembre de 2013 es va procedir a visitar la referida instal·lació, 
en la que es van detectar algunes deficiències les quals van ser notificades als titulars de la instal·lació 
en data 16 de setembre de 2013 perquè es procedís a la reparació de les mateixes.  
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Ates que, en data 5 de febrer de 2015 es va procedir a visitar novament la instal·lació i 

es va comprovar que s’havien realitzat les mesures correctores i es va comprovar que, tal i com indica 
l’informe tècnic que s’adjunta a l’expedient, no hi ha cap contravenció normativa que impedís el 
desenvolupament de l’activitat. 
 

Vist l’informe emés pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i la 
Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 11 de febrer de 2015, que 
s’adjunta. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el tancament favorable de l’expedient per al procediment 
d’inspecció biennal de la instal·lació: alberg Josep Manyanet del municipi de Begues, ja que la 
documentació i la comprovació tècnica que s’ha fet de la referida instal·lació compleix amb tots els 
requisits pertinents per a la realització de l’activitat; en el marc del Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, aprovat pel Decret 140/2003, de 10 de juny.  
 

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

TERCER.- Notificar el present acord a l’alberg Josep Manyanet, així com a la Direcció 
General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.  
 

QUART.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per tancar el referit expedient un 
cop s’hagi verificat que l’esmentada instal·lació compleix els requisits pertinents per al realització de 
l’activitat. 
 
  CINQUÈ- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

Sessió del 16 de març 
 

h) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de col.laboració en 
l’àmbit de la salut pública per fomentar la prevenció i el control de mosquits culícids en 
els municipis de la província de Barcelona per l’any 2015. 

 
“Atès que el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus 

objectius prestar suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten de 
manera puntual, quan es troben amb problemàtiques que els són desconegudes i que no en disposen 
de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per al control del mosquit tigre, o la realització de les 
inspeccions entomològiques o identificar alguna plaga, per la qual cosa es requereix de tècnics 
altament especialitzats. 
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Atès que el Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal és una entitat 
de referència en l’àmbit del control integral de plagues amb solvència tècnica i científica contrastada i 
una àmplia experiència en les activitats que constitueixen l’objecte del conveni de referència. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona i aquest Consell Comarcal, a través del Servei de 
Control de Mosquits, han manifestat el seu interès en col·laborar conjuntament en l’àmbit de la salut 
pública per ajudar als ajuntaments en la diagnosi dels problemes ocasionats pels mosquits culícids, en 
l’aplicació del protocol de Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits pel que fa a la inspecció 
entomològica i en la identificació de plagues desconegudes amb propostes de control per als municipis 
de la província de Barcelona.  
 

Atès que aquesta acció conjunta pretén regularitzar, substituir i millorar les diverses 
col·laboracions que existien entre ambdues entitats, i molt especialment davant dels reptes i riscos que 
resulten incrementats per la presència creixent del mosquit tigre (Aedes albopictus) a la demarcació de 
Barcelona. 
 

Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei de Control de Mosquits d’aquesta entitat en 
data 10 de març de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona a l’àmbit de la salut pública per fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids en 
els municipis de la província de Barcelona per a l’any 2015, de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
per a la seva ratificació.” 
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Sessió del 13 d’abril  
 
i) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya, de 

col.laboració per a la realització d’accions conjuntes mitjançant un projecte pilot de 
transferència tecnològica i de coneixement adreçat al sector productiu. 

 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té dins dels seus objectius afavorir el 

desenvolupament econòmic i social de la comarca del Baix Llobregat mitjançant la realització de 
polítiques de desenvolupament econòmic territorial, i té una dilatada trajectòria en la realització de 
polítiques públiques de suport al teixit productiu i a la generació de nova activitat  econòmica a la 
comarca. 

Atès que la Universitat Politècnica de Catalunya és una institució amb expertesa en 
els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències, i els seus tres campus i sis centres adscrits 
repartits pel territori català fan d’ella un punt de referència i, en complicitat amb el teixit productiu, un 
agent i motor de canvi econòmic i social, posant en valor la recerca bàsica i aplicada i transferint 
tecnologia i coneixement a la societat. 
 

Atès que ambdues entitats són membres del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat, òrgan de govern de l’Acord de Concertació Territorial per al desenvolupament econòmic 
local del Baix Llobregat (ACT-Baix), i màxim ens d’expressió de la concertació institucional en l’àmbit 
del desenvolupament econòmic a la comarca del Baix Llobregat. 
 

Vist que en aquest context ambdues entitats han acordat subscriure un conveni  de 
cooperació amb l’objectiu de realitzar accions conjuntes, mitjançant un projecte pilot de transferència 
tecnològica i de coneixement adreçat al sector productiu de la comarca del Baix Llobregat, 
condicionant-se la realització d’aquesta prova pilot, i les tres accions que contempla, a l’obtenció de 
recursos econòmics per ambdues parts, i articulant-se en aquest cas un conveni específic per al 
desenvolupament de cadascuna de les accions, i on es concretarà i detallarà les obligacions de les 
parts per a la seva execució i finançament. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 30 de març de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya per a la realització d’accions conjuntes mitjançant un projecte pilot de 
transferència tecnològica i de coneixement adreçat al sector productiu de la comarca del Baix 
Llobregat, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
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  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Universitat Politècnica de Catalunya, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

 
j) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Direcció General de Formació Professional 

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, de 
col.laboració per a la formació pràctica d’un estudiant. 

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

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

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

Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat vol acollir 
alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme des del 
departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és establir 
propostes de formació institucional per a un estudiant d’Administració de sistemes informàtics en la 
xarxa de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei durant el curs escolar 2014-2015. 
 

Vist que, d’acord amb l’informe emès pel Tècnic del Departament d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 16 de març de 2015, que s’adjunta a l’expedient, seria 
d’interès disposar de l’alumne Jordi Expósito González, perquè realitzi les seves pràctiques curriculars 
en el Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de pràctiques en el 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’alumne 
d’Administració de sistemes informàtics en la xarxa de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei, Jordi 
Expósito González, amb DNI 47.939.769-H; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
L’estada en pràctiques de l’esmentat alumne no suposarà cap vinculació ni dret de caire laboral per 
aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor d’aquest 
alumne. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

k) Aprovar la pròrroga per l’any 2015 dels convenis subscrits amb diferents ajuntaments 
en relació als serveis de transport fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Vist que aquesta entitat, per acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 2005, 

ratificat en sessió plenària de 7 de novembre de 2005, va aprovar la prestació del servei de transport 
especial per a persones amb mobilitat reduïda (anomenat “porta a porta” o esporàdic), en els municipis 
del Baix Llobregat d’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport, actual Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i 
Viladecans) i entre aquests i les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet, conveni que s’ha anat prorrogant. 

 
Vist que per tal de regular la participació de cadascun dels Ajuntaments en el servei, 

per acord de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2006, va aprovar-se la subscripció d’un conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de la comarca pertanyents a 
l’àmbit d’actuació de l’EMT (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, El 
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern 
i Viladecans), regulador del finançament del servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb 
mobilitat reduïda per a l’any 2006, conveni que s’ha anat prorrogant. 
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Vist que per tal de simplificar i fer més àgil la gestió es va acordar unificar en un únic 
conveni el servei de transport adaptat fix i esporàdic i, en aquest sentit, per acord de la Junta de 
Govern de data 19 de març de 2012 es va aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix i 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, que s’ha anat prorrogant fins l’exercici 2014. 

 
Vist que per tal de donar cobertura a determinats serveis de persones amb mobilitat 

reduïda de residents en municipis del Baix Llobregat no pertanyents al conveni de col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i com s’ha fet en anteriors exercicis, es considera oportú subscriure 
la pròrroga del conveni de cooperació regulador del servei del transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda subscrit amb els municipis de Molins de Rei, Pallejà, Sant Climent de Llobregat i 
Santa Coloma de Cervelló. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 
30 de març de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

 
ACORDS 

   
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal 

del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Prat de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a persones 
amb mobilitat reduïda per a l’any 2015, amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2015 i fins al 31 
de desembre de 2015; d’acord amb la minuta de pròrroga de conveni que s’adjunta a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del 

Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Sant 
Climent de Llobregat en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 
2015, amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2015 i fins al dia 31 de desembre de 2015; d’acord 
amb la minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats, perquè en tinguin 

coneixement i als efectes. 
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CINQUÈ.- Condicionar l’efectivitat del cofinançament compromès pel Consell 

Comarcal del Baix Llobregat en el present conveni a l’efectiva subscripció amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) de la pròrroga per enguany del conveni de col·laboració regulador de la participació 
d’ambdues entitats en el finançament de les despeses derivades del servei de transport adaptat.  

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

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

l) Aprovar la subscripció del conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya, 
de col.laboració en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions 
locals per a la millora de la prestació de serveis públics mitjançant les tecnologies de la 
informació i la comunicació pel 2015.  

 
“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 és d’interès per enguany col·laborar amb el Consorci AOC en la prestació 
d’aquests serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca.  

 
Vist que d’acord amb el 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 14.611€ (catorze mil sis-cents onze euros) 
per participar en els serveis d’assistència fixats en l’annex I del conveni. 

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

persona designada per aquesta entitat com a tècnic referent davant del Consorci AOC i qui 
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 d’aquesta entitat en data 
30 de març de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

PRIMER.- Aprovar la subscripció per a l’any 2015 d’un conveni 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 14.611€ (catorze mil sis-cents onze euros) per participar en els serveis d’assistència, de 
conformitat amb la minuta de conveni 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 del conveni de col·laboració entre aquest Consell 
Comarcal i el Consorci AOC de l’any 2015 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 acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Consorci AOC així com al Departament 
d’Intervenció i a l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
  
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb els ajuntaments participants, de col.laboració 
en el desenvolupament del programa d’experiència professional Joves per a l’Ocupació 
2014-2015.  

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

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

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació 2014-2015” és un programa de suport a 
l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i 
que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 

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

d’altres, els ajuntaments de Catalunya o entitats vinculades o dependents d’aquests de més de 20.000 
habitants per a la demarcació de Barcelona, Girona i Tarragona o bé de més de 12.000 habitants per a 
la demarcació de Lleida, i els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària que abastin 
un territori de més de 20.000 habitants; i que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 15 municipis amb 
menys de 20.000 habitants i, d’aquests, 13 ajuntaments han manifestat el seu interès en participar en 
el projecte, a més, els ajuntaments entre 20.000 i 30.000 habitants que en aquesta edició podien 
demanar la subvenció directament han optat per continuar en el programa comarcal, sent aquest 
Consell Comarcal qui efectuï la gestió en el seu municipi; així finalment són 19 ajuntaments els que 
participaran amb en el projecte comarcal. 

PERSONAL CONCEPTE Percentatge 
dedicació Període 

Xavier Farré i Perisé Tècnic Superior 50 % 01/01/2015 a 15/11/2015 
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Vist que per Decret de Presidència núm. 150/2014, de 30 de setembre, es va aprovar 

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

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 1 d’abril de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació d’un 
conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal i cadascun dels ajuntaments participants en el 
Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació 2014-
2015”. 

 
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 de la comarca participants en el Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació 2014-2015”, que són els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de 
Montserrat, la Palma de Cervelló, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Vallirana; de conformitat amb 
la minuta de convenis que s’incorporen a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments que participen en el Programa 
“Joves per l’Ocupació 2014-2015”, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

n) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat, de 
col.laboració en el finançament de l’Arxiu Comarcal per l’any 2015. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 2014 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la 
gestió de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat 

anualment per a la gestió de l’arxiu comarcal es signarà un conveni específic anual entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Baix Llobregat que establirà l’aportació econòmica a 
transferir al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, 
i que per l’any 2015 serà de 40.000,00 €. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 7 d’abril de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació 
a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
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 entre el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació a la 
transferència anual corresponent a l’any 2015 per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, 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 al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 

o) Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents ajuntaments, de col.laboració en la 
convocatòria i organització del VIII Premi literari Delta de narrativa escrita per dones. 

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

Llobregat, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i Sant Boi de Llobregat van acordar convocar el 
Concurs de Novel·la per a Dones, Delta; i que posteriorment es van integrar al Premi els Ajuntaments 
de Begues, Esplugues de Llobregat, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de 
Llobregat i Sant Joan Despí. 
 

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

Vist que els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans han 
establert una relació de cooperació, dins del marc de les competències que tenen legalment atribuïdes, 
per organitzar el VIII Premi literari Delta Narrativa Escrita per Dones, així com la publicació i la 
presentació de l’obra guanyadora; i que la seu del Premi serà al municipi de Sant Boi de Llobregat, 
segons els acords presos entre els ajuntaments participants. 
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Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Consell de les Dones 
del Baix Llobregat, es va incorporar al Premi a l’edició 2009-2010 i manifesta la seva voluntat de 
continuar donant suport tècnic a l’edició 2015-2016. 
 

Vist que en aquesta nova edició aquest Consell Comarcal seguirà fent difusió del 
Premi des del Consell de les Dones del Baix Llobregat, i igualment es fomentarà la realització de tallers 
d’escriptura creativa en els municipis participants que es decideixi, que repercutiran en la qualitat de 
les obres que es presenten. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 20 de març de 2015, 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 de col·laboració biennal (2015-2016) 
amb els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, per l’organització del VIII 
Premi literari Delta Narrativa Escrita per Dones, així com per la publicació i presentació de l’obra 
guanyadora, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
  
  SEGON.- Facultar a la Sra. Maria Soler Sala, Consellera de les Dones 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 Begues, Castelldefels, El 

Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç 
dels Horts i Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

p) Aprovar la pròrroga de l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica a 
entitats locals de Catalunya promogut pel Consorci Català de Desenvolupament Local. 

 
“Atès que en el marc actual de liberalització del sector elèctric és factible la negociació 

de les tarifes de subministrament elèctric amb les empreses comercialitzadores. 
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), mitjançant el 

Consorci Català pel Desenvolupament Local, va licitar el subministrament elèctric, mitjançant 
contractació centralitzada, per a les entitats membres de l’ACM i les entitats locals que s’adhereixin al 
corresponent conveni, i que l’adjudicatari del referit contracte va ser l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, S.L.  
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Vist que per Decret de Presidència núm. 135/2010, de 5 d’octubre, ratificat pel Ple de 

data 20 de desembre de 2010, es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 

Atès que l’acord marc fruit d’aquesta licitació tenia una vigència de 18 mesos a partir 
de la formalització del contracte entre l’ens local i l’adjudicatari, amb una possible pròrroga de 12 
mesos addicionals. 

 
Vist que per acord de Ple d’aquesta entitat, en sessió celebrada el dia 19 de 

desembre de 2011, es va aprovar la renovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 
Atès que el termini de la referida renovació finalitzava el dia 31 de desembre de 2012 i 

que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va acordar obrir l’expedient de licitació d’un Acord 
marc pel subministrament d’electricitat i gas natural amb vigència des de l’1/04/13 fins a 31/03/14, 
prorrogable fins a 3 anys més. 

  Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant acord de Ple de data 17 de 
desembre de 2012 va aprovar, entre d’altres, l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al 
sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les 
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 14 d’abril de 2014 es va aprovar la 

pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp. 2012/01), per un 
termini de dotze mesos, amb efectes des de l’1/04/14 i fins al 31/03/15. 
   

Vist que el Consorci Català pel Desenvolupament Local en data 10 de febrer de 2015 
va aprovar la segona pròrroga de l’Acord marc del subministrament elèctric per un termini de dotze 
mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 24 de 
març de 2015, que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga de l’adhesió a l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica. 
 

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 de l’adhesió a l’Acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, amb efectes des de l’1/04/15 i 
fins al 31/03/16, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d’energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  149,737   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

171,804   88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  133,442   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

153,119   68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
D’acord amb la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules administratives particulars que regula 
l’esmentat contracte,  s’aplicaran als preus les corresponents actualitzacions que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que 
afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Comunicar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat, perquè tingui coneixement i als 
efectes. 

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

celebri per a la seva ratificació.” 
 
Sessió del 4 de maig  
 
q) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya, de 

col.laboració per a la definició de l’estratègia comarcal en el marc del projecte RIS3. 
 

“Atès que la Comissió Europea, en el mes d’octubre de l’any 2011, va adoptar les 
propostes legislatives per al disseny de les noves polítiques de cohesió que han de tenir vigència 
durant el període 2014-2020, i que dins d’aquestes polítiques hi ha les estratègies d’investigació i 
innovació per a l’especialització intel·ligent (estratègies RIS3), que consisteixen en agendes integrades 
de transformació econòmica territorial que s’ocupen en cinc assumptes importants: 
 

- Es centren en el recolzament a la política i les inversions prioritàries, reptes i necessitats claus 
del país o regió per al desenvolupament basat en el coneixement. 
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- Aprofiten els punts forts, avantatges competitives i potencial d’excel·lència de cada país o 
regió. 

- Recolzen la innovació tecnològica, així com la basada en la pràctica, i aspiren a fomentar la 
inversió del sector privat. 

- Involucren per complert als participants i fomenten la innovació i l’experimentació. 
- Es basen en l’evidència i inclouen sistemes sòlids de supervisió i avaluació. 

 
Vist que la justificació d’aquesta nova estratègia RIS3, segons la Comissió Europea, 

radica en que per sortir de la crisi econòmica, la Unió Europea (UE) necessita un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador, i que això requereix una estratègia exhaustiva d’innovació europea; 
i que l’objectiu és invertir en recerca, innovació i iniciativa empresarial en tots els Estats membres i 
regions de la UE, així com en el màxim d’aprofitament del potencial d’Europa. 
 

Atès que la Comissió Europea vol que totes les autoritats nacionals i regionals de tota 
Europa preparin les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent, a fi de que els 
Fons Estructurals puguin fer-se servir de manera més eficaç i puguin augmentar les sinèrgies entre les 
diferents polítiques de la UE, nacionals i regionals, així com les inversions públiques i privades. 
 

Vist que en aquest marc, el dia 5 de juny de 2013, en la sessió celebrada del Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, es va decidir que com a comarca del Baix Llobregat era 
necessari definir aquesta especialització intel·ligent del territori, per tal de poder incorporar aquesta 
estratègia dins de la definició que el govern de la Generalitat de Catalunya està realitzant pel conjunt 
del país, en l’anomenada estratègia RIS3CAT. 
 

Atès que d’aquest treball conjunt, que es va iniciar a partir de la reunió del Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses, es va acordar iniciar els treballs tècnics per definir i aprofundir en la definició 
de l’estratègia territorial del Baix Llobregat mitjançant el disseny i configuració del Pla d’Estratègia i 
Competitivitat Territorial (PECT) del Baix Llobregat; i que per al disseny i definició del PECT del Baix 
Llobregat s’està treballant en propostes de programes sectorials i projectes transversals, en els que 
estan participant els ajuntaments, empreses i centres de coneixement de la comarca, entre aquets es 
troba la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 23 d’abril de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya per a la definició de l’estratègia del Baix Llobregat en el marc del projecte 
RIS3, de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova simultàniament.  
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  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Universitat Politècnica de Catalunya, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

r) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès, de 
col.laboració pel desenvolupament d’un programa informàtic de gestió d’ajuts 
individuals de menjador. 

 
“Vist que, d’acord al que disposa la Llei 19/2009, del 10 de juliol, d'Educació, el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat té assumida la gestió dels serveis de transport, dels serveis de 
menjador escolar i d'altres serveis escolars. 

 
Atès que aquest Consell Comarcal fa temps que treballa en un programa informàtic 

per facilitar la tasca en l'atorgament dels ajuts individuals de menjador dels alumnes dels centres 
sostinguts amb fons públics a la seva comarca, segons consta a l’expedient. 

Atès que el Consell Comarcal del Barcelonès ha establert contacte amb aquesta 
entitat per definir les condicions de col·laboració per a disposar d'una eina conjunta per a l'atorgament 
de les beques menjador, que prendrà com a base l'actual programa informàtic desenvolupat per aquest 
Consell Comarcal. 

Vist que aquesta nova eina informàtica, PIGAIM, serà utilitzada per ambdues 
administracions i serà allotjada en un servidor extern dedicat, i la seva configuració, manteniment i 
suport d'usuari serà responsabilitat d’aquest Consell Comarcal, que mantindrà una vinculació 
contractual amb els tècnics informàtics encarregats d'aquesta nova aplicació; i que el Consell 
Comarcal del Barcelonès contribuirà amb una aportació econòmica per import de 23.000€ per cobrir 
part de les despeses d'aquesta inversió per al curs escolar 2015/2016. 

Vist l’informe emès pel Tècnic del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies 
d’aquesta entitat en data 28 d’abril de 2015, que s’incorpora a l’expedient., proposant la subscripció 
d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitat que reguli els compromisos en el 
desenvolupament del referit programa informàtic.  

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 subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Consell 

Comarcal del Barcelonès pel desenvolupament d’un programa informàtic de gestió d’ajuts individuals 
de menjador (PIGAIM), de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i s’aprova 
simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

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

s) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera i el Consorci per  
la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, de col.laboració per 
al seguiment del fartet (Aphanius Iberus). 

 
“Vist que durant l’any 2014 i principis de 2015 des del Departament de Vertebrats de la 

Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona es va proposar al Servei de Control de Mosquits 
d’aquest Consell Comarcal fer un estudi anomenant "Impacte de la depredació del fartet (Aphanius 
iberus) i la gambúsia (Gambusia holbrooki) en les comunitats d’invertebrats de llacunes litorals 
contaminades per nitrat", que serviria per a aprofundir en les capacitats de depredació de larves de 
mosquits dels dos peixos que actualment es poden trobar a la comarca i que són una valuosa eina de 
treball.  
 

Atès que una part experimental del projecte es desenvoluparia a les instal·lacions de 
Can Comas, d'altres experiments es farien a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona i altres 
seguiments es realitzarien al delta del Llobregat, i atès que part dels fartets havien de ser obtinguts de 
les zones de cria sota gestió del Consorci del Delta del Llobregat, aquest organisme va considerar la 
necessitat de subscriure un conveni al respecte; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Responsable del Servei de Control de Mosquits d’aquesta 
entitat en data 22 d’abril de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

 
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Bosch 

i Gimpera i el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat per al 
seguiment del fartet (Aphanius Iberus), de conformitat amb la minuta de conveni que s’annexa i 
s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació Bosch i Gimpera i el Consorci 
per a la protecció i la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat, perquè en tinguin coneixement 
i als efectes. 
 

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

t) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
de col.laboració per a l’execució i finançament del projecte 2015 de la Xarxa Productes 
de la Terra al Baix Llobregat. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 60/2015, de 21 d’abril, es va acceptar la 

subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 27.179,38€ del fons de prestació 
“Millora de competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” de l’any 2015. 
 

Vist que des de l’any 2007 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari han col·laborat en el desenvolupament d’accions de suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat, i des del 2010 en el marc de Xarxa de Productes de la Terra. 

 
Vist que enguany és d’interès seguint col·laborant per a l’execució i finançament del 

projecte 2015 de la Xarxa de productes de la terra al Baix Llobregat. 
 
Vist la minuta de conveni que s’adjunta al present acord. 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Agrícola en data 27 d’abril de 2015, que 

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

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

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

 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i 
finançament del “Projecte 2015 de la Xarxa de Productes de la Terra al Baix Llobregat”, d’acord amb la 
minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que el Consell 
Comarcal farà una aportació al Consorci del Parc Agrari per import com a màxim de 20.385,88€ per a 
l’execució del projecte. 
 

SEGON.- Facultar la Vicepresidenta del Consell Comarcal, Sra. Lourdes Borrell 
Moreno, per a la signatura del conveni i dels documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord. 

 
TERCER.- L’import màxim de 20.385,88€ anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 

41046701 del pressupost de l’exercici 2015. 
 

QUART.- Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i 
al Servei del Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

celebri.” 
 

u) Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Direcció General de Formació Professional 
Inicial de la Generalitat, de col.laboració per la realització de pràctiques curriculars d’un 
estudiant.  

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

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

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

Vist que des de fa un temps el Departament d'Informàtica d’aquesta entitat vol acollir 
alumnes en pràctiques que col·laborin en les diferents tasques que s’han de portar a terme des del 
departament i que s’ha contactat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat de Catalunya, atès que el seu objectiu és establir 
propostes de formació institucional per a un estudiant d’Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips 
informàtics del PTT Sant Vicenç dels Horts durant el curs escolar 2014-2015. 
 

Vist que, d’acord amb l’informe emès pel Tècnic del Departament d’Informàtica i 
Noves Tecnologies d’aquesta entitat en data 28 d’abril de 2015, que s’adjunta a l’expedient, seria 
d’interès disposar de l’alumne Patrick Harrison, perquè realitzi les seves pràctiques curriculars en el 
Departament d’Informàtica d’aquest Consell Comarcal. 
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  Vist que per regular l’estada en pràctiques del referit alumne és necessari la 
subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
través del qual es determinin els compromisos i responsabilitats de les parts, el text del qual s’adjunta 
al present acord. 
 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Direcció 
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per l’acolliment en règim de pràctiques en el 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies del Consell Comarcal del Baix Llobregat de l’alumne 
d’Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics del PTT Sant Vicenç dels Horts, Patrick 
Harrison, amb NIE Y1654716H; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient 
i s’aprova simultàniament.  
 
L’estada en pràctiques de l’esmentat alumne no suposarà cap vinculació ni dret de caire laboral per 
aquesta entitat i per l’alumne, així com tampoc cap contraprestació econòmica a favor d’aquest 
alumne. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri 
per a la seva ratificació.” 
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v) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i 

diferents empreses, de col.laboració per a la realització de pràctiques en el marc del 
programa Joves per l’ocupació 2014-2015. 

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

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

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

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

Atès que l’esmentat programa contempla la realització d’un curs de formació de 
l’especialitat Auxiliar de magatzem i que per a la seva impartició es va contractar els serveis de 
docència de l’empresa Institut Català d’Ensenyament Industrial, S.L. (ICEI).  
 

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

Atès que les empreses Grandes Almacenes FNAC España, S.A., Bicicletas Monty, 
S.A., Ara Vinc, S.L., Pahissa & Pie, S.C.P. i Montañés Express, S.L. estan interessades en acollir a 
joves en pràctiques no laborals, segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 27 i 28 d’abril de 2015, que s’incorporen 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 subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa  

Grandes Almacenes FNAC España, S.A., amb NIF A80500200, i el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del Programa 
d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2014-2015; de 
conformitat amb la minuta de conveni i el seu annex que s’incorporen a l’expedient i s’aproven 
simultàniament.  

 
SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i l’empresa Bicicletas Monty, S.A, amb NIF A08906471, i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc 
del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 
2014-2015; de conformitat amb la minuta de conveni i el seu annex que s’incorporen a l’expedient i 
s’aproven simultàniament.  
 

TERCER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’empresa Ara Vinc, S.A., amb NIF B59460618, i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del Programa 
d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2014-2015; de 
conformitat amb la minuta de conveni i el seu annex que s’incorporen a l’expedient i s’aproven 
simultàniament.  

 
QUART.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i l’empresa Pahissa & Pie, S.C.P., amb NIF J58602830, i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc 
del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 
2014-2015; de conformitat amb la minuta de conveni i el seu annex que s’incorporen a l’expedient i 
s’aproven simultàniament.  

 
CINQUÈ.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i l’empresa Montañés Express, S.L., amb NIF B64019110, i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc 
del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 
2014-2015; de conformitat amb la minuta de conveni i el seu annex que s’incorporen a l’expedient i 
s’aproven simultàniament.  
 

SISÈ.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
  SETÈ.- Comunicar el present acord a les empreses Grandes Almacenes FNAC 
España, S.A., Bicicletas Monty, S.A., Pahissa & Pie, S.C.P. i Montañés Express, S.L., així com al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

VUITÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
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w) Aprovar la subscripció de l’addenda per l’any 2015 al conveni subscrit amb la Diputació 

de Barcelona,  de col.laboració en el servei d’intermediació pels deutes de ‘habitatge i el 
servei d’atenció ciutadana. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2014 es va 

aprovar, entre d’altres, la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per 
al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció 
Ciutadana (SAC), mitjançant el qual la Diputació de Barcelona faria una aportació econòmica fins al 30 
de juny de 2015 de 9.500€. 
 

Atès que l’esmentat conveni en el seu pacte vuitè estableix que l’aportació econòmica 
anual de la Diputació de Barcelona s’haurà de formalitzar de mutu acord mitjançant una addenda al 
referit conveni. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 21  
d’abril de 2015, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’una addenda al conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona per al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), relativa a l’establiment de l’aportació econòmica de la 
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2015, per un import de 8.500,00€, pel període de l’01/07/15 al 
31/12/15; de conformitat amb la minuta d’addenda que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 
La resta de pactes previstos en el conveni de referència es mantindran vigents. 
 

SEGON.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Gerència de Serveis d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats, Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en al propera sessió plenària que se 
celebri.” 
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x) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments dels municipis de 

l’Àrea Bàsica comarcal, de col.laboració en matèria de serveis socials bàsics, en el marc 
del Protocol Addicional 2015 al Contracte Programa 2012-2015 subscrit amb el 
departament de Benestar Social i Família. 

 
"Vist que d’acord amb les previsions del sistema competencial establert per la Llei 

12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, els municipis ostenten competències en l’àmbit dels 
serveis socials bàsics, entre elles les de gestionar els serveis socials necessaris i complir les seves 
funcions pròpies; i corresponen als ens locals supramunicipals, com ara els consells comarcals, 
funcions de suport i assessorament en la prestació i gestió dels serveis socials bàsics. 
 

Vist que la referida llei regula també la possibilitat de que la comarca s’estableixi com 
Àrea Bàsica de Serveis Socials en relació als municipis de menys de 20.000 habitants, podent en 
aquest cas desenvolupar funcions de gestió i coordinació relacionades amb els serveis socials bàsics 
d’aquests municipis, i que actualment l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat esta formada pels 
municipis d’Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, 
La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just 
Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 
 

Vist que per Decret de Presidència d’aquesta entitat núm. 51/2015, de 14 d’abril, es va 
aprovar la subscripció del Protocol Addicional per a l’any 2015 del Contracte-Programa 2012-2015 per 
a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya (DBSF) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat; i que, d’acord amb el que 
disposa el referit Contracte-Programa, el Consell Comarcal del Baix Llobregat actua com a ens gestor 
en matèria de serveis socials bàsics, rebent finançament previst per la cooperació financera del DBSF 
per als mateixos. 

 
Vist que el Protocol Addicional 2015 del contracte-programa inclou en la seva fitxa 

núm. 1 els Serveis Socials Bàsics i la cooperació financera per al manteniment dels serveis socials 
municipals que pertanyen a l’Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat, amb una aportació de 
1.686.827,97€, distribuïts d’acord amb el següent detall: 
 

concepte import 
Servei Bàsic d’Atenció Social: professionals equips bàsics  
(diplomats treball social i educació social, coordinació i 
desplaçaments) 

947.663,61 € 

Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD Social i SAD Dependència) 571.883,66 € 
Aportació extraordinària d’ajuts d’urgències socials 83.220,00 € 
Referents comunitàries per a la implementació del Sistema Català 
d’Autonomia i Atenció a la Dependència 84.060,70 € 

TOTAL 1.686.827,97 € 
 

Vist l'informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat 
de data 27 d’abril de 2015, que s’adjunta.  

 
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 
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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.- Assignar al Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 

les següents actuacions i finançament en el marc de la fitxa 1 de Serveis Socials Bàsics, del Protocol 
Addicional 2015 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials 
i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: 
 

Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat Finançament  
Fitxa 1 - CP 2015 

1) Coordinació Àrea Bàsica Comarcal del Baix Llobregat 27.740,03 € 
2) Referents comunitàries per a la implementació del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència 84.060,70 € 
3) Equip professional (1,5 treballadores socials): Programa de suport tècnic directe en l’àmbit dependència a 
diversos municipis de l’Àrea Bàsica Comarcal 33.800,31 € 

4) Desplaçaments del suport tècnic dependència i coordinació Àrea Bàsica Comarcal  1.230,81 € 
 

SEGON.- Aprovar i tramitar el conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials 
Bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica Comarcal de 
Serveis Socials del Baix Llobregat per a l’any 2015, en el marc de les fitxes 1, 2.1 i 2.2 del Protocol 
Addicional 2015 del Contracte Programa, de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta i 
s’aprova simultàniament, i d’acord amb el que es detalla: 
 

municipis 
equip 

profes-
sional 

despla-
çaments 

SAD            
social 

SAD 
depen-
dència 

urgències 
socials 

espais 
socio-

educatius 
TOTAL 2015 

aportació 
Ajuntament 

tècnic  
dependència 

Abrera 85.627,49 1.712,55 23.547,35 11.155,54 8.074,36  22.100,00 152.217,29 € -2.751,99  

Begues 45.067,10  901,34 12.856,37 11.713,32 4.575,44    75.113,57 € -2.751,99  

Castellví de Rosanes 22.533,55  450,67 3.418,01 1.695,20  1.217,15    29.314,58 €   

Cervelló 58.587,23 1.171,74 17.111,40  28.052,91  5.970,56    110.893,84 € -1.375,50 

Collbató 36.053,68 721,07 8.597,45 19.915,92 2.967,41  10.000,00 78.255,53 €   

Corbera de Llobregat 87.880,84 1.757,62 27.648,96 15.191,22 € 9.899,29    142.377,93 €   

Pallejà 67.600,65 1.352,02 21.853,88 38.639,73 7.885,27    137.331,55 € -2.751,99 

Palma de Cervelló, La 22.533,55 450,67 5.830,03 13.288,22  2.135,58    44.238,05 €   

Papiol, El 36.053,68 721,07 7.812,87 13.671,01  2.702,84  1.126,00 62.087,47 €   

Sant Climent de Llobregat 27.040,26 540,82 7.647,79 14.141,29  2.693,31    52.063,47 € -1.375,50 

Sant Esteve Sesrovires 69.854,00 1.397,08 14.646,94 45.912,71  5.120,46  1.126,00 138.057,19 €   

Sant Just Desvern 112.667,75 2.253,35 31.828,25 74.619,20  10.589,70   231.958,25 € -2.751,99 

Santa Coloma de Cervelló 51.827,16 1.036,54 15.610,19 6.638,64  5.585,24    80.697,77 € -2.751,99 

Torrelles de Llobregat 40.560,39 811,21 11.362,93 10.007,18 3.966,07    66.707,78 € -2.751,99  

Vallirana 103.654,33 2.073,08 28.377,24 29.091,91 9.837,32    173.033,88 €   

Patronat Comarcal  33.800,31 1.230,81     35.031,12 €  

TOTALS 901.341,97 € 18.581,64 € 238.149,66 € 333.734,00 83.220,00 € 34.352,00 € 1.609.379,27 € -19.262,94 € 
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TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat, per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 

 
QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya així com als Ajuntaments esmentats, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes oportuns. 

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

 
y) Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del 

contracte de 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 prescripcions tècniques. 

 
“Vist que el dia 3 de juny d’enguany finalitza el vigent contracte del servei de recollida 

selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones 
Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat i que no és possible la seva pròrroga, és necessari iniciar 
un nou expedient de licitació per a l’adjudicació del referit servei per al període 01/07/15 – 31/12/15; 
d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 20 d’abril de 
2015, 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 la Interventora 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, del contracte del servei de recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via 
pública i en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, a 
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dipositar en les plantes de tractament de Castellbisbal, el paper i cartró, i la planta de triatge 
d’Hostalets de Pierola el envasos lleugers, amb els següents preus de licitació:  
 
- Preu NÚM. 1 correspon al paper i cartró: 0,085721 €/Kg sense IVA de paper i cartró recollit i lliurat a 
la planta de reciclatge de Castellbisbal o (en cas excepcional) a la planta d’Esparreguera. 
 
- Preu NÚM. 2 correspon als envasos lleugers: 0,237080 €/Kg sense IVA d’envasos lleugers recollits i 
lliurats a la planta de reciclatge de CESPA a Els Hostalets de Pierola i en cas excepcional a la planta 
que determini l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques reguladors d’aquest contracte, que s’adjunten com a document annex 
i s’aproven simultàniament. 

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

servei de recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors 
singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant procediment obert, i 
publicar el corresponent anunci en el perfil de contractant d’aquesta entitat 
(http://www.elbaixllobregat.cat), 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; 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.  

 
La despesa plurianual derivada d’aquest contracte, possibles modificacions i IVA 

inclòs, es farà efectiva amb càrrec a la partida 1621.22300- del pressupost dels exercicis 2015 i 2016. 
 
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 9.459,25€. 

 
SISÈ.- Facultar a la Presidència 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.” 
 

z) Aprovar una modificació en la titularitat de la instal.lació juvenil Alberg de Joventut 
Josep Manyanet, de Begues. 

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

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

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

Vist que, en data 5 de febrer de 2015 es va procedir a visitar la instal·lació Alberg de 
Joventut Josep Manyanet, situada al c/ Morella núm. 14 del municipi de Begues, i inscrita amb aquest 
nom amb el número 477 del Llibre de registre d’instal·lacions de Joventut de la  Direcció  General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya; i que una vegada inspeccionada es va comprovar que havia 
hagut un canvi de la persona física o jurídica titular i/o administradora de la referida instal·lació; segons 
consta a l’expedient.  
 

Atès que en data 16 de març del 2015 va arribar a aquesta entitat un escrit de canvi 
de titularitat de la referida instal·lació, comunicant que a partir d’aquell moment la nova persona titular 
és el Sr. Josep Oriol Pujol Humet de la Fundació Pere Tarrés.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i la 
Coordinadora del Departament de Joventut d’aquesta entitat en data 14 d’abril de 2015, que 
s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el canvi de titularitat de la instal·lació Alberg de Joventut Josep 

Manyanet del municipi de Begues, constant com a nova persona titular el Sr. Josep Oriol Pujol Humet 
de la Fundació Pere Tarrés. 
 

SEGON.- Notificar el present acord a l’alberg Josep Manyanet, així com a la Direcció 
General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
perquè en tinguin coneixement i als efectes.  
 

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

 
aa) Aprovar la creació i registre d’un nou fitxer de protecció de dades de caràcter personal: 

“Ensenyament i serveis socials”. 
 

“Vist que el Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de determinades 
competències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament i que en el seu article 8 
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estableix que l’assignació a cada comarca dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte 
de conveni individualitzat entre Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca. 
 

Vist el que disposen el Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar 
de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. 
 

Vist que per acord de Ple de data 21 de juliol de 2014 es va aprovar la subscripció de 
sengles convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatius a la delegació de competències quant a la gestió del 
servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions. 
 

Atès que els serveis de menjador escolar i transport escolar requereixen arxius 
informàtics,  aplicacions i documentació física que incorporen dades personals, econòmiques i socials 
que requereixen d’un nivell de seguretat alt en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
d’acord amb el que disposa l’article 81.3 a) i c) del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 

Atès la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), que té com objecte principal garantir i protegir, pel que respecta al tractament de les 
dades personals, els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat, 
personal i familiar.  
 

Vist que en compliment del que disposa la LOPD en el seu article 20, el Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada 
llei en el seu article 52 i següents, així com en el seu article 130 i següents, la Llei 32/2010, d’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la resta de normativa complementària; la 
creació dels fitxers de les Administracions Públiques, s’haurà de realitzar mitjançant disposició general 
publicada al Butlletí Oficial de la Província. 
 

Vist que a l’apartat 2 de l’article 20 de la LOPD i a l’article 54 del Reial Decret 
1720/2007 es detalla la informació que haurà de contenir la disposició de creació dels fitxers, en ordre 
a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves 
dades personals que la mateixa llei preveu. 
 

Atès que, un cop publicada la disposició general de creació del fitxer la LOPD i el seu 
Reglament de desenvolupament estableixen l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General 
de Protecció de Dades.  
 

Atès l’article 11 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, que estableix que són objecte d’inscripció en el Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins de l’àmbit 
d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; que, segons l’article 3 de la referida Llei, 
inclou els ens locals. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 16 d’abril de 2015, que s’adjunta a l’expedient, proposant la creació 
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del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
“Ensenyament i Serveis Socials”. 

 
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 creació del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat “Ensenyament i Serveis Socials”, amb les característiques que es 
detallen a continuació: 

 
Nom del fitxer:  Ensenyament i Serveis Socials 
 
RESPONSABLE DEL FITXER 
- Nom de l’òrgan responsable: Consell Comarcal Baix Llobregat 
- Denominació de l'ens: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
- Dependència: PRESIDÈNCIA 
- Administració a la que pertany: Administració local 
- CIF: P5800011H 
- Domicili: carretera N-340, Parc Torreblanca 
- Codi postal. Localitat: 08980. Sant Feliu de Llobregat 
- Província: Barcelona 
- País: Espanya 
- Telèfon: 936852400 
- Fax: 936851868 
- Email: informatica@elbaixllobregat.net 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 
- Nom: Ensenyament i Serveis Socials. 
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels/de les usuaris/es que utilitzen  el servei de 
transport escolar, i/o sol·liciten ajuts de menjador escolar per raons socioeconòmiqes a la comarca del 
Baix Llobregat. 
- Finalitats: Gestió dels expedients de sol·licituds dels serveis i dels informes socials específics. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
- Origen de les dades: El/la propi/a interessat/da o el/la seu/va representant legal. 
- Col·lectius o categories d’interessats: SOL·LICITANTS.  
- Procediment de recollida de les dades: Formularis, documents requerits. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms, telèfon, data de naixement. Dades 
personals derivades dels serveis de menjador i transport escolar. Dades de discapacitats i  dades 
familiars. 
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- Altres tipus de dades: Característiques personals, circumstàncies socials, econòmiques  i financeres  
de les famílies usuàries dels serveis, situacions legals custòdia de fills i filles i separacions. Una part 
d’expedients inclouen dades de situacions de salut diferents a les de discapacitats, dades de 
situacions judicials i abusos sexuals, i dades de violència de gènere.  
- Sistema de tractament: Mixt. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
- Nivell de seguritat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
- Altres destinataris de cessions: Les previstes per la Llei. 
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
- No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ  
- L’atenció a la ciutadania se efectuarà a d’ubicació indicada a l’apartat del Responsable del Fitxer. 
 

SEGON.- Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la 
disposició de creació de l’esmentat fitxer, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades. 
 

TERCER.- Procedir a la inscripció de la creació de l’esmentat fitxer en el Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 

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’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 

perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 
 
4.- Donar compte dels informes sobre el compliment de terminis de pagament del sector públic 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat corresponents al primer trimestre de l’any 2015. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

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

 
Vist l’informe del primer trimestre de l’exercici 2015 del Consell Comarcal del Baix 

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

Vist que l’article 4.4 de la llei de referència disposa que sense perjudici de la seva 
possible presentació i debat al Ple de la corporació local, el referit informe haurà de remetre’s, en tot 
cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
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als de les Comunitats Autònomes que, conforme als seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals; i que en data 22 d’abril de 2015 es van remetre els 
referits informes al Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 

Atès que, d’acord al que disposa l’article 5.4 de l’esmentada llei, la intervenció o òrgan 
de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple 
regulat a l’article 4 de la referida llei una relació de les factures o documents justificatius respecte als 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el referit registre i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.  

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte dels informes del primer trimestre de l’exercici 2015 del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat , del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat i  del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sobre el compliment de terminis de pagament 
als efectes del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
que s’incorporen a l’expedient. 

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

hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació, en el termini de 15 dies contats des del 
dia de la reunió en la que es tingui coneixement de la referida informació, d’acord amb el que disposa 
l’article 5.4 de la referida llei.”  
 
 
5.- Donar compte de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius pressupostaris del sector 
públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al primer trimestre de l’any 2015.  

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació per les Entitats Locals (article 16), que s’ha d’efectuar per mitjans electrònics a través del 
sistema que el Ministeri habiliti a l’efecte.   
 

Vist que en data 5 de febrer de 2015 des de la Intervenció d’aquest Consell Comarcal es 
va enviar i signar electrònicament l’execució trimestral del Pressupost referida al primer trimestre de 
l’exercici 2015. 
 

Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement de l’informe d’avaluació enviat. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS 
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PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius 
que contempla la Llei Orgànica 2/2012, referit al primer trimestre de l’exercici 2015 del pressupost de 
les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació (Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, el Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat) i que suposa: 
 
Primer  trimestre: 
 
1. Estabilitat pressupostària: 
 
 Ingrés no 

financer 
Despesa no 
financera 

Ajustament entitat Capac/ Nec 
finançament 

Consorci Turisme Baix 
Llobregat 233.915,64 250.063,22 16.148,16 0,58 
Patronat Comarcal de 
serveis a la persona del 
Baix Llobregat 

3.449.187,26 3.449.187,26 0,00 0,00 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 20.647.442,08 21.748.574,45 1.101.132,37 0,00 
Capacitat / necessitat de finançament de la corporació 0,58 
 
S’estima que la corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.” 

 
 
6.- Aprovar els nous estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, mitjançant acord del seu  Consell 

Plenari de data 25 de febrer de 2015, va aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts, atès la 
necessària adaptació a les modificacions normatives en matèria de règim local, tant en la Llei de Bases 
de Regim Local com en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, així com la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i a 
qüestions pràctiques derivades del funcionament diari observat durant els anys previs d’existència del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 
 

Vist que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant el 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 23 de març de 2015 (CVE-
Núm. de registre: 022015007460), durant un termini de 30 dies hàbils i que durant el referit termini 
d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte, els mateixos passen a considerar-se 
definitius, segons preveia l’acord inicial. 
 
  Vist l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableix que la modificació dels estatuts del consorci, 
amb acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i 
altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que les de l’aprovació. 
 

Vista la proposta de modificació dels estatuts, de conformitat amb el document que 
s’annexa a aquest acord. 
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Atès el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, els articles 269 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el 312 i ss. 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

 
Vist que d’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de 

l’entitat per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els nous estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de 
conformitat amb el text estatutari que s’adjunta com annex al present acord i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Facultar al Consorci de Turisme del Baix Llobregat perquè dugui a terme 

tota la tramitació corresponent a la informació pública d’aquest expedient en representació d’aquest 
Consell Comarcal. 
 

TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i a la resta 
d’entitats consorciades, als efectes corresponents.” 

 
ANNEX 
 

 
ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
Article 1.- Marc legal del Consorci, objecte, naturalesa i personalitat jurídica. 
Article 2.- Àmbit Territorial. 
Article 3.- Membres. 
Article 4.- Seu Social. 
Article 5.- Règim jurídic. 
Article 6.- Finalitats del Consorci. 
Article 7.-  Àmbit competencial i atribucions. 
 
TÍTOL II. ÒRGANS, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSORCI. 
Article 8.- Òrgans del Consorci. 
Article 9.- El Consell Plenari. Concepte, naturalesa i composició. 
Article 10.- Competències del Consell Plenari. 
Article 11.- Règim de les sessions del Consell Plenari, quòrum d’assistència i funcionament de les 

sessions. 
Article 12.- La Presidència. Concepte. 
Article 13.- Competències de la Presidència. 
Article 14.- Les vicepresidències. Concepte, atribucions i representació. 
Article 15.- La Gerència. 
Article 16.- Funcions de la Gerència . 
Article 17.- Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci. 
 
TÍTOL III. PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI. 
Article 18.- Secretaria i Intervenció. 
Article 19.- Règim de sessions i adopció d’acords. 
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Article 20.- Personal. 
 
TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER. 
Article 21.- Règim econòmic. 
Article 22.- Patrimoni del Consorci. 
Article 23.- Recursos del Consorci. 
Article 24.- Aportacions dels ens consorciats. 
Article 25.- Elaboració del pressupost. 
Article 26.- Comptabilitat del Consorci. 
Article 27.- Els béns del Consorci. 
 
TÍTOL V. MODIFICACIÓ, SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
Article 28.- Modificació dels Estatuts. 
Article 29.- Separació. 
Article 30.- Dissolució. 
Article 31.- Procediment i efectes de la dissolució. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Efectes de les modificacions legislatives. 
 
DISPOSICIÓ FINAL.   Entrada en vigor dels estatuts. 
 

PREÀMBUL 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, 
mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJAPC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la LRJAPC que 
estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit 
cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté 
d’altres requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la 
corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, 
el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i dissolució 
dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
 

Article 1.-  Marc legal del Consorci, objecte, naturalesa i personalitat jurídica. 
 
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat és una entitat amb personalitat jurídica pròpia integrada, amb caràcter 
voluntari pels membres que es relacionen en l’article 3 dels presents estatuts. 
 
No obstant l'anterior, podran incorporar-se amb posterioritat noves entitats públiques o privades, interessades 
en les finalitats que orienten el Consorci, sempre que així ho acordi el Plenari del mateix, mitjançant la 
signatura d'un conveni d'adhesió, on s'especificaran les condicions d'integració, com també les seves 
obligacions, el que forçosament portarà inherent l'acceptació dels presents Estatuts. 
 
Aquesta entitat es constitueix a l'empara del que disposa l'article 87 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i es regularà pels 
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presents Estatuts i, en el seu defecte, per les normes reguladores del règim local vigents a Catalunya, en 
qualsevol dels seus aspectes, inclòs el de gestió pressupostària i comptabilitat pública. 
 
El Consorci resta adscrit al sector públic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, classificat com a grup 3, 
d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL), en la redacció feta per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici econòmic, d’acord amb 
les previsions de la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, respectivament. 
 

Article 2.- Àmbit territorial.  
 
L’àmbit territorial d’actuació del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, sense perjudici de la projecció externa 
que pugui adquirir el Consorci, per a l’assoliment de les seves finalitats i en l’exercici de les seves competències 
serà el territori dels municipis consorciats. 
 
Article 3.-  Membres. 
 
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat (en endavant, “el Consorci”) està integrat per: 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat 
El Ajuntaments de:   

Abrera 
Begues 
Castelldefels 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornellà de Llobregat 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gavà 
La Palma de Cervelló 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Pallejà 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Santa Coloma de Cervelló 
Sant Vicenç dels Horts 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
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La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
El Gremi d’Hostaleria de Castelldefels i Baix Llobregat 
El Gremi d’Hostaleria i Turisme del Baix Llobregat Centre-Nord 
 
Article 4.- Seu social. 
 
El Consorci, constituï per temps indefinit, té la seva seu social a la del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en 
la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, CN-340, pq. 1249 – Parc Torreblanca. Aquest domicili podrà ser variat per 
acord del Consell Plenari del Consorci, que podrà, igualment en el futur, per al compliment de les seves 
finalitats, crear i suprimir delegacions en altres localitats. 
 
Article 5.- Règim jurídic. 
 
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica pel compliment dels 
seus fins, que gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, dins de l'àmbit de les seves competències i 
finalitats,  sense  mes  limitacions  que  les  establertes  en  les  lleis  o  en  els  presents  
 
Estatuts, podent, per tant, ser titular de drets i obligacions i actuar en l’ordre jurídic i econòmic, contractant i 
obligant-se en totes les formes admissibles en dret. 
 
El Consorci es regularà pels presents Estatuts, i en tot en el que no es preveu en els mateixos i amb caràcter 
supletori, per la legislació vigent en matèria de règim local, reguladora dels diferents sectors d'acció pública. 
 
Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques, i la prestació de serveis públics per part del Consorci s’atindrà a la normativa reguladora 
dels serveis públics. 
 
Article 6.- Finalitats del Consorci. 
 
L’objectiu principal del Consorci de Turisme del Baix Llobregat és contribuir al creixement econòmic del territori 
mitjançant el desenvolupament del sector turístic comarcal, basant la seva acció en el treball coordinat i en 
col·laboració amb els sectors públic i privat. 
 
Per fer efectiu l’objecte del Consorci, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les finalitats següents: 
 
a) Posar en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials del territori. 
b) Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix 

Llobregat. 
c) Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar l’increment de la qualitat i la 

quantitat de l’oferta turística de la comarca del Baix Llobregat. 
d) Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del turisme. 
e) Millorar la imatge turística de la comarca. 
f) Promoure la presència activa del Baix Llobregat com a destinació als mercats turístics, procurant la 

coordinació dels sectors interessats en el turisme. 
g) Afavorir, i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats anàlogues, al territori o a fora. 
h) Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l’allotjament, la restauració, les activitats i 

els serveis complementaris, els recursos i els atractius del territori i l’oferta turística de qualitat de tots ells. 
i) Elaborar i difondre el material de divulgació, de publicitat i d’imatge necessari a fi de donar a conèixer els 

recursos de la comarca i fomentar la captació de visitants. 
j) Desenvolupar productes turístics.  
k) Representar els interessos turístics del Baix Llobregat en organismes d’àmbit superior. 
l) Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció de la comarca en benefici de l’atracció 

de visitants i la millora de l’oferta. 
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m) Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres organismes per ala realització 
d’accions de promoció turística del territori. 

n) Estudiar i analitzar la situació del turisme a la comarca, oferint la informació obtinguda al sector. 
o) Realitzar qualsevol altra activitat que ajudi al compliment de les finalitats per a les quals es crea el Consorci. 
 
Article 7.-  Àmbit competencial i atribucions. 
 
1.    En l’àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, reivindicar, permutar i alienar tota classe 
de béns, formalitzar contractes d'obres, serveis i subministraments, per a l'adquisició, alienació i gravamen de 
tot tipus de béns i drets, per al manteniment i conservació dels mateixos, podrà establir i explotar serveis, i, en 
general, realitzar tots els actes necessaris d’acord amb el que disposen aquests estatuts i la legislació aplicable 
per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes. 
 
Igualment, podrà organitzar els serveis del Consorci, tant tècnics com administratius, i nomenar, contractar i 
retribuir al personal d'aquest d'acord amb la legislació vigent en cada cas, subscriure convenis de col·laboració 
amb persones o entitats públiques o privades, necessaris per a la consecució de les seves finalitats. sol·licitar i 
acceptar subvencions, donatius, i qualsevol tipus d'ajudes, tant de persones naturals com jurídiques, públiques o 
privades, acceptar, repudiar o renunciar heretats, llegats o qualsevulla altra tipus d’aportacions de caràcter 
gratuït, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot opus d'autoritats i administracions, i davant tot 
tipus de jurisdiccions, ordinàries o especials, així com qualsevulla altra de naturalesa anàloga. 
 
2.   Per a la consecució de les seves finalitats, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat podrà realitzar totes les 
funcions que li siguin necessàries i utilitzar els mitjans d’actuació adients, tant aquells que li corresponen 
directament com els que li siguin cedits o aportats pels ens i entitats consorciades. 

TITOL II . ÒRGANS, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSORCI 
 
Article 8.- Òrgans del Consorci. 
 
El govern, l’administració i la representació del Consorci està a càrrec dels òrgans següents: 
- El Consell Plenari 
- La Presidència 
- Les Vicepresidències 
- La Gerència 
 
Article 9.- El Consell Plenari. Concepte, naturalesa i composició. 
 
1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. Els seus integrants seran 
designats o cessats lliurament pels respectius òrgans de govern dels ens membres, que també podran nomenar 
un/a suplent. En cap cas seran nomenades com a representants persones no electes en el cas dels ens locals.  
 
2. La composició del Consell Plenari serà d’un membre per cada una de les entitats consorciades, més la 
Presidència. 
 
3. L’assistència al Consell Plenari té caràcter personal i el vot és indelegable.  
 
4. Quan alguna persona que formi part del Consell Plenari cessés del seu càrrec o lloc dels respectius 
organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci, 
anul·lant-se la seva representació, i podrà, en aquest cas, l’organisme a on pertany, anomenar-ne un/a altre/a 
que el/la substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió d’un 
membre del Consell Plenari. 
 
5. Els/Les representants de l’administració pública en el Consorci coincidiran amb els períodes legislatius, 
havent-se de procedir a la seva renovació coincidint amb la dels ens locals.  
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6. En tot cas, en qualsevol moment els ens i les entitats consorciades podran remoure qualsevol/qualsevulla 
dels/ de les representants per ells/es designats/des i procedir a una nova designació. 
 
7. Quan es produeixi la renovació dels membres dels ens locals consorciats com a conseqüència d’un procés 
electoral, els òrgans del Consorci prorrogaran la seva competència, únicament per als actes d’administració 
ordinària, fins que es constitueixi el nou Consell Plenari.  
 

8. A petició d’alguns dels membres consorciats, el Consell podrà convocar, si ho considera oportú, a més dels 
membres que l’integren, uns/es altres representants amb veu però sense vot, que tindran la consideració de 
convidats/des, per tractar temàtiques concretes. 
 
Article 10.- Competències del Consell Plenari. 
 
Són competències del Consell Plenari: 
 
1. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci. 
 
2. Aprovar i modificar els Estatuts. 
 
3. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general. 
 
4. Aprovar el pressupost anual, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal. 
 
5. Censurar i aprovar els comptes. 
 
6. Disposar i alienar bens i drets del Consorci. 
 
7. Adquirir béns immobles. 
 
8. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats. 
 
9. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres Administracions 
públiques diferents de les consorciades. 
 
10. Aprovar la relació de llocs de treball. 
 
11. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 
20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
 
12. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, en els termes 
previstos a la legislació vigent. 
 
13. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si escau, dels serveis que 
es prestin. 
 
14. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en els 
termes previstos a la legislació vigent. 
 
15. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis. 
 
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres Administracions o institucions 
públiques. 
 
17. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del 
Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els termes previstos a la legislació vigent 
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18. Adoptar els acords del Consorci en relació amb: 
 

a) La integració de noves entitats i la separació dels membres del Consorci. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La dissolució i liquidació del propi Consorci. 

 
19. Nomenar les persones titulars de la Presidència i de les Vicepresidències. 
 
20. Rebre compte del nomenament, per part de la Presidència, del càrrec de Gerent/a. 
 
21. Aprovar el Pla Anual de Gestió i Activitats 
 
22. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 
 
Article 11.- Règim de les sessions del Consell Plenari, quòrum d’assistència i funcionament de les 
sessions. 
 
1. El Consell Plenari es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any, en sessió ordinària. Es reuniran en sessió 
extraordinària, totes les vegades que sigui necessàries, prèvia convocatòria per la Presidència o bé, quan ho 
proposin la tercera part dels seus membres. 
 
2. Les sessions se celebraran ordinàriament a la seu del Consorci però podran celebrar-se de manera 
extraordinària en la seu de qualsevol dels ens i entitats consorciades. 
 
3. La Presidència enviarà les convocatòries de la reunió als membres del Consell Plenari, com a mínim amb tres 
dies hàbils d’antelació. En la corresponent convocatòria de les sessions, la Presidència assenyalarà la data, 
l’hora, el lloc i l’ordre dels temes a tractar en la mateixa, aixecant-ne la Secretaria l’acta corresponent. 
 
4. El Consell Plenari s’entendrà vàlidament constituït amb la presència, en primera convocatòria, d’un terç dels 
seus membres, i en segona convocatòria pels membres presents que en cap cas no podrà ser inferior a tres 
membres.  
 
En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones que ocupin la Presidència 
i la Secretaria, o de les persones que d’acord amb les previsions d’aquests estatuts les substitueixin. 
 
5. L’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, pot ésser ampliat si el Consell Plenari ho acorda 
per majoria absoluta, a proposta de la Presidència, o d’una quarta part dels membres.  
 
6. En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió del Consell Plenari, podrà tenir lloc 
una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat inclosos en l’ordre del 
dia. 
 
De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran acreditades les raons d’urgència 
per tal que la Presidència, si així ho considera oportú, exerceixi les competències del Consell Plenari, al qual 
se’n donarà compte, en la següent sessió que celebri, a l’efecte de ratificació. 
 
7. A les sessions de l’òrgan hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que exerceixen els càrrecs de 
Secretaria i Intervenció o funcionaris/es en qui hagin delegat, i la Gerència. 
 
A criteri de la Presidència podran ser convocades altres persones del Consorci o persones alienes, que tindran 
la consideració de convidats/des  amb  veu  però  sense  vot,  que  informaran  o  assessoraran  al  
 
Consell Plenari sobre els assumptes per als quals es requereixi la seva presència. 
 



73 

8. En tot allò no previst en aquests Estatuts i que no s’oposi als presents, el seu règim de funcionament 
s’acomodarà al que disposa la legislació de règim local. 

Article 12.- La Presidència. Concepte. 
 
La Presidència del Consorci és l’òrgan que ostenta la màxima representació de l’ens i en dirigeix el govern i 
l’administració. 
 
El/la President/a del Consell Comarcal del Baix Llobregat ho serà del Consorci de Turisme del Baix Llobregat o 
el/la Conseller/a Comarcal en qui expressament delegui. 
 
Article 13.- Competències de la Presidència. 
 
La Presidència és l’òrgan unipersonal del Consorci que ostenta la seva representació en tots els camps de 
l’activitat. 
 
Són competències de la Presidència: 
 
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci. 
 
2. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les finalitats del Consorci. 
 
3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Plenari, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats 
amb vot de qualitat. 
 
4. Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys, sempre que la seva quantia no 
excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
 
5. Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en els termes 
previstos a la legislació vigent. 
 
6. Adquirir béns i drets, quan el seu valor no  superi  el 10 % dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  en  els  
termes previstos a la legislació vigent. 
 
7. Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries. 
 
8. Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell Plenari i a la Comissió Executiva, donant 
compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d'aquests òrgans col·legiats, per a la seva ratificació. 
 
9. Nomenar la persona titular de la Gerència, nomenament del qual en donarà compte al  Plenari. 
 
10. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament i la imposició de sancions del personal propi, en els 
termes previstos a la legislació vigent, i la proposta a l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal adscrit, 
donant-ne compte al Consell Plenari en la primera sessió que tingui lloc. 
 
11. En matèria de personal, també: 

 
a.      Resoldre els expedients d’incompatibilitats. 
b.    Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs 

de treball, amb les limitacions establertes per la normativa vigent de règim local. 
 

12. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci, i, a aquest efectes judicials, administratius i 
representatius, comparèixer sense necessitat de poder previ davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol 
ordre o jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques, privades, físiques i jurídiques. 
 
13. En casos d'urgència, l'exercici d'accions judicials o administratives en matèries del Consell Plenari. 
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14. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del 
Consorci. 
 
15. Elevar al Consell Plenari el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes, que inclouen la memòria que l'ha 
d'acompanyar. 
 
16. Aprovar la liquidació del pressupost. 
 
17. Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i la gestió del pressupost. 
 
18. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci. 
 
19. Elaborar l'ordre del dia de les reunions del Consell Plenari. 
 
20. Publicar, executar i fer complir els acords del Consell Plenari i dictar les disposicions particulars que exigeixi el 
seu millor compliment. 
 
21. Les que li siguin delegades pel Consell Plenari. 
 
22.  Les competències no atribuïdes a la resta d’òrgans. 
 
23. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el 
caràcter d'indelegables. 

Article 14.- Les vicepresidències. Concepte, atribucions i representació.  
 
La Vicepresidència primera substituirà la Presidència en els casos d'absència, vacant o malaltia, en les competències 
d'aquesta, a l'igual que la Vicepresidència segona respecte de la Vicepresidència primera, i la Vicepresidència 
tercera respecte de la Vicepresidència segona 
 
La Vicepresidència podrà exercir les funcions establertes pels presents Estatuts per la Presidència, per 
delegació de la mateixa. 
 
Article 15.- La Gerència. 
 
La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci. 
 
La durada màxima d’aquest càrrec serà de quatre anys a partir del seu nomenament, sense perjudici de la seva 
possibilitat de reelecció successiva. La seva durada estarà igualment sotmesa al calendari fixat pels períodes 
legislatius de les eleccions locals.  
 
Article 16.- Funcions de la Gerència. 
 
Seran funcions de la Gerència: 
 
1. Coordinació amb els ens consorciats. 
 
2. Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de la Secretaria i per 
ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats. 
 
3. Executar els acords del Consell Plenari. 
 
4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual. 
 
5. Presentar al Consell Plenari propostes de programa d'inversions i de finançament, el balanç i la memòria 
corresponent. 
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6. Desenvolupar la gestió econòmica i la tramitació dels expedients de despeses i d'ingressos, conforme al 
pressupost aprovat i les seves bases d'execució. 
 
7. Actuar com a Tresorer del Consorci. 
 
8. Proposar la plantilla de personal del Consorci i exercir la gestió ordinària del personal del Consorci, signant els 
contractes de treball, autoritzant els pagaments de nòmines i assentaments i realitzant els altres actes necessaris 
per a la gestió del personal. 
 
9. Exercir d'òrgan de contractació quan l'import no superi els 12.000 EUR, inclosos els contractes de caràcter 
plurianual de no més de quatre anys, sempre i quan l'import acumulat de totes les seves anualitats no ultrapassi 
la quantia indicada. 
 
10.  Autoritzar despeses amb càrrecs a crèdits pressupostaris del Consorci fins a un import que no superi els 
límits que s'estableixin reglamentàriament. 
 
11.  Altres funcions en què el Plenari la faculti expressament. 
 
Art. 17.- Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci. 
 
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats coincidiran amb la 
de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les seves funcions als únics efectes de 
l’administració ordinària fins a la renovació dels membres i, en tot cas, fins que les Administracions que formen 
el Consorci hagin fet les corresponents designacions. 
 
TITOL III. PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI 

Article 18.- Secretaria i Intervenció. 
 
1.  El Consorci estarà assistit d’una Secretaria i una Intervenció. Les persones que desenvolupin aquestes 
tasques seran nomenades lliurement pel Consell Plenari d’entre les persones que ocupen les Secretaries i 
Intervencions dels ens consorciats, els quals podran designar el/la funcionari/a que pugui suplir-los, i tot això 
d’acord amb la normativa que regeix l’exercici de les funcions públiques necessàries. 
 
2.  La persona titular de la Secretaria assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell Plenari i 
n’aixecarà les actes corresponents, les quals, un cop aprovades, seran transcrites al llibre corresponent i 
signades per les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria. 
 
3.  La persona titular de la Secretaria assessorarà a la Presidència i als diferents òrgans de govern i 
d’administració quan sigui requerida, i assumirà aquelles altres funcions que li siguin conferides pel Consell 
Plenari. 
 
Així mateix, la persona titular de la Intervenció podrà assistir a les sessions del Consell Plenari amb veu però 
sense vot. 

Art. 19.- Règim de sessions i adopció d’acords. 
 
El règim de sessions i l’adopció d’acords dels diversos òrgans de govern s’ajustaran al que disposa la legislació 
de règim local. 
 
Article 20.- Personal. 
 
El Consorci podrà disposar del personal necessari, el nombre, la categoria i funcions del qual es determinarà en 
les plantilles formulades i aprovades pel Consell Plenari. A més del personal propi, les entitats consorciades 
podran assignar funcions de suport entre els membres de la seva plantilla. 
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El règim de personal s’acomodarà en qualsevol cas a les limitacions que en qualsevol moment pugui preveure la 
legislació de règim local que li sigui d’aplicació als consorcis. 

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER 
 
Article 21.- Règim econòmic. 
 
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria 
pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i 
control de l’Administració d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que 
és responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de 
formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Article 22. Patrimoni del Consorci. 
 
Constituiran el patrimoni del Consorci: 
 
a) Bens immobles que li adscriguin els ens consorciats. 
b) Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim. 
 
Article 23. Recursos del Consorci. 
 
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
 
a) Aportacions dels ens consorciats. 
b) Productes del seu patrimoni. 
c) Rendiments dels seus serveis. 
d) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat. 
e) Emprèstits i préstecs. 
f) Altres recursos que puguin establir-se-li d'acord amb la Llei. 
 
Article 24. Aportacions dels ens consorciats. 
 
Els ens i entitats consorciades, així com aquelles que s’adhereixin o puguin adherir-se en el futur, garantiran el 
finançament del Consorci dins de les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
Amb aquesta finalitat i amb independència de les aportacions de mitjans materials i personals i de prestació de 
serveis o ajuda tècnica que poguessin realitzar-se, els ens i entitats consorciades realitzaran anualment una 
aportació econòmica que haurà d’ascendir en el seu conjunt a la quantitat que resulti necessària per equilibrar el 
pressupost anual, a la vista dels ingressos propis del Consorci previstos per a l’exercici, prèvia ratificació dels 
seus òrgans de govern. 
 
Cada entitat participarà en el finançament del pressupost anual en la proporció que s’estableixi amb caràcter 
anual mitjançant acord del Consell Plenari, a excepció de les entitats que puguin adherir-se en el futur que 
realitzin l’aportació inicial d’acord amb el que es pugui preveure en els respectius convenis d’adhesió. 
 
Article 25. Elaboració del pressupost. 
 
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s'ajustarà a la normativa vigent sobre hisendes locals. La 
Gerència en prepararà l'avantprojecte, basant-se en les aportacions dels membres consorciats i s'elevarà al Consell 
Plenari per a la seva aprovació. 
 
Article 26. Comptabilitat del Consorci. 
 
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat pública local. 
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Així mateix, la contractació del Consorci s'adequarà a la legislació de contractes de les Administracions públiques, i 
la prestació de serveis públics per part del Consorci s'atindrà a la normativa reguladora dels serveis públics. 
 
Article 27. Els béns del Consorci. 
 
1. Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i titularitat originària. Les 
facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats seran les que constin als 
acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci. 
 

2. Els béns adquirits pel Consorci s'integren en el seu patrimoni, al qual seran d'aplicació les normes 
reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns. 

 
TÍTOL V .- MODIFICACIÓ, SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 
Article 28.- Modificació dels Estatuts. 
 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb acord previ del Consell Plenari adoptat per la majoria absoluta 
del nombre legal dels seus membres si s’escau, ha de ser ratificada pels ens i entitats consorciades i acordada 
amb les mateixes formalitats i requisits que per a l’aprovació. 
 
Article 29. Separació. 
 
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que doni un preavís al mateix Consorci amb un 
mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i 
que garanteixi el compliment dels pendents. 
 
2. Un cop rebut el preavís de separació d'algun membre, es reunirà el Consell Plenari per tal d'impulsar, si s'escau, les 
modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci. 
 
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta dels seus membres 
acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència en el Consorci de dues Administracions, 
o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una Administració. 
 
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran les regles següents: 
 
5. Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació, d’acord amb la 
participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint 
en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons 
patrimonials del Consorci, com el finançament concedit cada any. 
 
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment ha 
de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al 
consorci1. 
 
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de separació, en el supòsit 
que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el 
dret de separació si la quota és negativa. 
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, en el supòsit que 
aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa. 

 
 
                                                
 



78 

 
6. Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, s’haurà d’acordar a quin 
de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei. 
 
Article 30. Dissolució. 
 
La dissolució del Consorci es produirà: 
 
a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d'acomplir les finalitats que li són pròpies. 
c) Per acord unànime dels ens consorciats. 
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
e) Per transformació del Consorci en un altre ens. 
 
Article 31.  Procediment i efectes de la dissolució. 
 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per majoria absoluta, produeix la seva 
liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del Consorci que es durà a 
terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la 
liquidació, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci 
al fons patrimonial del mateix, com el finançament concedit cada any. 

 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la 
participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha format part del Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de liquidació en el 
supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i passius a una altra 
entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del 
Consorci que es liquida. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.- Efectes de les modificacions legislatives. 
 
1. Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de l’Estat 
o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament modificades en el moment en què es 
produeixi la seva revisió. 
 
2. En cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del Consorci per introduir al text dels Estatuts 
les corresponents modificacions o aclariments oportuns. 
 
3. Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de l’Estat o l’autonòmica 
d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa publicació per part del Consorci ni dels ens 
consorciats. 
 
4. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre àmbit, general o 
sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o 
deroguin les vigents. 
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DISPOSICIÓ FINAL.- Entrada en vigor dels estatuts. 
 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments establerts a la 
legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu 
text íntegre. 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, ICV, CIU i ERC i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC.  
 
 
7.- Aprovar el nomenament com a membre de la Mesa General de Contractació de la Sra. Zaida 
de la Hera, Interventora de l’entitat. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de Ple en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2011 es va 

aprovar el nomenament amb caràcter permanent dels membres de la Mesa de Contractació per a tots 
els contractes que es licitin en aquesta entitat en els quals es prevegi aquest òrgan, en relació als 
expedients de contractació competència del Ple. 
 

Atès que es va nomenar el Sr. José Luis Sanz Arranz, Interventor, com a vocal de la 
referida Mesa de Contractació i que amb efectes del mes de gener el Sr. Sanz va manifestar la seva 
renúncia a continuar exercint les tasques d’Interventor Accidental del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 17/2015, de 4 de febrer, es va donar compte 

de la concessió d’una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball d’intervenció al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i al seu organisme autònom a la Sra. Zaida de la Hera Justicia, 
funcionària amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria-intervenció, amb efectes 
des del dia 9 de febrer de 2015, data en que va prendre possessió de la plaça. 
 

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

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar el nomenament amb caràcter permanent com a vocal de la Mesa 
de Contractació per a tots els contractes que es licitin en aquesta entitat en els quals es prevegi aquest 
òrgan, en relació als expedients de contractació competència del Ple i amb les mateixes condicions 
que la resta de membres, de la Sra. Zaida de la Hera Justicia, Interventora d’aquest Consell Comarcal, 
en substitució del Sr. José Luis Sanz Arranz. 

  
La condició de membre de la Mesa podrà substituïr-se amb caràcter puntual per procediments o 
sessions en concret, per acord de l’òrgan de contractació i sempre que el treballador o treballadora en 
que recaigui la substitució compleixi els requisits legals per formar part de la Mesa. 
 
Aquest nomenament tindrà efectes immediats i s’aplicarà als procediments de licitació ja iniciats, si 
s’escau. 
 

SEGON.- Publicar el referit nomenament al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el que 
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estableix l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Sra. Zaida de la Hera Justicia i al Sr. José 
Luis Sanz Arranz, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, ICV, CIU i ERC i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC.  

 
 
8.- Aprovar diferents modificacions en la Relació de Llocs de Treball de l’entitat i del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona, així com modificar la plantilla de personal d’aquest 
organisme autònom. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de Ple de data 15 de desembre de 2014 es va aprovar, entre 

d’altres, la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’exercici 2015, així com es va 
actualitzar de la relació de llocs de treball; i que per acord de Ple de data 16 de febrer de 2015 es va 
aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball d’aquesta entitat per adaptar-la a les 
modificacions produïdes. 
 

Atès que per acord de Ple de data 16 de febrer de 2015 es va aprovar l’Acord 
regulador de condicions de treball pel personal laboral i funcionari del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i dels seus organisme autònoms; i que en els seus articles 30 i 37 està recollit que es 
desenvoluparà per la comissió paritària de seguiment l’aplicació dels sistemes de provisió dels llocs 
que facilitin la promoció internar i la mobilitat voluntària entre el personal que ocupi llocs de treball amb 
iguals funcions, requisits d’ocupació i retribucions, i que així mateix es podrà, per a determinades 
categories, realitzar convocatòries de mobilitat voluntària per a cobrir el llocs vacants destinats a ser 
coberts mitjançant l’oferta pública d’ocupació, prèviament a la seva cobertura pel personal de nou 
ingrés. 
 

Atès que, sent informada la comissió de seguiment de l’acord de l’oferta pública 
prevista per aquest any 2015, segons consta a l’expedient, es va acordar treure inicialment aquest 
llocs que actualment estan vacants a torn restringit i que, si desprès d’aquest procés aquests llocs 
quedessin vacants, s’ofertaran en torn lliure. 

 
Atès que convé adaptar la relació de llocs de treball, tant d’aquesta entitat com del seu 

organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i en aquest cas 
també s’ha de modificar la seva plantilla de personal, als canvis que s’han produït i actualitzar la forma 
de provisió de les següents places que actualment estan vacants en les condicions que tot seguit es 
detallen:  
 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Personal laboral: 
a) Modificar la provisió del lloc de tècnic/a superior a jornada completa adscrit/a a l’Àrea de 
Desenvolupament estratègic en concurs oposició-torn restringit (promoció interna/concurs de trasllat) 
en primera instància i torn lliure en segona. 
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Patronat Comarcal de serveis a la persona del Baix Llobregat 
Personal laboral: 
a) Transformar la plaça d’administratiu/va de l’EAIA 1 a jornada completa, corresponent al subgrup C1, 
que està en situació d’ ocupada a vacant i modificar la provisió del llocs en concurs oposició-torn 
restringit (promoció interna/concurs de trasllat) en primera instància i torn lliure en segona. 
 
  Atès l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 12 de maig de 2015, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Atès que d’acord amb l’article 24.4 dels Estatuts del Patronat, correspon al Ple del Consell 
Comarcal aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
  Vist l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
l’article 126 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat per a l’any 2015 d’acord amb les modificacions que hi consten a la part expositiva del 
present acord, en el sentit d’adaptar a les modificacions produïdes, i d’acord amb el document que 
s’adjunta i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’any 2015, integrada per la relació detallada de les 
places de personal laboral d’aquesta entitat, d’acord amb les modificacions que hi consten a la part 
expositiva del present acord, en el sentit d’adaptar a les modificacions produïdes, i d’acord amb el 
document que s’adjunta i s’aprova simultàniament.  
 

TERCER.- Procedir a publicar les referides modificacions en el Diari Oficial de la 
Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, trametent simultàniament còpies de les 
mateixes al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern 
de Barcelona, als efectes previstos per l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

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

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

presents dels grups comarcals del PSC, ICV, CIU i ERC i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC.  
 
9.- Precs i preguntes. 
 
Pren la paraula  el Sr. President, que diu: 
 
Vull agrair la tasca feta, segurament el que agraeix aquestes paraules és el que menys ha estat aquí, 
perquè porto, com sabeu, sis mesos o cinc mesos. Dir-vos que ha estat un plaer poder dirigir aquesta 
institució amb la confiança que em veu fer. Realment crec que aquesta casa té un present i un futur, i 
un recorregut molt importat a fer, amb una implicació al territori de la societat civil, que marcarà el ritme 
d’aquesta institució i les competències d’aquesta institució. En tot cas, agrair a tots vosaltres, 
vicepresidents, portaveus que m’ho heu fet fàcil i dir-vos el calendari possible, si no passa res, perquè 
insisteixo no hi haurà cap ple; en tot cas hi han les eleccions diumenge, sort per tothom, desprès hi ha 
la constitució dels ajuntaments, com sabeu segurament el 13 de juny i després la Generalitat ens diu 
més o menys a tots els Consells Comarcals la data. Intuïm que pot ser entre el deu i el quinze de juliol, 
per tant hi haurien plens de constitució comarcal i després s’hauria de fer un altre per a la distribució de 
competències. Estem alerta tots plegats, per tant seguim tots en funcions i comunicaríem evidentment 
tot el calendari ja amb dates fitxes i horaris. Insisteixo si els portaveus o vicepresidents doncs volen 
prendre la paraula per final de mandat doncs és un plaer escoltar-vos, si és el cas, i si no les meves 
paraules potser aglutinen les diferents intervencions. 
 
Intervé el Sr. Xavier Fonollosa, Vicepresident i conseller del grup comarcal de Convergència i Unió, 
que diu: 
 
Només a tall de despedida, ja que acabem el mandat, sobretot agrair a tots aquells que no repeteixen, 
és a dir, que sabem que no tornaran a ser càrrecs públics electes i per tant doncs no podran ser 
tampoc consellers comarcals, i per tant desitjar molta sort a tots aquells que segur que tindreu una molt 
millor vida després d’això. Gràcies.  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordi Albert, Vicepresident d’aquesta entitat i conseller del grup 
comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres també fem aquest agraïment, ratificant el que diu en Fonollosa. Ja sabeu que molts de 
nosaltres ens hem estrenat en aquest Consell Comarcal i per tant doncs per nosaltres també ha estat 
una novetat i val a dir que considerem que la feina que s’ha fet durant aquests quatre anys ha estat 
una feina positiva, ha estat bona i que esperem continuar fent-la, perquè al cap i a la fi per això estem 
en política, perquè tenim devoció per donar servei a les persones, doncs per això estem aquí. Per tant, 
molt bona sort a tothom. 
 
 

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


