
 
 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 4/2013 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-u d’’octubre de dos mil tretze. Quan són 

les divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i 
les membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta 
sessió, de caràcter ordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i 
assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
    
LLUÏSA  MORET SABIDÓ   
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 



DAVID CASTELLAR MILLÁN  
Regidor de Sant Andreu de la Barca  
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
RUTH MORENO SALAZAR  
Regidora de Vallirana 
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD 
Regidor de Martorell  
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels  
 
CiU. 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
 
JORDI GARCÍA I MAS   
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO (CiU) 
Alcalde de Cervelló 
 
LLORENÇ REY I CASAS  
Regidora de Sant Just Desvern 
 
ICV-EUiA-EPM.     
 
ELISA CORRAL LOZANO  
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  



 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES  
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
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 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM.    
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
PxC 
 
DAVID PARADA PÉREZ   
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
ROSER BROSED YUSTE  (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
 



CATERINA MESTRES I GUASCH (CiU) 
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
LUÍS ORTEGA LAZARO (PP)   
Regidor d’Esplugues 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 3/13, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 3/13, corresponent a la sessió celebrada el dia 22 
de juliol. 
 
2.- Pressa de possessió de la consellera Sra. Marina Lozano Illescas, del grup comarcal del 
Partit Popular. 

Trobant-se present la Sra, Marina Lozano Illescas i havent acreditat la seva 
personalitat i disposant de la credencial de consellera comarcal lliurada al seu favor per la Junta 
Electoral, el Sr. President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d’acatament 
a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es transcriu: 
 

“Sra Marina Lozano Illescas, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Consellera del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.” 
 

La Sra. Marina Lozano Illescas respon: “si, juro” 
 
Moment a partir del qual la Sra. Marina Lozano Illescas  s’integra com a consellera 

de ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del que el plenari d’aquesta entitat es dóna 
per assabentat. 
 
El Sr. President li dóna la benvinguda.  
 

“Vista la credencial de Consellera lliurada per la Junta Electoral Central a favor de 
la Sra. Marina Lozano Illescas, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal 
del Partido Popular, en substitució per renúncia de la Sra. Isabel Ruiz Bautista, i de conformitat 
amb el que disposa l’article 21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels 
següents 

 
 
 



ACORDS 
 

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra. 
Marina Lozano Illescas, adscrita al grup comarcal del Partido Popular, a la vista de l’esmentada 
credencial, prèvia prestació per part de la interessada del jurament o promesa d’aquest, de 
conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de 
Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 
 

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

a) Decret núm 107/13, de 25 de juliol, relatiu a acceptar i donar conformitat  a  les 
obligacions reconegudes pendents de pagar al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
incloses en les relacions certificades que han enviat la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires al Ministeri de Hisenda i Administracions 
Públiques. 

 
“ Vist el Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 

morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers 
que aprova la posta en marxa de una nova fase del mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals , regulats en els Reials Decrets Llei 
4/2012, de 24 de febrer i 7/2012, de 9 de març, que permeti la cancel.lació de les obligacions 
pendents de pagament amb els seus proveïdors que fossin líquides, vençudes i exigibles amb 
anterioritat al 31 de maig de 2013 així com transferències de les comunitats autònomes a entitats 
locals que compleixin els requisits determinats en el Reial Decret Llei. 

 
Vist que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires 

han enviat al Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques una relació certificada en la que 
figuren  obligacions reconegudes pendents de pagar al Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
import de sis milions dos-cents vuitanta-dos mil sis-cents vint euros amb quaranta-quatre cèntims 
d’acord amb la relació que s’annexa al present decret. 
 

Vist  que la part de l’Ajuntament de  Sant esteve Sesrovires per import dos mil nou-
centes disset euros amb nou cèntims (2.917,09€)  corresponen al conveni del transport escolar 
curs 2011-2012. 
 

Vist que els proveïdors , en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
des del 25 de juliol fins al 6 de setembre podran consultar la relació de factures certificades i 
acceptar, si s’escau el pagament del deute a través del mecanisme establert al RDL 8/2013, de 28 
de juny.  

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 



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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Acceptar i donar conformitat  per a  les obligacions reconegudes 

pendents de pagar al Consell Comarcal del Baix Llobregat incloses en les relacions certificades 
que han enviat la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires al Ministeri de 
Hisenda i Administracions Públiques, el pagament de la deute a través del mecanisme establert al 
RDL 8/2013, de 28 de juny. La conformitat   es realitzarà a través de la plataforma habilitada a 
l’efecte per l’Agència Estatal d’Administració Tributaria per via electrònica.  

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

del Ple que se celebri.” 
 

b) Decret núm. 108/13, de 25 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’empresa Can Camp Residencial s.l. el marc del Programa 
d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” 2012-2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants, per un import 
total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall: 

 
 
 

 



Actuacions sol·licitades Joves 
participants 

Mòdul 
màxim 

Import 
sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 120 1.715,00€ 205.800,00€ 
Actuacions de formació 120 2.625,00€ 315.000,00€ 
Formació complementària en ESO 80 242,80€ 19.424,00€ 
Actuació de promoció en empreses i difusió 120 62,50€ 7.500,00€ 
Incentius als participants 120 600,00€ 72.000,00€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 619.724,00€ 
 
Especialitat formativa Hores lectives 
Operacions bàsiques de cuina 350 
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials 

270 

Activitats auxiliars de magatzem 230 
Caixer/a – reposador/a 247 
Reprografia 300 
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura 310 
 

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

Actuacions a realitzar Joves 
participants Import aprovat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 137.200,00 
Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
 

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

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 



Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresa Residència Can Camp Residencial s.l. ha 
manifestat el seu interès en contractar una de les persones joves que participen en el programa en 
l’especialitat de “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”. 

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

data 25 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de 
referència amb caràcter d’urgència.  

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Can Camp Residencial s.l. amb CIF B65076077, per a l’adquisició d'experiència professional en 
empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
“Joves per l’ocupació” 2012-2013, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a Can Camp Residencial s.l. i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

 
c) Decret núm. 109/13, de 25 de juliol, relatiu a aprovar la primera pròrroga i 

modificació del contracte de servei de menjador escolar per al curs escolar 2013-
2014 subscrit amb l’empresa Aramark Servicios de Catering S.L. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 16 de maig de 

2011 es va aprovar l’inici de l’expedient  per procedir a la licitació del servei de menjador escolar 
pels cursos 2011-2012 i 2012-2013. 

 
Atès que per Decret de Presidència núm. 154/2011, de data 26 de juliol, es va 

aprovar l’adjudicació a l’empresa Aramark Servicios de Catering  S.L del contracte de servei de 
menjador escolar dels IES Mestres Busquets, Sert i les Marines, per als cursos  2011-2012 i 2012-
2013. 

 



Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars 
reguladors de les licitacions de referència, a l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat actualitzarà la relació de serveis a realitzar, tenint en compte que aquest consell 
Comarcal té la prerrogativa de modificar el contracte per raons d’interès públic i segons l’establert 
en els plecs reguladors i en la normativa aplicable. 
 
  Vist que el centre escolar Montbaig del municipi de Sant Boi de Llobregat, 
mitjançant el seu Consell Escolar, ha comunicat la petició de què el Consell Comarcal es faci 
càrrec de la gestió del menjador de l’escola per al curs escolar 2013-2014. 
 
  Vist que de conformitat amb els Plecs de clàusules Administratives Particulars 
reguladors d’aquest contracte, la vigència del contracte s’estableix per als cursos escolars 2011-
2012 i 2012-2013 i que es podrà prorrogar de manera anual per dos cursos escolars 2013-2014 i 
2014-2015 per acord de l’òrgan de contractació. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials de 25 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del referit 
contracte del servei de menjador així com la pròrroga del mateix. 

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

setembre i que és necessari aprovar la primera pròrroga i modificació del contracte, 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. 

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

podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la primera pròrroga del contracte de servei de menjador 
escolar per al curs escolar 2013-2014, subscrit amb l’empresa Aramark Servicios de Catering S.L. 

 
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte de servei de menjador escolar, per 

al curs escolar 2013-2014, subscrit amb l’empresa Aramark Servicios de Catering S.L, de 
conformitat amb el següent detall i d’acord amb la minuta de modificació de contracte que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament: 
  
Centre Municipi Import 

estimat ajuts 
Dies de menjador Nombre de 

comensal aprox. 
Nombre 
ajuts / 
aproximat
s  

Institut Jose Lluís Sert 
 Castelldefels 3,10€ * 

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

podrà prestar el servei el dj. 

 
20-25 4 (dues 

tardes 
lectives) 

CAEP Montbaig 
Sant Boi de 
LLobregat 3,10 € * 

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

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

 
 

40-45 
50 



 
* L’import de l’ajut es concretarà en les adjudicacions que es realitzen d’acord amb la disponibilitat pressupostaria 
** Tot i que a l’inici no està previst l’assistència dels alumnes de l’Institut de les Marines podran assistir al servei de 
menjador al llarg del curs escolar, si així s’estima convenient per part de les direccions dels centres escolars. 
 
El cost de menjador escolar és de 6,20 € i pels alumnes esporàdics 6,80 € 
 
  TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
32422706. Aquesta aprovació resta condicionada a l’efectiva signatura mitjançant la corresponent 
addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb la Generalitat de Catalunya. 
 
  QUART.- Comunicar el present Decret a l’empresa adjudicatària i als centres 
afectats, pel seu coneixement i efectes. 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

d) Decret núm. 110/13, de 25 de juliol, relatiu a informar favorablement la modificació 
de la franja horària del Mercat Municipal de Sant Boi de Llobregat amb motiu de la 
celebració del Festival de tapes”. 

 
“Vist que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 25 de juliol de 2013, amb 

número d’entrada 3092 del Registre General d’aquesta entitat, ha sol·licitat autorització per poder 
obrir el Mercat Municipal el proper 21 de setembre de 2013, de les 19:00 a les 24:00 hores, amb 
motiu de la celebració de la primera edició del “Festival de tapes al mercat de Torres de la Vila” 
amb l’objectiu d’incentivar el consum i ajudar a millorar el coneixement d’aquest mercat municipal 
de barri al conjunt de la població; i que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 
8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials i per tal que l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat sol·liciti a la Direcció General de Comerç l’autorització de modificació de la franja horària 
del Mercat Municipal, aquest Consell ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació. 

 
Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la 

modificació de la franja horària del Mercat Municipal el dia 21 de setembre de 2013, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 25 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 

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

setembre i que és necessari informar l’esmentada autorització, 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. 

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

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

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



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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària del Mercat 

Municipal del municipi de Sant Boi de Llobregat amb motiu de la celebració de la primera edició 
del “Festival de tapes al mercat de Torre de la Vila”, per al dia 21 de setembre de 2013, de les 
19:00 a les 24:00 hores, d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials. 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

e) Decret núm. 111/13, de 29 de juliol, relatiu a pronunciar-se positivament en el sentit  
de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental l’actuació promoguda per l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat Projecte de millora del vial d’accés a la platja del Prat de 
Llobregat i mobiliari urbà. 

 
“Vist que en data 16 de juliol de 2013 i amb número de Registre d’entrada 2990, 

el Departament de Territori i Sostenibilitat, concretament l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental, ha comunicat una petició d’informe, en relació al que estableix l’article 17.2 del Reial 
Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, sobre el Projecte de millora del vial d’accés a la platja del 
Prat de Llobregat i mobiliari urbà al terme municipal del Prat de Llobregat, promogut per 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
 

Vist que el RDL 1/2008, d’11 de gener, Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes (publicat al BOE núm. 23 – 26/01/08) té per objectiu establir el règim jurídic 
aplicable als EIA dels projectes consistents en la relació d’obres, instal·lacions o qualsevol altre 
activitat inclosos en el Annexos I i II d’aquesta llei.  
 

Vist que l’article 17.2 del RDL 1/2008, d’11 de gener, Text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, estableix que, prèviament a la decisió de l’òrgan 
ambiental, es consultarà a les administracions, persones i institucions afectades per la realització 
del projecte.  
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics en data 26 de juliol de 
2013, que s’adjunta a l’expedient, i que estima que en el projecte de referència, especialment 
atesa l’ubicació en zona Xarxa Natura 2000 -  PEIN-LIC-ZEPA, és d’aplicació l’article 3.2b) del 
RDL 1/2008 i per tant haurà de sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental.  
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
setembre i que és necessari informar l’esmentat projecte, 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. 

 



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

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

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Pronunciar-se positivament en el sentit que s’haurà de sotmetre a 

avaluació d’impacte ambiental, en els termes establerts en el RDL 1/2008, d’11 de gener, Text 
refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, l’actuació promoguda per 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat Projecte de millora del vial d’accés a la platja del Prat de 
Llobregat i mobiliari urbà (OTAABA20130145-AIA006-13) 
 

SEGON.- Comunicar el present Decret a la l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat per al 
seu coneixement i efectes.  

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

f) Decret 112/13 de 29 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció de l’annex número 2 al 
conveni de col·laboració subscrit amb l’empresa Instal·lacions Rax S.L., per al 
projecte Joves per l’ocupació 2012-2013. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern de 17 de juny de 2013 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Instal·lacions Rax S.L. amb CIF 
B59236182 per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013. 
 

Atès que amb posterioritat l’esmentada empresa ha manifestat a aquesta entitat el 
seu interès de modificar la data d’alta de la persona a contractar i que, d’acord al procediment 
estipulat pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, per aquests casos 
s’ha d’aprovar un nou annex al conveni de referència on es reculli el canvi sol·licitat; segons 
consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 29 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb 
caràcter d’urgència la subscripció de l’annex número 2 al conveni de referència atès que la 
persona a contractar és per al proper 5 d’agost. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest annex, 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. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 



28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’annex número 2 al conveni de col·laboració 
subscrit amb l’empresa Instal·lacions Rax S.L. amb CIF B59236182, per a l’adquisició 
d'experiència professional en empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta 
d’annex que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Instal·lacions Rax S.L. i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en les properes sessions de la Junta 
de Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 

 
g) Decret núm. 114/13, de 30 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 

col·laboració amb l’empresa Roig Pañella S.L per al projecte Joves per l’ocupació  
2012-2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció per a realització de diferents actuacions. 

 



Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa. 
 

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresa Roig Pañella S.L. ha manifestat el seu 
interès en contractar a una de les persones joves que participa en el programa, concretament en 
l’especialitat formativa de “Producció Ecològica i Fructicultura”. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 

d’aquesta entitat en data 30 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb 
caràcter d’urgència la subscripció del conveni de referència atès que la contractació de la persona 
està prevista pel proper 1 d’agost. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest conveni, 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. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Roig Pañella S.L. amb CIF B62932728, per a l’adquisició d'experiència professional en empreses 
en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves 



per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresa Roig Pañella S.L. i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 
 

h) Decret núm. 115/13, de 30 de juliol, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’empresari Vicente Bolta Graells, per al projecte Joves per 
l’ocupació 2012-2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció per a realització de diferents actuacions. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa. 
 

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 



Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresari Vicente Bolta Graells, ha manifestat el seu 
interès en contractar a una de les persones joves que participa en el programa, en l’especialitat 
d’agricultura ecològica i fructicultura. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 

d’aquesta entitat en data 30 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb 
caràcter d’urgència la subscripció del conveni de referència atès que la contractació de la persona 
està prevista pel proper 1 d’agost. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest conveni, 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. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresari 
Vicente Bolta Graells amb DNI 038056340B, per a l’adquisició d'experiència professional en 
empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
“Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’empresari Vicente Bolta Graells i al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i 
als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 
 

i) Decret núm. 116/13, d’1 d’agost, relatiu a aprovar el Protocol Addicional de 
concreció per al 2013 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració 
amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. 

 
“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. 
 

Atès que el Departament de Benestar Social i Família ha comunicat el Protocol 
addicional de concreció per al 2013 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 en data 1 d’agost de 
2013, que s’incorpora a l’expedient. 

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

setembre i que és necessari aprovar el protocol addicional de concreció per al 2013 del contracte 
programa, 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. 

 
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 2013 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, 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 
2013 

a) Servei bàsic d’atenció social 
40 professionals = 24 TS / 16 ES 
Coordinació 26,087,20€ 
Desplaçaments = 17.420,99€ 

888.470,55 € 

b) Servei d’ajuda a domicili SAD social 238.149,66€ 
SAD dependència 323.040,00€ 561.189,66 € 

c) Atenció a la dependència Referents comunitàries 79.052,12 € 
d) Ajuts d’urgència social  83.220,00 € 

TOTAL 1.611.932.33 € 

 
FITXA 7. ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES 
 

CONCEPTE Pressupost FINANÇAMENT 
2013 

Consell Comarcal del Baix Llobregat: servei comarcal d’acollida itinerant 30.000,00 € 30.000,00 € 



Projectes municipals d’acollida i integració a persones estrangeres 45.384,40 € 6.649,00 € 

TOTAL 36.649,00 € 

 
FITXA 8. PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 

CONCEPTE Pressupost Import sol·licitat FINANÇAMENT 
2013 

Desenvolupament del pla comarcal d’inclusió social al Baix 
Llobregat 50.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00 € 

 
FITXA 9. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
 

CONCEPTE Pressupost Import sol·licitat FINANÇAMENT 
2013 

Servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduida municipis de menys de 50.000 habitants 
(Municipis 500.402,09 + Transport Escola Bressol 
Especial Nexe 60.000,00) 

560.402,09 € 560.402,090 € 388.467,86 € 

 
FITXA 19. EQUIPS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA – EAIA 2013 
 

CONCEPTE FINANÇAMENT 
2013 

Equips d’atenció a la infància i l’adolescència – EAIA 2013 1.445.264,00 € 

 
FITXA 28. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES 
 

CONCEPTE Pressupost Import sol·licitat FINANÇAMENT 
2013 

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 51.740,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 

 
SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament de Benestar Social i 

Família 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 celebri.” 
 

j) Decret núm. 119/13, de 7 d’agost, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb la Residència Geriàtrica El Petit Hostalet s.l.  per al projecte 
Joves per l’ocupació 2012-2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 



Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció per a realització de diferents actuacions. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa. 
 

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, la Residència Geriàtrica El Petit Hostalet s.l., ha 
manifestat el seu interès en contractar a una de les persones joves que participa en el programa, 
en l’especialitat Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica del programa Joves per l’Ocupació d’aquesta 

entitat en data 7 d’agost de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb caràcter d’urgència 
la subscripció del conveni de referència atès que la contractació de la persona està prevista pel 
proper 26 d’agost. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest conveni, 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. 

 
 



Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Residència 
Geriàtrica El Petit Hostalet s.l. amb NIF B65396855, per a l’adquisició d'experiència professional 
en empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’esmentada Residència i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 
 

k) Decret núm. 120/13, de 13 d’agost, relatiu a autoritzar al Sr. Agustí Ruiz Farré, la 
compatibilitat amb una activitat privada. 

 
“Vist que el Sr. Agustí Ruiz Farré és personal funcionari interí, amb la categoria de 

peó aplicador de plaguicides, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, 
classe comeses especials, grup d’agrupacions professionals, adscrit al Servei de Control de 
Mosquits d’aquest Consell Comarcal des del dia 21 de maig de 2013, a jornada completa. 

 
Vist que en data 12 d’agost d’enguany el Sr. Ruiz ha presentat, mitjançant el 

corresponent escrit, una declaració d’activitat a aquest Consell Comarcal, on comunicava que a 
partir del dia 19 d’agost d’enguany i fins el dia 13 de setembre de 2013 percebrà una compensació 
econòmica per una segona activitat a una empresa privada amb una jornada de 15 hores a la 
setmana i un horari de 19.00h. a 22.00h de dilluns a divendres.  
 
  Atesos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats Locals, que estableixen la possibilitat 
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària 
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en 
l’exercici d’ambdues activitats. 

 
 



Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i 
per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 13 d’agost de 2013, que 
s’incorpora a l’expedient, i que informa favorablement la sol·licitud del Sr. Agustí Ruiz Farré, en el 
sentit d’autoritzar la compatibilitat de la segona activitat declarada per aquest. 

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

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Autoritzar al Sr. Agustí Ruiz Farré, amb DNI 47.684.303-J, la 
compatibilitat de l’activitat privada per compte aliè on realitza tasques d’informador ambiental en la 
campanya de conscienciació sobre el reciclatge de residus, amb una dedicació de 15 hores de 
dilluns a divendres, de 19:00h. a 22:00h., distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en 
aquesta entitat, amb la que desenvolupa com a personal funcionari interí, amb la categoria de peó 
aplicador de plaguicides, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, 
classe comeses especials, grup d’agrupacions professionals, adscrit al Servei de Control de 
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat i amb una jornada completa de 37,5 hores i un 
horari de dilluns a divendres de 08:00h. a 15:00h. i la tarda del dijous de 15:30h. fins a les 18:00h. 
 

SEGON.- Determinar que l’autorització del Sr. Agustí Ruiz Farré de compatibilitat 
amb una segona activitat restarà sense efecte en els supòsits següents: 

 
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o 

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

conegui per raó del càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 
TERCER.- Determinar l’obligació del Sr. Agustí Ruiz Farré de posar en 

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

 
QUART.- Comunicar el present Decret al Sr. Agustí Ruiz Farré, perquè en tingui 

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

celebri.” 
 
 
 
 
 
 



l) Decret núm.121/13, de 14 d’agost, relatiu a autoritzar al Sr. Juan Alberto Porquet 
Campamelós  la compatibilitat amb una activitat privada. 

 
“Vist que el Sr. Juan Alberto Porquet Campamelós és personal laboral temporal, 

mitjançant contracte eventual per circumstàncies de producció, acumulació de tasques derivades 
de la realització de vacances del personal i increment d’actuacions durant la campanya de 
desinsectació de l’any 2013, amb la categoria de prospector auxiliar de suport eventual, adscrit al 
Servei de Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal des del dia 22 de juliol de 2013, a 
jornada parcial. 
 

Vist que en data 14 d’agost d’enguany, i amb número d’entrada 3224 del Registre 
General d’aquesta entitat, el Sr. Porquet ha presentat, mitjançant el corresponent escrit, una 
sol·licitud de compatibilitat a aquest Consell Comarcal ,on comunicava que percep compensació 
econòmica per una segona activitat en una empresa privada amb una jornada de 10 hores a la 
setmana i un horari de dilluns a dimecres i divendres de 17:00h. a 19:00h. i els dijous de 09:00h. 
fins a 11:00h, i que no hi ha data final prevista d’aquesta activitat, que tindrà una durada 
aproximada de 6 mesos. 
 
  Atesos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats Locals, que estableixen la possibilitat 
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària 
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en 
l’exercici d’ambdues activitats. 

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

per la Coordinadora de Serveis Centrals d’aquesta entitat en data 14 d’agost de 2013, que 
s’incorpora a l’expedient, i que informa favorablement la sol·licitud del Sr. Juan Alberto Porquet 
Campamelós, en el sentit d’autoritzar la compatibilitat de la segona activitat declarada per aquest. 

 
Vist que per Acord del Ple d’aquesta entitat de data 22 de juliol de 2011, s’ha 

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

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

conferides 
RESOLC 

 
PRIMER.- Autoritzar al Sr. Juan Alberto Porquet Campamelós, amb DNI 

73.198.694-K, la compatibilitat de l’activitat privada per compte aliè on realitza tasques comercials 
de serveis en control d’aus, amb una dedicació de 10 hores setmanals, distribuïdes fora de la 
jornada de treball assignada en aquesta entitat, amb la que desenvolupa com a personal laboral 
temporal, mitjançant contracte eventual per circumstàncies de producció, acumulació de tasques 
derivades de la realització de vacances del personal i increment d’actuacions durant la campanya 
de desinsectació de l’any 2013, amb la categoria de prospector auxiliar de suport eventual, adscrit 
al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat i amb una jornada 
parcial de 26:15 hores i un horari de dilluns a dimecres i divendres de 08:00h. a 13:15h. i dijous de 
11:45h. a 14:30h i de 15:30h. fins a les 18:00h. 



 
SEGON.- Determinar que l’autorització del Sr. Juan Alberto Porquet Campamelós 

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

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

conegui per raó del càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 
TERCER.- Determinar l’obligació del Sr. Juan Alberto Porquet Campamelós de 

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

 
QUART.- Comunicar el present Decret al Sr. Juan Alberto Porquet Campamelós, 

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

celebri.” 
 

m) Decret 122/13, de 2 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb l’empresa  CADJU S.L., per al projecte Joves per l’ocupació 2012-
2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció per a realització de diferents actuacions. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa. 
 
 
 



Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresa Comercial de Artículos de Deportes y 
Juguetería s.l. ( en endavant CADJU S.L.), amb domicili fiscal al municipi de l’hospitalet de 
Llobregat ha manifestat el seu interès en contractar a una de les persones joves que participa en 
el programa, en l’especialitat formativa “Caixer/a reposador/a.” 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic 

d’aquesta entitat en data 2 de setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb 
caràcter d’urgència la subscripció del conveni de referència atès que la contractació de la persona 
està prevista pel proper 4 de setembre. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest conveni, 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. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa  
CADJU S.L. amb CIF B08895724, per a l’adquisició d'experiència professional en empreses en el 
marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament.  
 
 



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

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 
 

n) Decret núm.123/13, de 6 de setembre, relatiu a aprovar la proposta provisional 
d’Addenda pel curs escolar 2013-2014 al conveni amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la delegació de competències 
en matèria d’ensenyament. 

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

celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
  Atès que  aquest conveni, en virtut del seu article 27, té una vigència indefinida, 
però el seu Annex econòmic, en el qual es recullen les aportacions econòmiques del Departament 
d’Ensenyament per al desenvolupament de les competències delegades per a cada curs, ha 
d’actualitzar-se anualment per a cada curs escolar, tal i com ha vingut fent-se amb caràcter anual 
en successives sessions plenàries. 
 

Vist que al mes de juliol d’enguany la Direcció General del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha comunicat la proposta de finançament dels 
serveis de transport i menjador escolar del curs 2013-2014, per a l’actualització econòmica del 
conveni subscrit amb el Departament d’Ensenyament en relació a la gestió del servei de transport i 
menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per un import total de 
7.003.437,90€, que s’adjunta a l’expedient. Aquesta proposta resta condicionada a l’aprovació 
definitiva per part del propi Departament, però cal generar crèdit a partir de la mateixa per assumir 
les despeses derivades de les competències delegades, tot i condicionant la seva validació final a 
l’aprovació definitiva de la mateixa. 

 
Atès que des del mes de març s’han dut a terme les reunions de planificació de 

transport escolar amb el Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat i que a 
començaments de setembre es contrastarà la informació amb els Serveis Territorials per tal de 
poder valorar si el pressupost inclòs en la proposta de finançament és suficient per cobrir les 
despeses de transport escolar i gratuïtats de menjador, segons consta a l’expedient. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 6 de setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, 
proposant l’aprovació de la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar 
amb caràcter d’urgència atès que el curs escolar 2013-2014 comença el dia 12 de setembre 
d’enguany, i que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de setembre. 
 

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

 



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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta provisional d’Addenda pel curs escolar 2013-2014 
al conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de 
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, proposat pels imports i conceptes que a continuació s’indiquen: 
 

CONCEPTE IMPORT TOTAL € 
Transport obligatori          2.009.792,92 
Transport no obligatori 1.252.877,12 
Menjador obligatori centres públics         281.196,80 
Menjador obligatori centres concertats      207.948,00 
Menjador no obligatori 3.014.791,83 
5% de gestió 236.831,23 
Total    7.003.437,90 

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

l’esmentada Addenda per al curs escolar 2013-2014 del conveni marc entre el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de delegació 
de competències en matèria educativa.   
 

TERCER.- Traslladar a la Direcció General del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya la insuficiència de recursos econòmics per atendre les demandes d’ajuts 
de menjador escolar, atès que el total de sol·licituds és de 9.899 i el cost total és de 
5.089.101,18€. 

 
QUART.- Comunicar el present Decret al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 

o) Decret núm.124/13, de 6 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció de l’annex 2 
del conveni de col·laboració amb l’Associació Solidança per a la Recuperació 
Integral, Social i Laboral per a l’adquisició d’experiència professional per a 
persones aturades de llarga durada. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 22 de juliol de 2013 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Solidança, per a la Recuperació 
Integral, Social i Laboral per a l’adquisició d’experiència professional en empreses o entitats sense 
afany de lucre, en el marc del programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada. 
 
  Atès que una de les persones que participaven en el programa i que estava 
prevista la seva contractació pel proper 16 de setembre ha causat baixa del programa, és 
necessari de conformitat amb l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre, aprovar la subscripció d’un 



annex 2 a l’esmentat conveni que reculli el llistat definitiu de les persones que seran contractades 
per l’associació Solidança el proper 16 de setembre de 2013. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic 
d’aquesta entitat en data 6 de setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb 
caràcter d’urgència la subscripció d’aquest annex 2. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest annex, 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. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’annex 2 del conveni de col·laboració amb 

l’Associació Solidança, per a la Recuperació Integral, Social i Laboral per a l’adquisició 
d’experiència professional en empreses o entitats sense afany de lucre, en el marc del programa 
d’ocupació per a persones aturades de llarga durada; de conformitat amb la minuta d’annex que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Associació Solidança i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 
 

p) Decret núm. 125/13, de 6 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció de l’annex 2 
del conveni de col·laboració amb l’Associació Solidança per a la Recuperació 
Integral, Social i Laboral per a la realització de pràctiques de persones en situació 
d’atur de llarga durada. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 22 de juliol de 2013 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Solidança, per a la Recuperació 
Integral, Social i Laboral per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu per part 
de persones en situació d’atur de llarga durada inscrites en les Oficines de Treball. 
 
  Atès que un dels participants en el programa no s’ha incorporat a la realització de 
les pràctiques, és necessari de conformitat amb l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre, aprovar la 



subscripció d’un annex 2 a l’esmentat conveni que reculli aquesta modificació i per tant, el llistat 
definitiu de les persones que realitzaran les pràctiques no laborals. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic 
d’aquesta entitat en data 6 de setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb 
caràcter d’urgència la subscripció d’aquest annex 2. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest annex, 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. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’annex 2 del conveni de col·laboració amb 

l’Associació Solidança, per a la Recuperació Integral, Social i Laboral per a la realització de 
pràctiques no laborals en entorn productiu per part de persones en situació d’atur de llarga durada 
inscrites en les Oficines de treball; de conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Associació Solidança i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 
 

q) Decret núm. 126/13, de 6 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció de l’annex 2 
del conveni de col·laboració amb l’Associació Promotora de Serveis Especials i 
Atencions Terapèutiques per a l’adquisició d’experiència professional per a 
persones aturades de llarga durada.  

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 22 de juliol de 2013 es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Promotora de Serveis Especials i 
Atencions Terapèutiques (en endavant Asproseat) per a l’adquisició d’experiència professional en 
empreses i/o entitats sense afany de lucre, en el marc del programa d’ocupació per a persones 
aturades de llarga durada. 

 
Vist que mitjançant aquest conveni es preveu que l’associació Asproseat 

assumirà la contractació de les 10 persones que han realitzat l’especialitat formativa de 



“Mantenidor integral”, i que els contractes laborals s’han d’iniciar el 2 de setembre de 2013 i 
finalitzaran l’1 de març de 2014, amb una durada de sis mesos i una jornada laboral de 30 hores 
setmanals. 

 
Atès que dues de les persones que havien de ser contractades per l’associació 

Asproseat no es van poder incorporar en la data prevista i una d’aquestes persones es preveu la 
seva incorporació el proper 9 de setembre de 2013, és necessari aprovar l’annex 2 del conveni de 
col·laboració amb l’Associació Asproseat per a l’adquisició d’experiència professional en empreses 
o entitats sense afany de lucre, en el marc del programa d’ocupació per a persones aturades de 
llarga durada, per tal de modificar la data d’inici del contracte d’una de les persones a contractar 
així com establir el llistat definitiu de les persones a contractar amb la data correcta d’inici de la 
relació laboral. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic 

d’aquesta entitat en data 6 de setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb 
caràcter d’urgència la subscripció d’aquest annex 2 atès que la contractació de la persona està 
prevista pel proper 9 de setembre de 2013. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest annex, 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. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 

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

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’annex 2 del conveni de col·laboració amb 

l’Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques (Asproseat) per a 
l’adquisició d’experiència professional en empreses o entitats sense afany de lucre, en el marc del 
programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada; de conformitat amb la minuta 
d’annex que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Associació Promotora de Serveis 
Especials i Atencions Terapèutiques (Asproseat) i al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 
 



r) Decret núm. 127/13, de 9 de setembre, relatiu a  nomenar a la Sra. Candela López 
Tagliafico, com a assessora especial amb dedicació exclusiva, amb les funcions 
d’assessorament específic d’àrea de l’entitat. 

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 10/2013, de 29 de gener, es va nomenar 
a la Sra. Candela López Tagliafico com a assessora especial, amb dedicació exclusiva, amb les 
funcions d’assessorament específic d’àrea de l’entitat, que no podrà tenir cap relació amb les 
funcions assignades al personal funcionari i laboral, amb efectes des del dia 1 de febrer de 2013 i 
d’acord amb els continguts que preveu la relació de llocs de treball de l’entitat; i amb una retribució 
bruta anual de 23.000 euros com a màxim. 
 

Vist que per Decret de Presidència 14/2013, d’11 de febrer, es va aprovar 
l’actualització de les retribucions dels/de les assessors/es especials amb les funcions 
d’assessorament específiques de les àrees de l’entitat. 

 
Atès que per motius personals la Sra. Candela López Tagliafico va sol·licitar en el  

mes de maig d’enguany fer una interrupció del seu nomenament com a assessora especial per un 
període aproximant de 3 mesos des del mes de juny i fins al mes de setembre de 2013, i que en 
data 1 de juny d’enguany es va informar a la Seguretat Social de la seva baixa voluntària; segons 
consta a l’expedient. 

 
Atès que el nomenament de personal eventual de confiança o assessorament 

especial correspon al president de l’entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 9.1 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i 
l’article 304.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Atès que el personal eventual està subjecte al règim general d’incompatibilitats 

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

Vist l’informe emès per la Gerent de l’entitat en data 6 de setembre de 2013, que 
s’incorpora a l’expedient, proposant tornar a nomenar a la Sra. Candela López Tagliafico. 

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

actualment no realitza cap altra activitat. 
 

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



 
RESOLC 

 
  PRIMER.- Nomenar a la Sra. Candela López Tagliafico, amb DNI 47.873.181-S 
com a assessora especial, amb dedicació exclusiva, amb les funcions d’assessorament específic 
d’àrea de l’entitat, que no podrà tenir cap relació amb les funcions assignades al personal 
funcionari i laboral, amb efectes des del dia 9 de setembre de 2013 i d’acord amb els continguts 
que preveu la relació de llocs de treball de l’entitat; i amb una retribució bruta anual de 21.390 
euros. 
 
Les retribucions es faran efectives per períodes mensuals de dotze pagaments proporcionals i 
s’entenen determinades en quantitat bruta, estan subjectes a les deduccions i retencions 
establertes per la legislació vigent en cada moment. 
 
L’esmentada assessora podrà ser cessada lliurement per la Presidència d’aquesta entitat en 
qualsevol moment del mandat de l’actual corporació. 
 
En tot cas els assessors de la Presidència cessaran automàticament quan es produeixi el 
cessament o finalitzi el mandat de l’autoritat a la qual presta la seva funció de confiança o 
assessorament. 
 

SEGON.-  Publicar l’esmentat nomenament al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; de conformitat amb el que preveu l’article 10 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, 
i l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 

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

QUART.- Notificar el present Decret a la Sra. Candela López Tagliafico, perquè 
en tingui coneixement i als efectes oportuns. 

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

celebri.” 
 

s) Decret núm. 130/13, de 10 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb l’empresària individual Sra. Mercè Casals Bolta, per al projecte 
Joves per l’ocupació 2012-2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 



empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 

la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants i que per acord 
de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre d’altres, es va acceptar 
l’esmentada subvenció per a realització de diferents actuacions. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
participants en el referit programa. 
 

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresària individual Sra. Mercè Casals Bolta, que té 
l’establiment Supermercat Ca la Maria al municipi de Sant Esteve Sesrovires, ha manifestat el seu 
interès en contractar a una de les persones joves que participa en el programa, en l’especialitat 
formativa “Caixer/a reposador/a”. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de desenvolupament estratègic 

d’aquesta entitat en data 10 de setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant amb 
caràcter d’urgència la subscripció del conveni de referència atès que la contractació de la persona 
està prevista pel proper 12 de setembre. 

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

setembre i que és necessari aprovar la subscripció d’aquest conveni, 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. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 



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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresària 
individual Sra. Mercè Casals Bolta amb NIF 77626774A, per a l’adquisició d'experiència 
professional en empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Comunicar el present Decret a la Sra. Mercè Casals Bolta i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri per a la seva ratificació.” 
 

t) Decret núm. 131/13, de 10 de setembre, relatiu a aprovar la modificació del conveni 
de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Collbató en el marc del projecte Pla 
d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat al municipi de Collbató. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm. 48/2013, de 25 d’abril, es va aprovar la 

subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Collbató en el marc del projecte 
“Pla d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat al municipi de Collbató”, així com l’inici del procés 
de selecció per a la contractació laboral temporal a jornada parcial, per obra o servei determinat de 
sis peons/es i d’un/a cap de colla, vinculada al referit Pla d’Ocupació; i que per Decret de 
Presidència núm. 53/2013, de 10 de maig, es va aprovar la contractació del referit personal. 
 

Atès que des de l’inici del projecte es van produir dos baixes voluntàries, que van 
estar substituïdes amb els candidats seleccionats com a reserves, d’acord amb els Decrets de 
Presidència núm. 64/2013 i 84/2013, de 24 de maig i 14 de juny, respectivament. 

 
Vist que actualment s’han produït les baixes dels treballadors Sr. José Luis Diaz 

Sancho, amb DNI 46812397-Z, i Sr. Pau Vives Franco, amb DNI 47112280-T, amb data final del 
dia 30 d’agost de 2013 el primer i 9 de setembre d’enguany el segon, però la possibilitat de poder 
efectuar un nou procés de selecció per tal de cobrir aquestes darreres vacants no és possible ja 
que a banda de la durada del procés, caldria obtenir el carnet d’aplicador i no hi ha oferta 
formativa oberta actualment; segons consta a l’expedient, i perquè la durada prevista de la 
campanya és fins el proper mes de novembre, el que suposa una minva de recursos destinats a 
les tasques de tractaments sense esgotar la subvenció que des de l’Ajuntament s’havia dotat al 
projecte. 
 

Atès que des d’aquest Consell Comarcal, i en virtut del conveni de col·laboració 
de referència, es va informar d’aquestes circumstàncies a l’Ajuntament de Collbató, així com es va 
proposar realitzar una ampliació de jornada del personal encara contractat per tal de poder millorar 
les condicions dels/de les propis/pròpies treballadors/es i per l’altra pal·liar la marca de personal 
destinat al projecte pel que fa al nombre de tractaments a realitzar; ampliació que no suposava 
cap increment de l’aportació prevista al conveni per part de l’Ajuntament de Collbató, sinó una 
adaptació a les noves condicions contractuals que es recullen a l’annex 2 del conveni de 
referència. 



 
Atès que en data 10 de setembre d’enguany l’Ajuntament de Collbató va fer 

arribar el Decret d’Alcaldia núm. 116/2013, de 10 de setembre, on s’acceptava la proposta 
efectuada des d’aquest Consell Comarcal i comunicava als/a les treballadors/es la modificació a 
realitzar, la qual va ser acceptada per a tots/es ells/es segons consta a l’esmentat Decret, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 10 de 
setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació del conveni de 
referència amb caràcter d’urgència per tal de garantir els tractaments a realitzar pel servei, 
efectuar a la major brevetat l’increment de jornada i que aquest increment suposa una millora de 
les condicions dels participants sense modificar les condicions econòmiques i tècniques 
inicialment previstes per ambdues entitats. 
 

Vist que no hi ha previst sessió de la Junta de Govern fins a finals del mes de 
setembre i que és necessari, segons consta en l’expedient, aprovar la modificació del conveni de 
referència així com la subscripció de l’annex 2 d’aquest conveni, es considera convenient aprovar-
ho per Decret de Presidència ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern que se 
celebri. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present, i que en l’acord s’estableix delegar 
a favor de la Presidència l’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons 
fonamentades d’urgència, donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se 
celebri. 
 

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

 
RESOLC 

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

l’Ajuntament de Collbató en el marc del projecte “Pla d’Ocupació per a la millora de l’ocupabilitat al 
municipi de Collbató” pel que respecte al nombre de participants en l’esmentat pla d’ocupació, que 
a partir del dia 12 de setembre d’enguany i fins la data final prevista no serà superior a 5 
treballadors/es, tots/es ells/elles contractats/des amb la categoria de peons/es, tot i que un d’ells 
realitza tasques de cap de colla des del mes de setembre de 2013 i fins la finalització del 
contracte, amb un plus de lloc, en virtut del que disposa l’article 39 del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 

SEGON.- Aprovar la subscripció de l’annex 2 del conveni de col·laboració de 
referència que recull l’adaptació als costos derivats de les noves condicions de jornada i nombre 
de treballadors, de conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament.  
 



TERCER.- Aprovar l’ampliació de la jornada, i per tant de les seves condicions 
contractuals, als/a les treballadors/es relacionats/es a continuació en els termes que es detallen a 
continuació: 
 

 Nom i cognoms  DNI/NIE 
MIMOUNE HAMIMI   X5696641 R 
Mª ÁNGELES CEJUDO LÓPEZ 40994948 R 
AITOR CEREZO CARREÑO 47115544 K 

  MÓNICA GIRALDO GIL  77630410 M 
 
- Ampliació de la jornada des del dia 12 de setembre de 2013 i fins la data final de la 

contractació vinculada al “PLA D’OCUPACIÓ PER A LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT AL 
MUNICIPI DE COLLBATÓ” a 93,33% de la jornada ordinària de l’entitat, el que suposa 35 
hores en còmput setmanal de dilluns a divendres en horari de matins. 

 
- El salari brut s’estableix per a aquesta jornada en 857,02€, per dotze mensualitats amb la 

part proporcional de les pagues extraordinàries incloses. El plus de desplaçament es manté 
amb el mateix import de 5€ per dia efectivament treballat. 

 
QUART.- Aprovar l’ampliació de la jornada, i per tant de les seves condicions 

contractuals, al treballador Sr. LORENZO GARCÍA PÉREZ, amb DNI 46.130.273-R, en els termes 
que es detallen a continuació; així com establir amb caràcter retroactiu des del dia 1 de setembre i 
fins al dia 11 de setembre de 2013 un plus de lloc corresponent a les tasques de cap de colla a 
jornada parcial de 70% i des del dia 12 de setembre de 2013 i fins la finalització de la contractació 
a jornada parcial de 93,33% de la jornada ordinària de l’entitat, el que suposa 35 hores en còmput 
setmanal de dilluns a divendres en horari de matins, d’acord amb el que es detalla: 
 
-  El plus de lloc s’abonarà per dotze mensualitats des del dia 1 de setembre de 2013 i fins a la 

finalització de la contractació amb la següent distribució, atès el canvi de jornada: 
 

 · 47,02 bruts des del dia 1 i fins al dia 11 de setembre de 2013 (jornada 70%) 
· 108,28€ bruts des del dia 12 de setembre i fins al dia 30 de setembre de 2013    
   (jornada 93,33%) 

  · 170,97€ bruts mensuals a partir del dia 1 d’octubre de 2013 ( jornada 93,33%) 
 

-  Ampliació de la jornada des del dia 12 de setembre de 2013 i fins la data final de la 
contractació vinculada al “PLA D’OCUPACIÓ PER A LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT AL 
MUNICIPI DE COLLBATÓ” a 93,33% de la jornada ordinària de l’entitat, el que suposa 35 
hores en còmput setmanal de dilluns a divendres en horari de matins. 

 
-  El salari brut s’estableix per a aquesta jornada en 857,02€ per dotze mensualitats amb la 

part proporcional de les pagues extraordinàries incloses. El plus de desplaçament es manté 
amb el mateix import de 5 euros per dia efectivament treballat. 

 
CINQUÈ.- Efectuar les modificacions corresponents a efectes de cotitzacions a la 

seguretat social dels/de les esmentats/des treballadors/es. 
 
SISÈ.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 

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



  SETÈ.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Collbató, així com als/a les 
esmentats/des treballadors/es, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

u) Decret núm. 132/13, de 10 de setembre, relatiu a aprovar la pròrroga per al curs 
escolar 2013-2014 i l’actualització dels corresponents contractes de servei de 
transport escolar a centres docents d’ensenyament. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 3 de maig de 

2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 
2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 
de 2012-2013 i 2013-2014, així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i 
econòmiques, i el Plec de Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010, es va aprovar adjudicar provisionalment els 
referits contractes, elevant-se a definitiva per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost.  

 
Atès que posteriorment per acord de la Junta de Govern d’aquest Consell 

Comarcal de data 19 de juliol de 2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat,  del contracte de servei de transport escolar a 
centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat corresponent al lot 14 per als 
cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els 
cursos escolars de 2012-2013 i 2013-2014, així com el Plec de Clàusules Administratives 
particulars i econòmiques, i el Plec de Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i 
que per Decret de Presidència núm. 115/2010, de 2 d’agost, es va aprovar adjudicar 
provisionalment el referit contracte a l’empresa Transports Generals d’Olesa S.A.U., elevant-se a 
definitiva per Decret de Presidència núm. 123/2010, de 27 d’agost.  
 

Vist que per Decret de Presidència núm. 93/2012, de 5 de setembre, es va 
aprovar la pròrroga per al curs escolar 2012-2013 i l’actualització dels corresponents contractes de 
servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat, 
així com l’increment del cost del servei que es derivi de l’aplicació del 10% en concepte d’IVA 
sobre el cost total de cada servei, que inclou el preu del transport i dels acompanyants, d’acord 
amb la legislació vigent. 
 

Atès que per al present curs escolar 2013-2014 i com és habitual a l’inici de cada 
curs escolar i com a resultat de les reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix 
Llobregat, la inspecció, els ajuntaments afectats i amb els directors dels centres, aquest Consell 
Comarcal ha d’actualitzar i modificar per raons d’interès públic les característiques dels serveis 
contractats en funció de les necessitats actuals. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 10 de setembre de 2013, que s’adjunta, proposant la pròrroga i 
actualització dels contractes de referència que venen recollides als annexos 1 i 2 que s’incorporen 
a l’expedient. 
 



Atès que la vigència i execució d’aquests contractes queden fixes per la totalitat 
del curs escolar 2013-2014, d’acord amb el calendari escolar aprovat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 6371 de 8 de maig de 2013. 
 

Vist que l’execució i vigència d’aquests contractes queda fixada per la totalitat del 
curs escolar 2013-2014, que s’inicia el dia 12 de setembre de 2013, i que no hi ha previst sessió 
de la Junta de Govern fins a finals del mes de setembre, es proposa la seva aprovació per Decret 
de Presidència, ratificant-lo en la propera sessió de la Junta de Govern i de Ple que se celebri. 

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

podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2013-2014 i l’actualització dels 
corresponents contractes de servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat, d’acord amb les propostes relacionades en l’informe emès per la 
Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 10 de setembre de 2013, 
que s’incorpora a l’expedient, i que venen recollides als annexos que s’adjunten a l’expedient i 
s’aproven simultàniament al present Decret. 
 
  SEGON.- Aprovar la pròrroga per al curs escolar 2013-2014 i l’actualització del 
contracte de servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix 
Llobregat corresponent al lot 14 subscrit amb l’empresa a l’empresa Transports Generals d’Olesa 
S.A.U.,  d’acord amb les propostes relacionades en l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea 
d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 10 de setembre de 2013, que s’incorpora a 
l’expedient, i que venen recollides als annexos que s’adjunten a l’expedient i s’aproven 
simultàniament al present Decret. 
 
  TERCER.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
324.22300 del pressupost previst per enguany. L’existència de crèdits quedarà condicionada a 
l’actualització econòmica mitjançant la corresponent addenda que cada curs signa aquest Consell 
Comarcal amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
  QUART.- Facultar al President d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret als Serveis Territorials, als centres 
afectats, així com als transportistes afectats, pel seu coneixement i al seus efectes. 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 
 
 
 



v) Decret núm. 135/13, de 13 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni 
de col·laboració amb l’empresari individual Sr. Pere Tugas Vallès per al projecte  
Joves per a l’ocupació  2012-2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants, per un import 
total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall: 
 

Actuacions sol·licitades Joves 
participants 

Mòdul 
màxim 

Import 
sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 120 1.715,00€ 205.800,00€ 
Actuacions de formació 120 2.625,00€ 315.000,00€ 
Formació complementària en ESO 80 242,80€ 19.424,00€ 
Actuació de promoció en empreses i difusió 120 62,50€ 7.500,00€ 
Incentius als participants 120 600,00€ 72.000,00€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 619.724,00€ 
 
Especialitat formativa Hores lectives 
Operacions bàsiques de cuina 350 
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials 

270 

Activitats auxiliars de magatzem 230 
Caixer/a – reposador/a 247 
Reprografia 300 
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura 310 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 
d’altres, es va acceptar l’esmentada subvenció per un import de 413.068,40€ per a realització de 



les actuacions que tot seguit es relacionen (núm. d’expedient: JPO/20/2012) i d’acord amb el 
següent detall: 
 

Actuacions a realitzar Joves 
participants Import aprovat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 137.200,00 
Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
 

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

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresari individual Sr. Pere Tugas Vallès ha 
manifestat es seu interès en contractar una de les persones joves que participen en el programa 
en l’especialitat formativa de “Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura”.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 13 de setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
subscripció del referit conveni amb caràcter d’urgència atès que el referit empresari vol donar 
d’alta al jove el dia 13 de setembre d’enguany.  

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

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

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



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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresari 
individual Sr. Pere Tugas Vallès, amb NIF 79.280.354-K, per a l’adquisició d'experiència 
professional en empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 

SEGON.- Comunicar el present Decret al Sr. Pere Tugas Vallès i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

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

 
w) Decret núm. 136/13, de 13 de setembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 

6/2013. 
 

“Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 27 de juny 
d’enguany, que aprova la concessió de diversos ajuts econòmics, en el març del règim regulador i la 
convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que inclou 
una subvenció de 15.665,03€ per l’actuació dinamització de les zones d’activitat econòmica del Baix 
Llobregat (Fase II)  i vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic que 
sol·licita habilitar una partida per import de 12.500,00€ per a la contractació de serveis externs. 
 

Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
en relació a la transferir crèdits per import de 9.314,34€ de la partida 324 48110 “ Ajuts individuals 
2012-2013”  a la partida 324 46200 “Ajuntaments- ajuts menjador 2012-13”.  
 

Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
en relació a la transferir crèdits per import de 16.170,84€ de la partida 324 48110 “Ajuts individuals 
2012-2013” a la partida 324 22706 “Menjador curs 2012-13”  per a la prestació del servei de menjador 
en el CAEP MOTBAIG en el període de setembre a desembre de 2013. 
 

Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials 
en relació a la transferir crèdits per import de 2.350,00€ de la partida 332 22699 “Arxiu Comarcal” a 
les partides 332 16000 “Seguretat Social beques arxiu comarcal”, 350,00€ i 332 48912 “Beca 
recerca”, 2.000,00 per tal de concedir dues beques en col·laboració amb l’Escola  Superior 
d’Arxivística  i atesa la modificació en la legislació vigent que determina la cotització a la seguretat 
social dels alumnes en pràctiques retribuïdes. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern del 21 de gener d’enguany que aprova la 
constitució de l’associació Clúster de Salut Mental de Catalunya, així com la participació d’aquest 
Consell Comarcal en qualitat de membre fundador. 
 

Vist que s’han de transferir crèdits entre diverses partides del pressupost del Consell 
Comarcal per tal de adaptar el pressupost a les noves previsions. 
 



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

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
  

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 6/2013 de crèdits generats per 
compromisos d’ingressos i transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, 
d’acord al que  s’estableix a l’article 179 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals; d’acord al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
241 22707 Plataforma ZAE 0,00 12.500,00 12.500,00 
 Total despeses 0,00 12.500,00 12.500,00 
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
46108 Diputació – Desenvolupament Local 81.835,45 12.500,00 94.335,45 
 Total ingressos    
 
2. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS     
      
DESPESES  Crèdit inicial Altes Baixes Crèdit final 

324 46200 Ajuntaments –ajuts 
ensenyament 2012/2013 138.057,88 9.314,34 0,00 147.372,22 

324 22706 Menjador curs 2012/13 880,40 16.170,84 0,00 17.051,24 
324 48110 Ajuts individuals curs 2012-13 3.815.795,54 0,00 25.485,18 3.790.310,36 
332 22699 Arxiu Comarcal 20.000,00 0,00 2.350,00 17.650,00 
332 16000 Seguretat Social beques arxiu 0,00 350,00 0,00 350,00 
332 48912 Beca recerca 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 
920 22699 Altres despeses diverses 18.000,00 0,00 1.500,00 16.500,00 
920 48902 Associació cluster salut mental 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 

 Total despeses 4.002.733,82 29.335,18 29.335,18 4.002.733,82 

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

Govern i del Ple que se celebrin.” 
 
 
 
 
 
 



x) Decret núm. 138/13, de 18 de setembre, relatiu a aprovar l’adhesió  a l’acord relatiu a 
la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, subscrit per la 
Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 
Catalunya. 

 
“Vista l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i 
Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013; publicada en el 
DOGC núm. 6455 de 6 de setembre de 2013. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té previst presentar-se a aquesta 
convocatòria com a entitat beneficiària, d’acord el que es recull a la base 2 de la referida ordre. 
 

Vist que en data 25 de juliol de 2013 la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis, d’una part i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la 
Unió General de Treballadors de Catalunya de l’altra, van acordar establir la retribució de les 
persones aturades que participen en les accions d’experiència laboral i formació del programa 
Treball i Formació, desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i en el marc de les polítiques 
actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per 
les entitats locals de Catalunya d’’àmbit municipal i supramunicipal, i les seves entitats dependents 
o vinculades, amb la doble finalitat d’incentivar llur contractació així com de millorar-ne la qualitat 
mitjançant la garantia de suficiència retributiva, en els següents termes: 
 

- Retribució per a les persones participants: 850 euros mensuals més el prorrateig de les 
pagues extraordinàries, per a la jornada i la durada del contracte en les condicions i 
finançament establertes a la base 9 de l’Ordre que regula el programa de Treball i 
Formació. La formació s’entén com a temps de treball efectiu. 

 
Atès que el comitè d’empresa està informat tant de la sol·licitud de subvenció a 

realitzar per part d’aquesta entitat dins del  Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones 
aturades dins de la convocatòria d’aquest any 2013, com de l’acord pres entre la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 18 de 
setembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que no hi ha prevista sessió del Ple fins a finals del mes d’octubre i que és 
necessari, segons consta en l’expedient, aprovar l’adhesió de referència atès que la sol·licitud per 
presentar-se a l’esmentada convocatòria finalitza el dia 30 de setembre d’enguany i s’ha 
d’especificar si l’entitat està adherida a l’acord, 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.-Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’acord 
relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites 
com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General 
de Treballadors de Catalunya en data de 25 de juliol de 2013.  
 

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

TERCER.- Comunicar el present Decret a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i a 
la Unió General de Treballadors de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 

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

y) Decret núm. 144/13, de 23 de setembre, relatiu a aprovar  la modificació de crèdits 
2/2013 del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 

 
“Vist l’informe de Tècnica de Transport Adaptat del Patronat Comarcal de Serveis 

a la Persona del Baix Llobregat en relació a la necessitat de transferir crèdit per import de 
5.662,43€ de la partida 441 22302 “Transport adaptat centre Nexe C.P” a la partida 441 46212 
“Ajuntaments transport adaptat“ per tal d’ajustar l’import de les partides vinculades a la subvenció 
del Contracte Programa del Departament de Benestar Social pel finançament del servei de 
transport adaptat, a les noves previsions de despesa. 
 

Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 26 de febrer 
de 2007 que aprova definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat com a organisme autònom de caràcter administratiu per tal de gestionar els 
Serveis de Transport Adaptat per a Persones amb Mobilitat Reduïda, els Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència, i el Programa d’Atenció Primària. 
 

Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 13 apartat 8 dels 
Estatuts del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i  l’article 10 apartat 3 de 
les Bases d’execució del Pressupost. 
 

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar  la modificació de crèdits 2/2013 del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat,  mitjançat transferència de crèdits entre partides de la 



mateixa àrea de despesa, d’acord amb la proposta aprovada per Decret de Presidència del 
Patronat Comarcal, i que es relaciona a continuació: 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes Baixes Crèdit final 

      
441 22302 Transport adaptat Nexe 44.327,35 0,00 5.662,43 38.664,92 
441 46212 Ajuntaments transport 

adaptat 
344.140,51 5.662,43 0,00 349.802,94 

 Total despeses 388.467,86 5.662,43 5.662,43 388.467,86 
 

SEGON.- Donar compte del present decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple del Consell Comarcal que se celebrin.” 
 

z) Decret núm. 145/13, de 24 de setembre, relatiu a aprovar el Marc Pressupostari  de 
la corporació per al període 2014-2016, 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 la nota del Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques per a la remissió de 
la informació sobre els marcs pressupostaris en la determina que excepcionalment per aquest primer 
any 2013, es considera que amb la remissió de la informació continguda en els marcs pressupostaris, 
s’entendrà que s’ha donat compliment a la obligació d’enviament de les línees fonamentals del 
pressupost de l’exercici 2014.  
 

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 2014-
2016, 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   
    2013 2014 2015 2016   

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 476.029,74 485.550,33 495.261,34 505.166,57 Increment 2% 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.289.578,02 16.533.921,69 16.781.930,52 17.033.659,47 Increment 1,5% 

V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.050.000,00 884.149,26 878.148,38 863.403,15 Reducció interessos 



VI 
ALIENACIÓ D'INVERSIONS 
REALS 0,00        

VII 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 6.557.645,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 

Reducció PUOSC 
40% 

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

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

  TOTAL PRESSUPOST 24.373.252,76 21.803.621,29 22.055.340,24 22.302.229,19   
 
 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  PRESSUPOST  OBSERVACIONS 
    CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT CONSOLIDAT   

      2014 2015 2016   

I RETRIBUCIONS PERSONAL 4.755.454,54 4.755.454,54 4.779.231,81 4.827.024,13 
0% 1 any, 0,5 % 
segon i 1% tercer 

II  COMPRA DE BENS I SERVEIS 6.555.314,78 6.555.314,78 6.620.867,93 6.720.180,95 
0% 1 any, 1 % 
segon i 1,5% tercer 

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

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 6.422.075,40 6.553.931,53 6.652.240,50 6.752.024,11 Increment 1,5% 

VI INVERSIONS REALS 102.408,04 35.920,44 100.000,00 100.000,00   

VII 
TRANSFERENCIES DE 
CAPITAL 6.500.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 

Rducció PUOSC 
40% 

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

  TOTAL PRESSUPOST 24.338.252,76 21.803.621,29 22.055.340,24 22.302.229,19   
 
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.” 
 
4.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
Sessió del 22 de juliol 
 

a) Aprovar el Manifest per a la XV Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 

“Vist que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat funciona des de 
fa anys amb una dinàmica pròpia i activa mitjançant la realització de comissions de treball 
específiques i la realització de propostes comarcals.  

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha donat impuls a les Marxes de 

la Gent Gran a la comarca del Baix Llobregat per fomentar l’envelliment actiu, donant cobertura a 
la Marxa de la Gent Gran que cada municipi de la comarca organitza l’1 d’octubre, Dia 
Internacional de la Gent Gran. 
 

Vist que aquest any 2013 se celebra la XV Marxa de la Gent Gran a la comarca 
del Baix Llobregat. 



 
Vist que des d’aquesta entitat s’ha elaborat el Manifest i materials promocionals 

per a cada municipi amb la finalitat d’unificar els actes de les marxes a nivell comarcal. 
 

  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 12 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar el Manifest per a la XV Marxa de la Gent Gran del Baix 
Llobregat 2013, d’acord amb el document de Manifest que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

b) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb l’associació Solidança, de 
col.laboració per la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu i per 
l’adquisició d’experiència professional en empreses o entitats sense afany de lucre, 
en el marc del programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada. 

 
“Vista l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre, publicada al DOGC núm. 6237 de 

22 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la formació i contractació de persones en situació d’atur de llarga durada que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i 
la convocatòria anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa per a la formació i contractació de persones en situació 
d’atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi combina 
accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència 
professional en empreses i facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn 
als sistemes ocupacionals i d’intermediació laboral. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 5 de novembre de 2012 es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per un import total de 81.330,00€, d’acord amb els interessos manifestats pels 
ajuntaments de Sant Just Desvern i Vallirana participants en el projecte, i que per acord de la 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012 es va acceptar l‘esmentada subvenció per un 
import total de 80.430,00€, amb la mateixa distribució pressupostària i característiques del projecte 
sol·licitat. 
 

Vist que en data 21 de febrer de 2013, un cop iniciat el referit projecte, es va 
sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya, segons consta a l’expedient, modificar l’especialitat 
formativa de “Foment i suport a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat” per la de 



“Mantenidor/a integral”, atès que aquesta especialitat s’ajusta millor a les necessitats de les 
ocupacions que les persones desenvoluparan en l’entitat que seran contractades; i que en data 25 
de març d’enguany el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat a aquesta entitat l’acceptació de 
l’esmentada modificació. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 22 d’abril de 2013 es va aprovar 

la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Sant Just Desvern i 
de Vallirana reguladors de la participació en el programa d’ocupació per a persones aturades de 
llarga durada. 
 

Vist que una de les actuacions que preveu el programa és la realització de 
pràctiques no laborals en entorn productius per a les persones que han realitzat la formació, atès 
la necessitat detectada de complimentar la formació de caire més teòric amb la realització de 
pràctiques no laborals per posar en pràctica els coneixements adquirits, abans de que les 
persones siguin contractades laboralment; i que de les dues especialitats formatives que s’han 
impartit, en el cas del curs de “Manipulació i gestió de residus urbans, inerts i industrials”, s’ha 
considerat adient realitzar pràctiques no laborals abans de que les persones siguin contractades. 

 
Vist que en el cas de la realització de les referides pràctiques les dues entitats, la 

beneficiària de la subvenció i l’empresa o entitat sense afany de lucre que acull a les persones per 
fer pràctiques no laborals, hauran de subscriure un conveni de col·laboració que inclourà la 
identificació de les parts, el contingut, la jornada, l’horari de la pràctica no laboral, així com la 
identificació dels tutors o de les tutores de l’entitat local i l’empresa o entitat sense afany de lucre 
que en farà el seguiment i l’assegurança dels i de les alumnes per part de l’entitat local; d’acord al 
que disposa segons l’Ordre EMO/313/2012. 

 
Vist que una altra de les actuacions que preveu l’esmentat programa és la 

d’experiència professional en empreses i/o entitats sense afany de lucre adreçada a les persones 
participants del programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada, que té per objectiu 
l’adquisició dels coneixements pràctics necessaris per al desenvolupament adequat d’una 
ocupació, realitzant una activitat professional en empreses vinculades amb els sectors productius 
del territori; i que aquesta actuació s’instrumenta mitjançant la formalització d’un conveni de 
col·laboració entre l’entitat local que realitza el projecte d’ocupació per a persones aturades de 
llarga durada i l’empresa o entitat sense afany de lucre que col·labora en el programa mitjançant la 
contractació laboral de les persones aturades de llarga durada, d’acord al que disposa l’article 14.4 
de l’Ordre EMO/313/2012. 
 

Vist que l’Associació Solidança, per a la Recuperació Integral, Social i Laboral 
serà l’encarregada d’acollir els alumnes per fer les pràctiques no laborals del curs de “Manipulació 
i gestió de residus urbans, inerts i industrials”, i la que assumirà la contractació de les 10 persones 
que han realitzat l’especialitat formativa de “Manipulació i gestió de residus urbans, inerts i 
industrials”; segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic d’aquesta entitatt en data 16 i 17 de juliol de 2013, que s’incorporen a l’expedient.  

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 



28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Associació 
Solidança, per a la Recuperació Integral, Social i Laboral, amb CIF G61291894, per a la realització 
de pràctiques no laborals en entorn productiu per part de persones en situació d’atur de llarga 
durada inscrites en les Oficines de Treball; de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  

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

Solidança, per a la Recuperació Integral, Social i Laboral, amb CIF G61291894, per a l’adquisició 
d’experiència professional en empreses o entitats sense afany de lucre, en el marc del programa 
d’ocupació per a persones aturades de llarga durada; de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  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.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 

241.22674 del  pressupost previst per enguany. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Associació Solidança, per a la 
Recuperació Integral, Social i Laboral,  i al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

c) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Associació Promotora de Serveis 
Especials i Atencions Terapèutiques, de col.laboració per l’adquisició d’experiència 
professional en empreses o entitats sense afany de lucre, en el marc del programa 
d’ocupació per a persones aturades de llarga durada. 

 
“Vista l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre, publicada al DOGC núm. 6237 de 

22 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la formació i contractació de persones en situació d’atur de llarga durada que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i 
la convocatòria anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa per a la formació i contractació de persones en situació 
d’atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi combina 
accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència 
professional en empreses i facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn 
als sistemes ocupacionals i d’intermediació laboral. 

 



Vist que per acord de la Junta de Govern de data 5 de novembre de 2012 es va 
aprovar la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per un import total de 81.330,00€, d’acord amb els interessos manifestats pels 
ajuntaments de Sant Just Desvern i Vallirana participants en el projecte, i que per acord de la 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012 es va acceptar l‘esmentada subvenció per un 
import total de 80.430,00€, amb la mateixa distribució pressupostària i característiques del projecte 
sol·licitat. 
 

Vist que en data 21 de febrer de 2013, un cop iniciat el referit projecte, es va 
sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya, segons consta a l’expedient, modificar l’especialitat 
formativa de “Foment i suport a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat” per la de 
“Mantenidor/a integral”, atès que aquesta especialitat s’ajusta millor a les necessitats de les 
ocupacions que les persones desenvoluparan en l’entitat que seran contractades; i que en data 25 
de març d’enguany el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat a aquesta entitat l’acceptació de 
l’esmentada modificació. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 22 d’abril de 2013 es va aprovar 

la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Sant Just Desvern i 
de Vallirana reguladors de la participació en el programa d’ocupació per a persones aturades de 
llarga durada. 

 
Vist que una de les actuacions que preveu l’esmentat programa és la 

d’experiència professional en empreses i/o entitats sense afany de lucre adreçada a les persones 
participants del programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada, que té per objectiu 
l’adquisició dels coneixements pràctics necessaris per al desenvolupament adequat d’una 
ocupació, realitzant una activitat professional en empreses vinculades amb els sectors productius 
del territori; i que aquesta actuació s’instrumenta mitjançant la formalització d’un conveni de 
col·laboració entre l’entitat local que realitza el projecte d’ocupació per a persones aturades de 
llarga durada i l’empresa o entitat sense afany de lucre que col·labora en el programa mitjançant la 
contractació laboral de les persones aturades de llarga durada, d’acord al que disposa l’article 14.4 
de l’Ordre EMO/313/2012. 
 

Vist que l’Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques 
(ASPROSEAT) serà l’entitat que assumirà la contractació de les 10 persones que han realitzat 
l’especialitat formativa de “Mantenidor integral”; segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 17 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient.  

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

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

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



ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’Associació 
Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques (ASPROSEAT), amb CIF G-65258410, 
per a l’adquisició d’experiència professional en empreses o entitats sense afany de lucre, en el 
marc del programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada; de conformitat amb la 
minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Associació Promotora de Serveis 
Especials i Atencions Terapèutiques (ASPROSEAT) i al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

d) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’empresa Ehlis SA, de col.laboració per a 
l’adquisició d’experiència professional en empreses o entitats sense afany de lucre, 
en el marc del programa Joves per l’ocupació. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants, per un import 
total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall: 
 
 



Actuacions sol·licitades Joves 
participants 

Mòdul 
màxim 

Import 
sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 120 1.715,00€ 205.800,00€ 
Actuacions de formació 120 2.625,00€ 315.000,00€ 
Formació complementària en ESO 80 242,80€ 19.424,00€ 
Actuació de promoció en empreses i difusió 120 62,50€ 7.500,00€ 
Incentius als participants 120 600,00€ 72.000,00€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 619.724,00€ 
 
Especialitat formativa Hores lectives 
Operacions bàsiques de cuina 350 
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials 

270 

Activitats auxiliars de magatzem 230 
Caixer/a – reposador/a 247 
Reprografia 300 
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura 310 
 

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

Actuacions a realitzar Joves 
participants Import aprovat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 137.200,00 
Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
 

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

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 



Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresa Ehlis, S.A. ha manifestat el seu interès en 
contractar a dues de les persones joves que participen en el programa en l’especialitat de 
“Activitats auxiliars de magatzem”. 

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

data 17 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de 
referència.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Ehlis, S.A. amb CIF A08014813, per a l’adquisició d'experiència professional en empreses en el 
marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

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

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

 
e) Aprovar l’actualització del conveni subscrit amb l’Ajuntament d’Abrera, de 

col.laboració en el finançament del transport escolar durant el curs 2012-2013. 
 

“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració, entre d’altres, amb l’Ajuntament 
d’Abrera per a la prestació d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el 
curs escolar 2012-2013. 

   
Atès que l’Ajuntament d’Abrera, en el marc de l’esmentat conveni, ha d’aportar a 

aquest Consell Comarcal la quantitat de 107.315.00€, corresponent a les prestacions que es deriven 
de cursos anteriors a la licitació efectuada el curs escolar 2010-2011, més la diferència que va 
suposar la contractació d’un vehicle de 70 places a la ruta NO101 del IES Voltrera el mateix curs 
escolar 2010-2011 i amb l’aplicació del 10% d’IVA per al present curs escolar 2012-2013. 



 
Vist que l’Ajuntament d’Abrera al mes de juliol de 2013 ha realitzat la transferència 

de la referida quantitat al Consell Comarcal del Baix Llobregat i atès que s’han realitzat ajustos en el 
transport escolar del Baix Llobregat al llarg d’aquest curs escolar, d’acord amb l’informe emès per 
la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials en data 11 de juliol de 2013, 
que s’adjunta a l’expedient, es proposa l’actualització del conveni de referència, de manera 
excepcional per al curs 2012-2013, en el sentit de modificar l’import a transferir a aquest Consell 
Comarcal, que serà de 62.819,00€. 
 

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’actualització del conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Ajuntament d’Abrera per a la prestació d’ampliacions en el servei de transport escolar no 
obligatori durant el curs escolar 2012-2013, en el sentit de modificar la quantitat que ha d’aportar a 
aquest Consell Comarcal, que serà de 62.819,00€; de conformitat amb la minuta de modificació de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Ampliar  la durada del conveni de referència fins al dia 11 de desembre 
de 2013 amb la finalitat de poder formalitzar la signatura de la referida modificació, el que no 
implicarà el manteniment dels serveis de transport, que van finalitzar en data 21 de juny de 2013. 

 
TERCER.- Aprovar la devolució de la quantitat de 44.496,00€ a l’Ajuntament 

d’Abrera. 
 

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’Ajuntament d’Abrera, perquè en tingui 
coneixement i als efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

f) Aprovar l’actualització del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, de col.laboració en el finançament del transport escolar durant el curs 
2012-2013. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012 es va 

aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració, entre d’altres, amb l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat per a la prestació d’ampliacions en el servei de transport escolar no 
obligatori durant el curs escolar 2012-2013. 



   
Atès que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en el marc de l’esmentat conveni, 

ha d’aportar a aquest Consell Comarcal la quantitat de 79.726,94€, ja que gran part dels alumnes 
usuaris no tenen dret a la gratuïtat del transport i que correspon a les prestacions que es deriven de 
cursos anteriors.  
 

Atès que s’han realitzat ajustos en el transport escolar del Baix Llobregat al llarg 
d’aquest curs escolar, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de 
Gènere i Polítiques Socials en data 11 de juliol de 2013, que s’adjunta a l’expedient, es proposa 
l’actualització del conveni de referència, de manera excepcional per al curs 2012-2013, en el sentit 
de modificar l’import a transferir a aquest Consell Comarcal, que serà de 43.876,00€. 
 

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’actualització del conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la prestació d’ampliacions en el servei de transport 
escolar no obligatori durant el curs escolar 2012-2013, en el sentit de modificar la quantitat que ha 
d’aportar a aquest Consell Comarcal, que serà de 43.876,00€; de conformitat amb la minuta de 
modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Ampliar  la durada del conveni de referència fins al dia 11 de desembre 
de 2013 amb la finalitat de poder formalitzar la signatura de la referida modificació, el que no 
implicarà el manteniment dels serveis de transport, que van finalitzar en data 21 de juny de 2013. 

 
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 a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

g) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb diferents ajuntaments, de 
col.laboració per a la prestació d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional 
per a joves durant l’any 2013, per incorporació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts. 

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

des de l’Oficina Comarcal d’Informació i Serveis a la Joventut, que tenia com a principal objectiu 
proporcionar als i les joves de la comarca tota aquella informació i serveis que els hi poguessin 



ajudar en la seva presa de decisions i en la definició del seu trajecte personal, i recolzava i 
potenciava la tasca que els diferents ajuntaments de la comarca feien per dotar-se d’Oficines 
d’informació juvenil. 
 

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

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2012 es va aprovar 
el Pla d’Actuació 2012 del Servei Comarcal de Joventut, elaborat pel Departament de Joventut, on 
s’estructura aquest nou Servei Comarcal de Joventut al voltant de tres eixos bàsics d’actuació: 
Polítiques d’Informació i Planificació, Polítiques d’Emancipació i Serveis de suport als municipis.  
 

Atès que aquest Pla comarcal s’operativitza mitjançant l’elaboració d’un pla 
d’actuació anual que recull les activitats, programes i actuacions previstes dins de cadascuna de 
les tres línies prioritàries que vertebren les accions que desenvolupa el Servei Comarcal de 
Joventut; i recull les competències que en matèria d’instal·lacions juvenils i d’activitats d’educació 
en el lleure té delegades el Consell Comarcal per part de la Generalitat de Catalunya. 
 

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

Atès que aquest servei, que es presta en els esmentats municipis, constarà 
d’accions individuals d’assessorament presencial, telemàtic i telefònic a joves que vulguin marxar 
a l’estranger per raons d’estudis, feina i/o lleure, i també contempla la realització d’accions 
col·lectives o grupals per difondre programes d’activitat, així com l’elaboració de tot el material 
necessari per poder dur a terme el servei. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de gener de 2013 es va 
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, 
El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern i Viladecans per al desenvolupament d’un servei 
d’assessoria de mobilitat internacional per a joves durant l’any 2013.  

 
Atès que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha manifestat la seva voluntat 

d’incorporar-se a aquest servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves a partir del 
proper mes de setembre de 2013, segons consta a l’expedient. 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 17 de juliol de 2013, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació 
del referit conveni per tal d’incorporar l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2012, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 



28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració subscrit amb els 
Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Just Desvern i Viladecans per al 
desenvolupament d’un servei d’assessoria de mobilitat internacional per a joves durant l’any 2013, 
en el sentit d’incorporar l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts; de conformitat amb la minuta de 
conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Incrementar la partida pressupostària 337.22706 del pressupost de 
l’any 2013, relativa a la contractació del servei d’assessoria de mobilitat internacional que 
contempla el conveni pel qual es sol·licita la seva modificació, amb un import total de 649,60€. 
 

QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments signants de l’esmentat 
conveni, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

h) Aprovar l’actualització de la normativa d’ús del servei de transport adaptat 
esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 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 
l’Organització Comarcal de Catalunya, va procedir, per acord del Ple del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat de data 29 de setembre de 1992, a l’establiment del servei comarcal de transport 
especial de persones amb mobilitat reduïda.  

 
Atès que l’Entitat Metropolitana del Transport, actual Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB), segons el que preveu la Llei 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i es 
regulen les actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques 
compreses dins la seva zona d’influència, és competent per a la gestió del serveis de transport 
públic col·lectiu de viatgers que discorrin íntegrament en el seu àmbit territorial. 
 

Atès que, per tal de millorar la qualitat del transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda a la Comarca, l’EMT i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, fent ús de les 
seves respectives competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni de col·laboració 
per atendre les depeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos municipis de 
la Comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’EMT i diferents centres del Baix Llobregat i del 
Barcelonès, conveni que s’ha anat prorrogant fins a l’actualitat. 
 



Atès que l’any 2005 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va adjudicar a 
diverses empreses la contractació del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat 
reduïda de la Comarca del Baix Llobregat, així com una nova modalitat de transport adaptat 
esporàdic porta a porta que, de manera complementària i progressiva, ha donat resposta a les 
necessitats de transport d’aquelles persones que, per les seves característiques de discapacitat, 
no poden fer ús dels transport públic ordinari per a alguns dels seus desplaçaments quotidians. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 23 de gener de 2006 es va 

aprovar la Normativa d’ús del Servei de Transport Adaptat Esporàdic per a persones amb 
mobilitat reduïda al Baix Llobregat, d’aplicació en els municipis de la comarca pertanyents a 
l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (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) que regula les condicions d’utilització del servei, 
així com les característiques dels usuaris potencials d’aquest; i que per acord de la Junta de 
Govern de data 19 de juliol de 2010 es va aprovar la modificació de la referida normativa. 
 
Vist que en data 26 de febrer de 2007 el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat va 
aprovar definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix 
Llobregat com a organisme autònom local, així com els seus estatuts reguladors; i que una de 
les finalitats de l’esmentat Patronat, segons el que s’estableix en els seus respectius estatuts, 
és col·laborar amb els Ajuntaments i altres entitats per al desenvolupament i millora del 
transport adaptat.  

 
Atès que el dia 31 de desembre de 2013 finalitza el termini de contractació del 

referit servei i que existeix la necessitat de continuar prestant-lo per part del Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del Baix Llobregat, s’ha d’iniciar l’expedient per a l’adjudicació del contracte 
de servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda de la Comarca del 
Baix Llobregat; segons consta a l’expedient. 
 

Atès la necessitat d’adaptar la normativa d’ús d’aquest servei per tal de que quedi 
reflectida en els plecs de la nova contractació, que s’ha d’iniciar el dia 1 de gener de 2014. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 17 de juliol de 
2013, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

 
ACORDS 

   
PRIMER.- Aprovar l’actualització de la Normativa d’ús del Servei de Transport 

Adaptat Esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda al Baix Llobregat, que s’aplica en els 
municipis de la comarca pertanyent a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per 



posar-la en servei a partir del dia 1 de gener de 2014, coincidint amb la nova contractació del 
referit servei; d’acord amb el document de la normativa que s’adjunta i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de 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 per a la seva ratificació per 
les respectives entitats.  
 

TERCER.- 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.” 
 

i) Donar compte del document del Forum de la Mobilitat  Millora de la mobilitat 
sostenible al Baix Llobregat. Propostes per a la millora del transport públic al Baix 
Llobregat. 

 
“Atès que al Fòrum de la Mobilitat del Baix Llobregat es va presentar el document 

Millora de la mobilitat sostenible al Baix Llobregat. Propostes per a la millora del Transport Públic 
al Baix Llobregat i que es va fer arribar a aquesta entitat. 
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, donar compte del referit 
document.  
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar compte del document del Fòrum de la Mobilitat del Baix 
Llobregat Millora de la mobilitat sostenible al Baix Llobregat. Propostes per a la millora del 
Transport Públic al Baix Llobregat, que s’adjunta.  

 
SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats participants en el Fòrum de la 

Mobilitat, perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
TERCER.- Elevar el present document al Plenari per al seu debat, aprovació i 

difusió, si s’escau.” 
 

j) Aprovar la subscripción d’un conveni de col.laboració amb l’empresa Restaurant 
Mas Sunyol, S.L. per al projecte Joves per l’ocupació 2012-2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 



empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants, per un import 
total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall: 
 
Actuacions sol·licitades Joves 

participants 
Mòdul 
màxim 

Import 
sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 120 1.715,00€ 205.800,00€ 
Actuacions de formació 120 2.625,00€ 315.000,00€ 
Formació complementària en ESO 80 242,80€ 19.424,00€ 
Actuació de promoció en empreses i difusió 120 62,50€ 7.500,00€ 
Incentius als participants 120 600,00€ 72.000,00€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 619.724,00€ 
 
Especialitat formativa Hores lectives 
Operacions bàsiques de cuina 350 
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials 

270 

Activitats auxiliars de magatzem 230 
Caixer/a – reposador/a 247 
Reprografia 300 
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura 310 
 

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

Actuacions a realitzar Joves 
participants Import aprovat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 137.200,00 
Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 



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

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresa Restaurant Mas Sunyol, S.L. ha manifestat 
el seu interès en contractar a una de les persones joves que participa en el programa en 
l’especialitat d’auxiliar de cuina. 

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

data 19 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de 
referència.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresa 
Restaurant Mas Sunyol, S.L. amb CIF B61005187, per a l’adquisició d'experiència professional en 
empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
“Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

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



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

celebri per a la seva ratificació.” 
 

k) Aprovar la subscripció d’un conveni de col.laboració amb l’empresa individual Sr. 
Albert Bou Samsó per al projecte Joves per l’ocupació 2012-2013. 

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

de 9 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya “Joves per l’ocupació” i s’obre la convocatòria pe a l’any 2012 i la convocatòria 
anticipada per a l’any 2013. 
 

Vist que el programa “Joves per a l’ocupació” és un programa innovador de suport 
a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en 
empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu; i que és una continuació de la dinàmica iniciada al 2010 amb el programa SUMA’T però 
incorporant tots aquells aspectes de millora que es van recollir en l’avaluació realitzada entre el 
SOC i les entitats executores del programa. 

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

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

Vist que per Decret de Presidència núm. 105/2012, de 25 d’octubre, es va aprovar 
la sol·licitud de la referida subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments participants, per un import 
total de 619.724,00€, d’acord amb el següent detall: 
 
Actuacions sol·licitades Joves 

participants 
Mòdul 
màxim 

Import 
sol·licitat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 120 1.715,00€ 205.800,00€ 
Actuacions de formació 120 2.625,00€ 315.000,00€ 
Formació complementària en ESO 80 242,80€ 19.424,00€ 
Actuació de promoció en empreses i difusió 120 62,50€ 7.500,00€ 
Incentius als participants 120 600,00€ 72.000,00€ 
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 619.724,00€ 
 
Especialitat formativa Hores lectives 
Operacions bàsiques de cuina 350 
Atenció sociosanitària per a persones dependents en 
institucions socials 

270 

Activitats auxiliars de magatzem 230 
Caixer/a – reposador/a 247 
Reprografia 300 
Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura 310 



 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2012, entre 

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

Actuacions a realitzar Joves 
participants Import aprovat 

Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció 80 137.200,00 
Actuacions de formació 80 210.000,00 
Formació complementària en ESO 53 12.868,40 
Actuació de promoció en empreses i difusió 80 5.000,00 
Incentius als participants 80 48.000,00 
TOTAL SUBVENCIÓ APROVADA 413.068,40 
 

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

Atès que l’actuació d’experiència professional en empreses es podrà realitzar 
mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, que els 
contractes hauran detenir una durada mínima de sis mesos i que l’empresa estarà obligada a 
retribuir la persona jove contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial 
d’aplicació i en funció de la jornada de treball realitzada.  
 

Atès que les empreses que realitzin un contracte en el marc del programa “Joves 
per l’ocupació” i compleixin tots els requisits fixats per aquest, rebran un ajut econòmic per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per un import equivalent al salari mínim interprofessional o la part 
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un 
màxim de 6 mesos. 
 

Atès que les empreses participants hauran de subscriure un conveni de 
col·laboració amb l’entitat local gestora del programa, i que, mitjançant l’actuació de “promoció de 
la participació d’empreses en el programa”, l’empresari individual Sr. Alberto Bou Samso ha 
manifestat el seu interès en contractar a una de les persones joves que participa en el programa 
en l’especialitat d’agricultura ecològica i fructicultura. 

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

data 22 de juliol de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant la subscripció del conveni de 
referència.  

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

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

 



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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’empresari 
individual Sr. Alberto Bou Samso, amb NIF 37.367.152-H, per a l’adquisició d'experiència 
professional en empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013; de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.  
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Sr. Alberto Bou Samso i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 
 
Sessió del 23 de setembre 
 

l) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 
col.laboració per  al finançament del transport adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda severa per l’any 2013. 

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

Metropolitana de Barcelona (AMB), essent competent de la gestió de serveis públics de transport 
col·lectiu que discorren íntegrament en el seu àmbit territorial, i atès que diferents municipis de la 
comarca del Baix Llobregat pertanyen al seu àmbit territorial, ve subscrivint un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al finançament del servei i amb 
l’objecte de millorar la qualitat del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda 
a la comarca. 
 

Vist que per tal de millorar la prestació del servei i de diferents qüestions referides 
al seu finançament i organització, durant l’exercici 2006 ambdues entitats van subscriure un 
conveni de col·laboració que regula l’aportació de l’Entitat Metropolitana del Transport a favor del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió diària del servei de transport adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda de la comarca mitjançant la contractació d’una persona destinada 
de manera específica a la gestió del servei; 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. 
 

 Vist que per acord de la Junta de Govern de data 22 d’abril de 2013 es va 
sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’aprovació de la pròrroga i actualització per a 
l’exercici de 2013 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, així com es va aprovar la distribució de l’aportació màxima per l’any 2013 



de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ascendeix a la quantitat de 911.300,00€ en concepte de 
pròrroga i ampliació del conveni pel finançament de les despeses derivades de l’esmentat servei i 
de la gestió del referit servei, de forma que amb un dèficit estimat de 1.443.000,00€ en concepte 
de pròrroga i ampliació del conveni pel finançament de les despeses derivades de l’esmentat 
servei, l’aportació màxima establerta per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona serà de 
841.300,00€ pel finançament de l’esmentat servei, sense incloure el cost dels/ de les 
acompanyants, i de 70.000,00€ en concepte de finançament de les despeses gestió de l’esmentat 
servei, en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre ambdues institucions l’any 2006 i que 
es prorroga tàcitament. 
   

Vist que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 6 d’agost de 2013, ha 
comunicat la proposta de pròrroga del conveni de col·laboració en la prestació del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda per a l’exercici 2013, així com l’autorització 
d’una despesa màxima de 70.000,00€ en concepte d’aportació econòmica a compte de les 
despeses de gestió del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa 
que presta aquest Consell Comarcal durant l’any 2013. 

 
Vist que la present proposta d’aportació econòmica no cobreix la totalitat de les 

despeses, sense el cost dels acompanyants, del servei de transport adaptat, de manera que la 
diferència, més les despeses dels acompanyants, hauran de ser assumides pels diferents 
ajuntaments, segons consta a l’expedient.  
   
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 18 
de setembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient. 
 

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

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

següents 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2013 del conveni amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), de col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat 
per  a persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la minuta de conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament, i que preveu que per enguany l’AMB farà una aportació 
econòmica a favor d’aquesta entitat per import màxim de 841.300€ (vuit-cents quaranta-un mil 
tres-cents euros). 
 

SEGON.- Acceptar la subvenció atorgada a aquest Consell Comarcal per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona destinada al finançament de les despeses de gestió del servei de 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa que presta el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, corresponent a l’exercici 2013, en el marc del conveni de col·laboració prorrogat 
tàcita i automàticament entre ambdues institucions, signat en data 20 de juny de 2006, per un 
import màxim de setanta mil euros (70.000,00€). 



 
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 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple de 22 de juliol de 2011 de delegació de competències.” 
 

m) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de cooperació 
educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques. 

 
“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 aquesta entitat 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 el Consell Comarcal del Baix Llobregat des de l’any 2005 col·labora amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant convenis de cooperació per a les pràctiques 
professionals d’alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents amb la finalitat 
de col·laborar en les tasques d’organització i descripció de fons documentals de la comarca, que 
depèn de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de març de 2013 es va 

aprovar la subscripció d’un conveni general de cooperació educativa amb la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona, per a la realització de pràctiques d’alumnes de l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de documents en l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Atès que l’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de 
conformitat amb que es detalla en el conveni específic que se signa amb l’estudiant, el qual forma 
part inseparable d’aquest conveni marc i en el que es regula el projecte formatiu de les pràctiques, 
així com la durada i el règim de realització. 

 
Atès que l'estudiant es compromet a incorporar-se a l’entitat col·laboradora en la 

data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l’entitat 
col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a aconseguir el 
desenvolupament de l’estada de pràctiques; i que en el cas de que en el conveni específic 
s’estipuli que l’estudiant ha de percebre un ajut a l’estudi per part de l’entitat col·laboradora, aquest 
ajut ha d’estar sotmès a una retenció mínima del 2% d'IRPF, de conformitat amb el que disposa el 
Reial Decret 439/2007, de 30 de març, i se li ha de satisfer segons s’acordi entre l’entitat 
col·laboradora i l’estudiant. 
 



Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials d’aquesta entitat en data 17 de setembre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant 
l’aprovació d’un nou conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores amb la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona, entitat titular de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de documents, atès que 
incorpora que, “l’entitat col·laboradora practicarà les retencions que corresponguin, en compliment 
del règim de Seguretat Social aplicable en cada moment de conformitat amb la legislació vigent.” 
 

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 general de cooperació educativa 
amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de pràctiques d’alumnes 
de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de documents en l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat; de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona i a l’Arxiu Comarcal 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.” 
 

n) Deixar sense efecte l’aprovació de diferents convenis de col.laboració per 
l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del programa 
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya – Joves per 
l’ocupació 2012-2013. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 22 de juliol de 2013 i per 

Decret de Presidència núm. 114/2013, de 30 de juliol, es va aprovar la subscripció de sengles 
convenis de col·laboració amb l’empresa Restaurant Mas Sunyol, S.L. i amb l’empresa Roig 
Pañella S.L., respectivament, per a l’adquisició d'experiència professional en empreses en el marc 
del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per 
l’ocupació” 2012-2013. 

 
 
 
 
 
 



Atès que amb posterioritat a la seva demanda, les referides empreses han decidit 
no incorporar a ningú per motius de disminució de la feina, segons consta a l’expedient. 
 

Vist els informes emesos pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament 
Estratègic en data 13 de setembre de 2013, que s’incorporen a l’expedient, proposant anul·lar els 
conveni de referència.  

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte els convenis de col·laboració subscrits amb les 
empreses Restaurant Mas Sunyol, S.L. i Roig Pañella S.L., per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2012-2013.  
 

SEGON.- Comunicar el present acord a les empreses Restaurant Mas Sunyol, 
S.L. i Roig Pañella S.L., així com al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

o) Aprovar una modificació en la ruta O304 del servei de transport escolar, així com la 
corresponent actualització del contracte subscrit amb l’empresa UTE Autocares del 
Noreste SA i Autocares Cer SA. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 3 de maig de 

2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 
2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 
de 2012-2013 i 2013-2014, així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i 
econòmiques, i el Plec de Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010, es va aprovar adjudicar provisionalment els 
referits contractes, elevant-se a definitiva per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 132/2013, de 10 de setembre, es va 

aprovar la pròrroga per al curs escolar 2013-2014 i l’actualització dels corresponents contractes de 
servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat. 
 

Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar i com a resultat de les 
reunions mantingudes amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat, amb els ajuntaments 
afectats i amb els directors dels centres, aquest Consell Comarcal ha d’actualitzar i modificar per 
raons d’interès públic les característiques dels serveis contractats en funció de les necessitats 
actuals. 



 
Atès que en la ruta O304 del Centre d’Educació Especial Tramuntana del municipi 

de Sant Feliu de Llobregat, adjudicada a l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y Autocares 
Cer, SA, que és l’únic centre privat concertat que aportava la seva monitora al servei de transport 
escolar per estar contractada pel propi centre, i que aquesta s’ha jubilat el dia 13 de setembre 
d’enguany. 
 

Atès que s’ha de contractar un/a monitor/a per l’esmentada ruta, el que suposa un 
increment en la partida pressupostària del transport obligatori de 6.931,32€ per la totalitat del curs 
escolar (176 dies); segons consta a l’expedient. 
 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars 
reguladors de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, 
per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a 
l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.    
 
  Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport escolar 
col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar,  i que per tant s’ha de 
procedir a la modificació del contracte subscrit amb l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y 
Autocares Cer, SA, d’acord amb l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere 
i Polítiques Socials d’aquesta entitat en data 17 de setembre de 2013, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa UTE 
Autocares del Noreste, SA y Autocares Cer, SA per a la prestació del servei de transport escolar a 
centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2013-
2014, en el sentit d’incorporar un/a monitor/a a la ruta O304 del Centre d’Educació Especial 
Tramuntana del municipi de Sant Feliu de Llobregat, el que suposa un increment de 39,16€/ dia 
amb efectes retroactius del dia 13 de setembre de 2013; quedant les condicions de la manera 
següent: 

 
O304. CEE TRAMUNTANA (Sant Feliu de Llobregat)  
 
ITINERARI MATI: Vallirana. Urbanització Can Julià – Major, 480 -   Pallejà. Av. Prat de la Riba (1a. Parada Bus) - Sant 
Feliu de Llobregat. CEE TRAMUNTANA 
HORARI D'ARRIBADA AL CENTRE:  Escola Tramuntana 9.00H. 
 
ITINERARI TARDA:  Sant Feliu de Llobregat. CEE TRAMUNTANA - Pallejà. Av. Prat de la Riba (1a. Parada Bus) -  
Vallirana. Major, 480 - Urbanització Can Julià  
HORARI DE SORTIDA DEL CENTRE: 16,30H. 
                                                                 



KM EN UN SENTIT: 30 
N. ALUMNES TRANSPORTATS: 5 
ACOMPANYANT/S: 1  
N. VEHICLES CONTRACTATS: 1 de 25 places 
APORTA: 1 de 55 +(1+1) 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA:  UTE AUTOCARES DEL NORESTE, SA Y AUTOCARES CER, SA 
PREU/DIA TRANSPORT:   141,40 €  
PREU/DIA ACOMPANYANT:        39,16 € 
TOTAL SERVEI:   180,56 €  
TOTAL (IVA INCLÒS):  198,62 €   
 
  SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
324.22300 del pressupost previst per el referit curs escolar. 
 
L’existència de crèdits quedarà condicionada a l’actualització econòmica mitjançant la 
corresponent addenda que cada curs signa aquest Consell Comarcal amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
  TERCER.- Facultar a la Presidència d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 

QUART.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials, al centre afectat, així 
com a l’empresa UTE Autocares del Noreste, SA y Autocares Cer, SA, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
  CINQUÈ.-  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.” 
 

p) Aprovar l’inici d’expedient per al procediment d’inspecció biennal de la instal.lació 
juvenil Casa de colònies Can Rigol, a Begues, en el marc del Reglament 
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 

 
“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.  
 

Ates 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. 
 

Atès que, d’acord amb el capítol quart de la Directriu de la Direcció General de 
Joventut als consells comarcals per a l’execució de les potestats d’inspecció i sanció en matèria 
d’instal·lacions juvenils de data 17 de juliol de 1995, aquestes inspeccions han de cobrir, com a 
mínim, dos àmbits concrets:  



 
1. Aspectes administratius:  cal verificar l’existència i la correcció de la documentació 

preceptiva de la instal·lació, que ha d’estar a disposició dels usuaris i de les inspeccions 
d’acord amb la normativa vigent. Aquesta comprovació pot ser efectuada per la persona 
responsable del Servei de Joventut o per personal adscrit al Consell Comarcal.  

2. Aspectes tècnics:  cal verificar que la instal·lació autoritzada segueixi complint les 
normatives tècniques que li són d’aplicació, tant les específiques (superfícies i volums 
als dormitoris, ocupació, nombre d’aparells sanitaris, distribució, etc.) com les de tipus 
general (accessibilitat a persones disminuïdes, protecció contra incendis, etc.), incloent-
hi l’adequació a la normativa de les instal·lacions tècniques sotmeses a règim 
d’inspecció periòdica. Aquestes comprovacions, pel seu caràcter particularment tècnic i 
per les responsabilitats que comporta per a la persona que les realitza i per a la pròpia 
Administració, ha de ser efectuada per una persona amb la necessària competència 
professional, com pot ser un arquitecte, un aparellador, un enginyer o un enginyer 
tècnic del Consell Comarcal (o contractat per aquest). 

 
Atès que la última visita d’inspecció de la casa de colònies Can Rigol del municipi 

de Begues es va realitzar el dia 14 d’octubre de 2011, i que s’aproxima la data de realització de la 
següent, segons consta a l’expedient. 
          

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i 
per la Coordinadora del Departament de Joventut en data 17 de setembre de 2013, que s’adjunta 
a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient per al procediment d’inspecció biennal de 
la instal·lació casa de colònies Can Rigol, del municipi de Begues, per tal de requerir al titular la 
documentació i verificar que l’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 la casa de colònies Can Rigol, perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 

QUART.- Facultar al President 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 7 d’octubre 
 

q) Aprovar la subscripció del conveni d’adhesió al Conveni Marc entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i Ecoembes per al període 2013-2018, per al finançament de la 
recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers. 

 
“Vist que aquesta entitat presta el servei de recollida selectiva de paper, cartró i 

envasos lleugers als municipis d'Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Olesa de Montserrat i 
Sant Climent de Llobregat, mitjançant sengles convenis signats amb els ajuntaments. 
 

Vist que en data 5 de juliol de 2013 l’Agència de Residus de Catalunya va renovar 
a Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), l’autorització per continuar actuant com a Sistema 
Integral de Gestió (SIG) a Catalunya per als residus d’envasos de paper i cartró i residus 
d’envasos lleugers, i que en data 22 de juliol de 2013  es va signar el nou conveni marc de 
col·laboració entre ambdues entitats que regula els compromisos de l’Agència de Residus de 
Catalunya, dels ens locals que s’adhereixin i Ecoembes en relació al funcionament de la recollida 
selectiva de paper, cartró i envasos lleugers, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics d’aquesta entitat en data 2 
d’octubre de 2013, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’adhesió d’aquest Consell Comarcal al 
conveni marc de referència, mitjançant la subscripció del conveni d’adhesió a l’esmentat conveni 
marc. 
  

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 del conveni d’adhesió al Conveni Marc de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes Espanya, S.A. (Ecoembes) 
per al període 2013-2018, per al finançament de la recollida selectiva de paper, cartró i envasos 
lleugers, que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- Formalitzar les fitxes i documents d'adhesió, que s'incorporen a 

l’expedient, en el sentit de mantenir la prestació directa del servei fixant l'àmbit territorial del servei 
en els municipis d'Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató i Olesa de Montserrat. 
 
  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 a l'Agència de Residus de Catalunya i a la 
societat ECOEMBES, 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.” 
 

r) Aprovar la subscripció de l’addenda per l’any 2013 al conveni subscrit amb el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya, de col.laboració en la prestació de 
serveis d’assistència tècnica a les administracions locals en la implantació de les 
tecnologies de la comunicació. 

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

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

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

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

d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Consell Comarcal en la 
prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la 
millora de les prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC, que s’incorpora a 
l’expedient, i que preveu una aportació econòmica per part del Consorci de 14.100€ (catorze mil 
cent euros) per participar en els serveis d’assistència. 

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

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

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 2 d’octubre 
de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 

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

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



ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’addenda per a l’any 2013 al conveni subscrit 
amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), de 
col·laboració en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la 
comarca per a la millora dels serveis públics mitjançant les TIC, i que preveu una aportació 
econòmica per part del Consorci a aquesta entitat de 14.100€ (catorze mil cent euros) per 
participar en els serveis d’assistència, de conformitat amb la minuta d’addenda que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

Baix Llobregat adscrit a les tasques a desenvolupar dins de l’addenda del conveni de col·laboració 
entre aquest Consell Comarcal i el Consorci AOC de l’any 2013 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.” 
 

s) Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Hispabus, S.A. per a la 
prestació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament 
d’aquesta comarca pel curs escolar 2013-2014. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 3 de maig de 

2010 es va aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 
2010-2011 i 2011-2012, amb la possibilitat de dues pròrrogues coincidint amb els cursos escolars 
de 2012-2013 i 2013-2014, així com el Plec de Clàusules Administratives particulars i 
econòmiques, i el Plec de Prescripcions Tècniques, reguladors d’aquest contracte; i que per acord 
de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010, es va aprovar adjudicar provisionalment els 
referits contractes, elevant-se a definitiva per Decret de Presidència núm. 122/2010, de 27 d’agost.  

 
Vist que per Decret de Presidència núm. 132/2013, de 10 de setembre, es va 

aprovar la pròrroga per al curs escolar 2013-2014 i l’actualització dels corresponents contractes de 
servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat. 
 

Atès que, com és habitual amb l’inici de cada curs escolar aquest Consell 
Comarcal ha d’actualitzar i modificar per raons d’interès públic les característiques dels serveis 
contractats en funció de les necessitats actuals. 
 

PERSONAL CONCEPTE Percentatge 
dedicació Període 

Xavier Farré i Perisé Tècnic Superior 50 % 01/01/2013 a 31/12/2013 



Atès que en el cas del municipi de Corbera de Llobregat, per tal de respectar els 
horaris dels centres escolars de secundària que han variat respecte al curs passat, s’han realitzat 
canvis, després del començament del curs escolar, que han afectat a la reorganització de les 
rutes, als seus itineraris i a la capacitat dels vehicles; i que aquesta reorganització ha suposat que 
les rutes NO117 del l’IES Can Margarit i NO151 de les escoles El Corb i Puig d’Agulles, totes tres 
del municipi de Corbera de Llobregat i adjudicades a l’empresa Hispabus, S.A., transportin un 
escàs nombre d’usuaris; segons consta a l’expedient. 
   

Atès que en data 18 de setembre de 2013 el Secretari dels Serveis Territorials va 
reunir a totes les parts implicades, directors dels centres, inspecció, representants de l’Ajuntament 
de Corbera i d’aquest Consell Comarcal, i es va decidir buscar altres alternatives, com són els 
ajuts individuals de desplaçament fins que acaba la seva escolarització en el centre. 
 

Vist que s’acorda la supressió d’aquestes dues rutes, finalitzant el seu servei el 
dia 30 de setembre d’enguany, el que representa un estalvi en la partida del transport no obligatori 
de 42.017,25€ per la ruta NO117 i de 46.644,22€ per la ruta NO151; segons consta a l’expedient. 
 

Atès el que s’estableix en els Plecs de clàusules Administratives Particulars 
reguladors de les licitacions de referència, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà modificar, 
per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en els termes establerts a 
l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.    
 
  Atès que s’han produït variacions en les necessitats del servei de transport escolar 
col·lectiu de la comarca, com és habitual a l’inici de cada curs escolar,  i que per tant s’ha de 
procedir a la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Hispabus, S.A., d’acord amb 
l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials d’aquesta 
entitat en data 1 d’octubre de 2013, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Hispabus, 
S.A. per a la prestació del servei de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la 
comarca del Baix Llobregat per al present curs escolar 2013-2014, en el sentit de suprimir, amb 
efectes retroactius del dia 30 de setembre de 2013, les rutes NO117 del l’IES Can Margarit i 
NO151 de les escoles El Corb i Puig d’Agulles, totes tres del municipi de Corbera de Llobregat; 
d’acord amb els plecs de condicions administratius i tècnics que regulen la licitació de referència. 
 
La supressió de les esmentades rutes representa un estalvi en la partida del transport no obligatori 
de 42.017,25€ per la ruta NO117 i de 46.644,22€ per la ruta NO151; sent la despesa estimada del 
referit contracte per al curs 2013-2014 de 493.266,05€. 
 



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

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

t) Aprovar la modificació de la inscripció 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 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. 
 

Atès que en data 5 de setembre de 2013 es va procedir a visitar la instal·lació 
juvenil Alberg de Joventut Josep Manyanet del municipi de Begues, inscrita amb aquest nom i 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 no 
s’havia enviat el canvi de la persona física o jurídica titular i/o administradora de la referida 
instal·lació, tot i que el dia 15 de juliol del 2010 el Sr. Julián Novella, amb DNI 37.586.906-F, va 
comunicar per carta el canvi de dades, però no la notificació original que consta en l’apartat 
d’instal·lacions juvenils de la pàgina web d’aquest Consell Comarcal.  
 

Atès que en l’autorització comarcal que es va fer en el seu dia constava com a 
titular el Sr. Josep Sanuy i que en l’actualitat és el Sr. Julián Novella Aguirre qui realitza la tasca de 
director i administrador; i que en data 16 de setembre de 2013 es va registrar en la recepció 
d’aquest Consell Comarcal la documentació que es demanava.  
 

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i 
per la Coordinadora del Departament de Joventut en data 30 de setembre de 2013, que s’adjunta 
a l’expedient. 

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

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



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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la inscripció de l’Alberg de Joventut Josep 
Manyanet del municipi de Begues en el sentit de deixar constància que la nova persona titular és 
el Sr. Julián Novella Aguirre, amb DNI 37.586.906-F. 
 

SEGON.- Notificar el present acord a l’Alberg de Joventut Josep Manyanet, 
perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
5.- Prendre compte de l’Informe d’avaluació de compliment d’objectius referit al segon 
trimestre de l’any 2013, en el marc de la LO 2/2012, de Estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
 

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 27 d’agost d’enguany des de la Intervenció d’aquest Consell 
Comarcal es va signar i enviar electrònicament  l’execució trimestral del Pressupost referida al segon 
semestre de l’exercici 2013 del pressupost de les entitats que formen part del sector 
Administracions Públiques d’aquesta Corporació (Consell Comarcal del Baix Llobregat, Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i Consorci de Turisme del Baix Llobregat), 
que s’adjunta a l’expedient. 
 

Vist que el Ple de la Corporació ha de tenir coneixement del referit informe 
d’avaluació de compliment d’objectius que es va enviar. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Prendre compte de l’Informe d’Avaluació de compliment d’objectius que 
contempla la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, 
referits al segon trimestre de l’exercici 2013 del pressupost de les entitats que formen part del 
sector Administracions Públiques d’aquesta Corporació (Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat i Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat), que s’incorpora a l’expedient i que detalla el següent: 
 
 



- No compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.   
- Compleix l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
En l’apartat d’observacions de la Intervenció es manifesta que el pressupost es finança 
fonamentalment amb subvencions finalistes, que en la seva majoria en data d’anàlisis, 30/06/2013, 
no s’han rebut. Les dades referides a la necessitat de finançament a 30/06/2013 no representen 
un avançament de la previsió de tancament.”  

 
6.- Donar compte d’informes trimestrals sobre compliment de terminis de pagament 
corresponents a l’exercici  2013, en el marc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004 per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.   
 

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

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

 
Vist els informes del tercer trimestre de l’exercici 2013 del Consell Comarcal del 

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

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

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



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

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

TERCER.- Comunicar el present acord al Ministerio de Economía y 
Competitividad, i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
adjuntant els referits informes, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”  

 
7.- Aprovar inicialment l’Ordenança fiscal corresponent als serveis del Cementiri Comarcal 
de Roques Blanques per l’any 2014. 
 

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

“Vist l’escrit presentat per l’empresa concessionària del servei del Cementiri 
Comarcal de Roques Blanques, pel qual sol·licita l’actualització de tarifes de la ordenança reguladora 
de l’aprofitament i prestació de serveis del cementiri per a l’any 2014. 

 
Atès que d’acord amb l’article 23 del plec de condicions i de la clàusula tretzena del 

contracte reguladors de la concessió administrativa del servei de cementiri, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat ha d’aprovar anualment les tarifes a aplicar. 

 
Vist l'informe favorable de la Gerència. 

 
Vist l'informe de la Intervenció Comarcal. 

 
Vist el que estableix l’article 17, apartat 1) i l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
  Atès que per tractar-se d’una ordenança fiscal, la competència per a la seva 
aprovació i modificació correspon al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 A C O R DS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’actualització de l'Ordenança fiscal per a l’aprofitament 
i prestació de serveis al Cementiri Comarcal de Roques Blanques, segons annex que forma part 
integrant del present acord. 
 

La gestió de les taxes es durà a terme mitjançant concessió administrativa a favor de 
l’empresa Gestió Integral Cementiris de Nomber, S.L, segons acord del Ple del Consell Comarcal de 
data 26 de juliol de 1990. 

 
SEGON.- Exposar al públic l’actualització aprovada en les condicions establertes en 

l’art. 17 apartats 1) i 2) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 



TERCER.- Donar per definitiu el present acord, als efectes previstos en els arts. 17 i 
19 apartat 1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap 
reclamació. 
 
L’actualització de referència entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del text íntegre 
de l’ordenança fiscal en el Butlletí Oficial de la Província”. 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC, ERC i PP, i l’abstenció del representant 
del grup comarcal de Plataforma per Catalunya. 

 
8.- Aprovar definitivament la declaració de l’església de Sant Joan del Pla, de La Palma de 
Cervelló, com a Bé Cultural d’Interès Local. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 22 de juliol de 2013, es va 

aprovar iniciar l’expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local de l’Esglèsia de Sant 
Joan del Pla, al municipi de La Palma de Cervelló, segons la delimitació i descripció que consten 
en la documentació gràfica i històrica incorporada a l’expedient, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, de Patrimoni Cultural Català. 
 

Vist que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant el 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 5 d’agost de 2013 
(CVE-Núm. de registre: 0220130138957), durant un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent de l’esmentada publicació. 
 

Vist que durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació o 
reclamació al respecte. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar definitivament la declaració com a bé cultural d’interès local de 
l’Esglèsia de Sant Joan del Pla, al municipi de La Palma de Cervelló, segons la delimitació i 
descripció que consten en la documentació gràfica i històrica incorporada a l’expedient, d’acord 
amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, així com a 
l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
 
 
 



9.- Moció  a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat a la comarca del Baix 
Llobregat. 
 

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

“Vist que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació 
d’amenaça per a la continuïtat del sistema de serveis socials de responsabilitat pública, que al 
nostre país s’ha anat construint des dels anys 80.  
 

Atès que els serveis socials de proximitat són l’únic subsistema de benestar amb 
una fort component de descentralització, i que aquesta especificitat aporta molt valor a l’atenció a 
les persones i a la cohesió social, sobretot per el coneixement de les necessitats que dóna la 
proximitat i la capacitat que és té d’adaptabilitat a aquestes realitats específiques del territori. 
 

Atès que en l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la 
ciutadania, posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la 
garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa 
democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social, i que així mateix 
estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació 
democràtica i qualitat de vida.  
 

Vist que per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant el projecte de 
reforma de l’administració local, el Consell Comarcal del Baix Llobregat mostra la seva 
preocupació per les greus conseqüències que comportaria per a la dignitat de les persones, la 
convivència cívica i la pau social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori 
i al servei de les persones, especialment les més vulnerables.  
 

Vist que així mateix posem de manifest la importància d’aquesta proximitat,  que 
permet impulsar iniciatives com la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat, que s’ha convertit 
en un instrument per a garantir la cohesió social, des de la coordinació i articulació estratègica de 
les polítiques socials a la nostra comarca. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que insti al 
Govern espanyol i al Parlament espanyol a la eliminació del projecte de llei de la Disposició 
transitòria onzena. Assumpció per les Comunitats Autònomes de las competències relatives a 
serveis socials. Instar, al mateix temps, a vertebrar polítiques públiques que enforteixin els serveis 
socials de proximitat de competència local. 
 

SEGON.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest projecte 
de llei, el Consell Comarcal del Baix Llobregat demana al Govern de la Generalitat a que insti al 
Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del 
finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de 
Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels 
serveis socials de proximitat en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra 



exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 
del Tractat de la UE).  
 

TERCER.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del 
Govern espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, el Consell Comarcal del Baix Llobregat insta 
al Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis 
socials de proximitat a tot el territori.  
 

QUART.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya, perquè en 
tingui coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lluïsa Moret, consellera del grup comarcal de PSC-CPM, 
que diu: 
 
A grans trets, suposo que tothom té el contingut de la Moció, el que venim a dir és justament el 
perill que està vinculat a l’aprovació de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, que el Partit Popular a l’estat està impulsant i el perill que genera sobretot, i 
en aquest cas específicament, pel que fa als serveis socials municipals, als serveis socials bàsics 
que s’estan desenvolupant des de les administracions locals. Justament en aquests moments on 
les greus conseqüències de l’actual context econòmic i social fan més evident que mai l’important 
rol que estan desenvolupant aquests serveis socials bàsics amb la contenció de l’emergència 
social i amb l’estratègia de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes més 
vulnerables a les nostres ciutats; justament en aquest moment és quan s’està debatent aquest 
projecte de llei que el que fa és una xarxa de recursos com d’aquesta característica, el que fan és 
proposar allunyar-la, justament allunyar aquests recursos d’aquests ciutadans, és a dir, en lloc 
d’apostar per la proximitat el que es fa és per centralitzar, per allunyar, per burocratitzar encara 
més aquests recursos. El que fem en aquesta Moció justament és en principi descriure quines són 
les amenaces d’aquest avantprojecte, si s’aprova, pel que fa al desmantellament i a la 
desarticulació del conjunt dels serveis socials bàsics, i en els acords demanem justament que es 
tinguin en compte aquestes situacions per demanar al Govern de la Generalitat, en aquest cas de 
Catalunya, que insti al Govern espanyol i al Parlament espanyol a l’eliminació del projecte de llei 
que abans hem esmentat, bàsicament i especialment fent èmfasi a les amenaces, com he dit 
abans, relatives al desmantellament dels serveis socials bàsics, instant al mateix temps també a 
vertebrar polítiques que enforteixen els serveis socials de proximitat i en l’àmbit de la competència 
local. També en el següent acord el que demanem és justament que en el cas en que s’apliqui la 
modificació que planteja aquest projecte de llei el Consell Comarcal del Baix Llobregat demanar 
també al Govern de la Generalitat que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals a mantenir 
la continuïtat del finançament corresponent a l’estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de 
Serveis Socials, i sobretot el que té que veure amb les corporacions locals, com a element 
fonamental per assegurar el manteniment i el funcionament dels serveis socials de proximitat en 
els governs locals. En tercer lloc també demanem així mateix, en el cas de Catalunya, que no 
s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, que fa referència a 
que el Consell Comarcal del Baix Llobregat per tant insta al Govern de la Generalitat a garantir el 
finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori. 
Aquests serien els acords fonamentals que demanem justament en aquest sentit de mantenir les 
característiques fonamentals del que creiem que han de gaudir els serveis socials bàsics, que és 
la proximitat com a element fonamental per donar respostes adequades a les necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes dels municipis i, insisteixo,  a més a més ara en l’actual context econòmic i 
social quan les conseqüències d’aquest context són, com tots i totes sabem, dramàtiques i que 



s’ha demostrat l’eficàcia, l’eficiència i el rol absolutament estratègic i de contenció d’aquesta 
situació que estan desenvolupant els serveis socials bàsics municipals. 
 
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Desde luego que el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local no plantea ninguna situación de amenaza para la continuidad de los servicios sociales de 
responsabilidad pública, todo lo contrario, vendría a dar respuesta a una reivindicación largamente 
demandada por los gobiernos locales que es acabar con uno de los más graves problemas que 
han tenido desde el comienzo de la democracia, tener que destinar una parte de nuestros 
presupuestos a atender competencias que corresponden a otras administraciones, particularmente 
las autonómicas. Con esta nueva ley lo único que se pretende es delimitar y eliminar 
solapamientos innecesarios entre administraciones y además garantiza que cada administración 
cuente con los recursos necesarios para sostener la prestación de unos servicios públicos de 
calidad. La ley, al contrario de lo que ustedes dicen en su argumentario, reconoce la importancia 
de la administración local, que siendo la más cercana es la que mejor conoce las necesidades de 
sus ciudadanos. Los ayuntamientos seguirán prestando los servicios sociales de proximidad, 
delegados por otras administraciones, pero bajo un principio de lealtad institucional; algo muy 
reivindicado por los ayuntamientos, de forma que esta delegación en su caso, tanto por parte del 
estado como de la Generalitat, deberá ir acompañada de la correspondiente dotación 
presupuestaria anual con cobertura del 100 por 100 del coste del servicio y garantizando su cobro 
mediante mecanismo de reintegro preestablecidos, como por ejemplo reteniendo las cantidades 
adeudadas de participación en los ingresos. Es decir, que ningún ciudadano verá mermados los 
servicios que recibe actualmente, no se va a suprimir ningún servicio, pero si se evitará lo que está 
ocurriendo hasta ahora y es que las duplicaciones, incluso las triplicaciones administrativas 
acaben pagándola los ciudadanos vía impuestos como está pasando actualmente. Por lo tanto el 
Partido Popular votará en contra de esta Moción. 
 
Intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, que diu: 
 
En aquest cas el grup comarcal de Convergència i Unió votarà a favor de la Moció, en tot cas fent 
al·lusió a la portaveu del Partit Popular diria que aquest solapament a vegades és produït per 
l’estat, podríem parlar per exemple del Ministeri de Cultura. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lluïsa Moret, consellera del grup comarcal de PSC-CPM, 
que diu: 
 
Molt breument, no m’estendré, ja hem explicat una mica quina era la nostra proposta de Moció, 
però si que voldria contestar a la senyora portaveu del Partit Popular de dir que justament aquest 
avantprojecte, impulsat pel Partit Popular a l’estat, va en direcció contrària a tot el que són les 
tendències europees respecte a les polítiques de serveis socials, i justament si hi ha alguna cosa 
que ha de dependre de les administracions locals, de les administracions més properes als 
ciutadans i ha de ser més pròxim a les necessitats i a les realitats dels ciutadans i ciutadanes són 
els serveis socials, i justament en aquest avantprojecte el que se’ns diu és tot el contrari, és 
allunyar i amb l’excusa de les competències i dels solapaments, si estan tant preocupats perquè 
no es dupliquin i es solapi, perfecte, que facin, que impulsin un avantprojecte justament en direcció 
contrària, en ampliar les competències dels municipis i els seus pressupostos.  
 



Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU, ERC i PxC, i el vot en contra dels 
representants presents dels grups comarcals del Partit Popular. 
 
10.- Moció relativa a la garantia dels ajuts per beques menjador a la comarca del Baix 
Llobregat. 
 

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

“Atès que abans de l’inici de cada curs escolar es produeix la convocatòria pública 
per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques, derivada de la 
valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants, d’acord 
amb les normatives aprovades i consensuades amb els ajuntaments, i que correspon al Consell 
Comarcal el seu atorgament, finançant un 50% del cost del dinar. 

 
Atès que els regidors i regidores d’Educació i de Serveis Socials de la nostra 

comarca ja van manifestar en una carta a la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la seva preocupació per la situació de la insuficiència de beques menjador, en un 
moment d’especial dificultat com l’actual, on cal que les administracions garanteixin allò que és 
bàsic, en aquest cas la prestació del servei escolar de menjador, una alimentació adequada i 
saludable a la població més vulnerable que són els infants i joves. 

 
Atès que les diferents administracions compartim la responsabilitat de vetllar pel 

benestar de la infància i l’adolescència arreu de Catalunya i que la col·laboració de tots els agents 
implicats és fonamental per garantir el benestar actual de l’alumnat, amb la finalitat de prevenir 
situacions d’exclusió social en el futur i de garantir la cohesió al nostre territori. 

 
Atès que la partida pressupostària va quedar congelada en 3.014.791€, des del 

curs 2010-2011, mentre que la crisi econòmica persisteix, i que les sol·licituds de beques 
menjador del curs 2013-2014 s’han incrementat en aproximadament un 20% més que el curs 
escolar anterior, arribant a 8.989, 1.492 més que en el curs 2012-2013, de les quals tan sols 800 
superaven la renda anual per càpita igual o inferior a 5.976€ (75% de l’IRSC) l’exigida a la 
normativa per a la concessió dels ajuts de menjador escolar, quan ja l’any passat més de 2.000 
sol·licituds es van quedar sense atendre per manca de partida pressupostària. 

 
Atès que la partida assignada per la Generalitat de Catalunya 2013-2014 és de 

3.014.791,93€ només es podran atorgar com a màxim unes 5.400 beques al llarg del curs. Per 
tant quedaran sense cobrir 3.856 sol·licituds. D’aquestes 3.856 sol·licituds sense cobrir, gairebé 
1.500 corresponen a  famílies amb molta necessitat econòmica que presenten una mitjana de 
renda per càpita de 2.620€, el que significa que per persona disposen de 218,34€ al mes (sense 
descomptar les despeses de lloguer o hipoteca). El  cost total que es requereix,  per tal de becar al 
50% o fins al 75% els casos d’educació especial, és de 803.117,00€. 

 
Atès que la nota de tall aquest any ha pujat un punt, deixant fora a moltes famílies 

que fins ara ho rebien. Sent la demanda més alta registrada en els darrers 3 anys, com a signe 
d’alarma i de la delicada situació socioeconòmica que estan patint aquestes famílies, i un reflex 
que els municipis del Baix Llobregat estan patint un greuge comparatiu amb la resta de territoris de 
Catalunya pel que fa als barems d’atorgament de beques menjador. 

 



Atès que l’Escola és també un espai importantíssim i cabdal per contribuir en 
l’equitat, i és un element integrador per equilibrar les desigualtats socials, lluitar contra 
l’absentisme i el fracàs escolar. I això, implica que tenir garantit l’espai de menjador per les 
famílies més vulnerables significa també lluitar contra l’exclusió social. 

 
Atès que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es reivindica que no hi pot 

haver cap nen/a amb dèficits alimentaris. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

   
ACORDS 

 
PRIMER.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Estat que cerquin solucions per 

fer front a la demanda de beques menjador escolar a la comarca, reiterant la nostra disposició a 
col·laborar en aquest procés. 
 

SEGON.- Instar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a garantir l'increment de partida que resulti 
necessari, el suport econòmic i de recursos per a solucionar aquesta problemàtica d’urgència 
social. El pressupost que es requereix de manera urgent per atendre gairebé 1.500 famílies amb 
fragilitat social i que no disposen de beca menjador, és de 803.117,00€. 
 

TERCER.- Instar al Govern de l’Estat i a la Generalitat a reconsiderar l’IVA que 
carrega les activitats de monitoratge dels menjadors escolars, així com de les activitats 
extraescolars. 

 
QUART.- Instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el 

pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades pels alumnes 
d'ensenyaments universals i obligatoris. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les Conselleries de Benestar Social i 
Família i d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als diferents Consells Escolars Municipals 
del municipis del Baix Llobregat, a la Federació de Mares i Pares del Baix Llobregat i a la Junta de 
Directors del Baix Llobregat, així com als ajuntaments de la comarca per a la seva aprovació per 
l’òrgan competent, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jesús Blanco, conseller del grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya, que diu: 
    
L’origen d’aquesta Moció és bastant transversal, perquè ja l’últim trimestre del curs anterior vam 
estar fent vàries reunions regidors i regidores de serveis socials i d’educació, i també participava 
algun alcalde, veient quina havia estat la situació de beques de menjador al curs anterior, en la 
mesura que no s’havien pogut cobrir totes les demandes. Hem fet ara una altra reunió al mes 
d’octubre quan havia començat el curs i érem coneixedors de les demandes que havia hagut 
aquest any, era un total de 8986 sol·licituds i això suposava un increment d’un 20%. Per poder 
cobrir l’import d’aquestes demandes seria necessari tenir una addenda de 5.080.000 euros. La 
partida que ens transfereix la Generalitat per cobrir aquestes beques de menjador és de 
3.014.000, és del tot insuficient per atendre aquestes demandes. Per altra banda tenim la partida 
congelada des dels últims tres anys, aquest és un altre element important. 
 



L’estimació que fem des del Consell Comarcal és que en aquest curs escolar es puguin atendre un 
màxim de 5.400 sol·licituds, la qual cosa quedarien sense cobrir un total de 3.586 sol·licituds. 
D’aquestes 3.586 sol·licituds que queden desateses 1.356 corresponen a famílies que 
majoritàriament no estan en un pla d’intervenció de serveis socials, és un nou perfil, no són 
usuàries però presenten una mitjana de renda per càpita de 2.620€, el que significa per persona i 
per mes 218 euros, la qual cosa és una situació bastant alarmant. En aquest sentit és important 
poder buscar sol·lucions urgents a aquesta demanda, i, en aquest sentit, el curs anterior el tall en 
la baremació estava a 11 punts, aquest any ho hem hagut de fer a 12 punts i aquest bloc de 
famílies són les que han quedat fora i una part important d’aquestes famílies tenien beca el curs 
passat. I com sóm coneixedors de que la crisi està colpejant a la nostra comarca a mes a mes és 
necessària una sol·lució immediata, no podem esperar al mes de desembre o a l’any vinent. Des 
dels centres escolars, des de la direcció dels centres, ens estan exigint als ajuntaments sol·lucions 
a aquest tema. A nosaltres jo crec que ens toca intentar implicar a tots els agents possibles, la 
setmana passada ho fèiem quan va venir a aquest Consell Comarcal la Presidenta de l’Àrea de les 
Persones de la Diputació de Barcelona; també nosaltres reclamàvem que, com a part implicada, 
havien d’intentar fer front a aquesta demanda.  
 
Un altre dels aspectes que es situen en el redactat de la Moció és que la Generalitat encara ens 
deu quantitats de diners respecte al curs passat, diners que nosaltres com a Consell Comarcal 
hem hagut d’avançar, perquè si no els que estan finançant les beques de menjador són els 
càterings, els càterings moltes d’aquestes són empreses familiars i no poden suportar aquest cost. 
I en aquest sentit a data d’avui són 615.000 euros per al tema de beques, si sumem els deutes 
relacionats amb el transport arriben a 1.400.000 euros, i és un tema suficientment greu.  
 
Be, aquest és una mica la base de la Moció, som coneixedors tothom de que l’escola és un espai 
importantíssim per contribuir a l’equitat i és un element integrador per equilibrar les desigualtats. 
No pot ser que vagin nens a les escoles que tinguin cobertes les necessitats bàsiques i altres que 
no, que no poden tenir ni un àpat. I en aquest sentit considerem que és una situació d’emergència.  
Per tant, el que proposem a l’aprovació d’aquest Ple és instar a la Generalitat i a l’Estat que 
cerquin solucions per fer front aquesta demanda de beques menjador escolar de la comarca, 
instar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat a garantir l'increment de partida que resulti necessari, el suport econòmic i els recursos 
per solucionar aquesta problemàtica d’urgència social. Nosaltres la tenim quantificada en aquests 
moments; i tercera qüestió és instar a la Generalitat a buscar mesures de reducció de l’IVA que 
carrega les activitats del monitoratge dels menjadors escolars, així com les activitats 
d’extraescolars. I per altra banda, l’últim punt seria exigir al Departament de la Generalitat el 
pagament immediat de tot el deute, nosaltres no podem suportar aquesta situació, per tant, passa 
a ser un tema també de necessitat. I l’últim punt seria fer arribar aquesta Moció als diferents 
organismes: Conselleries, a les Federacions i Associacions de Pares i Mares, a les sessions 
municipalistes i també a la Junta de Directors i Directores del Baix Llobregat, que són els que ens 
reclamen a nosaltres intervenir en aquest tema, perquè si no entrem tots en el mateix paraigües: 
els polítics no donen sol·lució a la problemàtica de les beques de menjador; i això ens ho estan 
platejant en les reunions periòdiques que estem fent a la Junta de Directors, i jo crec que ens toca 
com a comarca donar resposta a aquest tema.  
 
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
El Partido Popular votará a favor de esta Moción siempre y cuando se retire del primer punto de 
acuerdo “i a l’Estat”, porque el Estado no tiene competencias en este asunto, ya que es único y 



exclusivo de la Generalitat; y en el tercer punto íntegro la eliminación del IVA, estamos hablando 
de empresas contratadas que realizan estos servicios y como tales tienen la obligación de pagar el 
IVA. Por lo que respecta al resto de la Moción estamos totalmente de acuerdo, hablamos de un 
verdadero problema de muchos ciudadanos de nuestra comarca en un momento como es el 
actual y es necesario cubrir estas necesidades básicas y prioritarias tal como dice el argumentario 
de la propuesta, pero no incumpliendo la ley y cantando, como siempre, el estribillo de la canción 
del verano “toda la culpa es de España”. Si modifican estos puntos el Partido Popular votará a 
favor, pero si que pido al Secretario que conste en acta literalmente nuestra oposición a estos dos 
puntos. 
 
Intervé el Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu: 
 
Nosaltres estem d’acord amb els termes de la Moció, estem molt d’acord en que l’Estat si que té 
bona part de culpa, perquè bona part d’aquestes problemàtiques és també per la manca de 
lleialtat institucional que té vers Catalunya i pel finançament que, en certa manera no cal que ara 
reproduïm l’etern debat que moltes vegades també tenim en aquest Consell Comarcal. 
Puntualitzar només el tercer punt, el tercer punt en efecte, com ha dit el company Blanco, queda 
redefinit i no queda tal i com està redactat segons la informació prèvia que havíem tingut i per tant 
s’insta a la Generalitat a que pressioni a l’Estat, que és qui realment pot exercir aquesta 
competència sobre l’IVA, no eliminar-lo sinó reduir-lo. Per tant en aquest tercer punt és important 
que quedi el concepte clar que la Generalitat, que no té en aquest sentit la competència sobre 
aquest impost, doncs pugui pressionar en aquest cas a l’Estat espanyol, que si que és qui la té i 
qui el pot modificar, perquè en rebaixi el percentatge d’IVA que carrega aquestes activitats de 
monitoratge dels menjadors escolars.  
 
Nosaltres donem suport i és important que tinguem clar que en efecte hi ha un alt component 
social sobre aquesta qüestió però sobretot és important també que tinguem en compte que les 
pressions que puguem exercir des del Consell Comarcal, com molt bé s’ha dit anteriorment, seran 
insuficients si no van seguides de també les pressions pertinents de cada un dels agents implicats 
i per tant entre tots hem de fer front a aquesta problemàtica. El pagament immediat, tal i com 
s’assegura en el quart punt, serà una qüestió de caràcter pressupostari, que esperem aconseguir, 
però que també hem de ser clars i no podem enganyar a ningú quan diem que aquest pagament 
immediat ens estan posant moltes traves pel camí i per tant és clar que hem de ser conscients de 
que hem de pressionar per aconseguir-ho. Be, el grup comarcal d’Esquerra dona suport. 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència 
i Unió, que diu: 
 
En la línia que deia el portaveu d’Esquerra Republicana, abans hem tingut una reunió de 
portaveus i el tercer punt havíem dit primer eliminar-lo o instar a l’Estat, que és qui té la 
competència realment vers l’IVA, finalment hem acordat que seria la Generalitat qui instaria o 
pressionaria a l’Estat a que reduís aquest impost; per tant demanaríem que aquest tercer punt 
quedés tal qual havíem acordat a la sala abans d’entrar al Ple. I en segon terme deixeu-me que 
comenti, tot i que el grup comarcal de Convergència i Unió estarà a favor i evidentment votarà la 
Moció, és sabut que Convergència i Unió governa també la Generalitat de Catalunya, no? per tant 
deixeu-me que deixi palès que si la Generalitat de Catalunya no pot fer front a aquests pagaments 
entre d’altres que deu al Consell Comarcal o a altres ajuntaments, en el meu propi cas com 
alcalde de Cervelló també se’m deu diners per part de la Generalitat de Catalunya, però és per 
l’ofec permanent econòmic que està fent l’Estat i jo primer voldria agrair a la Diputació de 



Barcelona en primer lloc, que és la nostra, i a la resta de Diputacions també la solidaritat que té 
vers a la Generalitat de Catalunya, però deixaria una pregunta en l’aire: com és que la Diputació 
de Barcelona no té aquestes dificultats i en canvi la Generalitat si? Per tant, voldria que quedés si 
més no que el grup comarcal de Convergència i Unió, tot i votar a favor, vol deixar palès això, 
l’ofec permanent que hi ha per part de l’Estat vers a la Generalitat de Catalunya.   
 
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
En tot cas un aclariment formal abans de passar a donar més paraules, el punt tercer quedaria 
redactat com “Instar a la Generalitat a pressionar l’Estat perquè disminueixi l’IVA que carrega les 
activitats de monitoratge”. Estem d’acord? Doncs aquest és el text que estem sometent a votació. 
 
A continuació intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
Poca cosa a afegir més, perquè el company Jesús Blanco ha exposat molt be i amb molta força la 
importància d’aquesta Moció, més enllà que efectivament recordar que el tema de l’IVA també ens 
assemblava que era una qüestió a millorar, i afegir també en el punt cinquè una altra cosa que 
s’ha dit en l’expositiu que ha fet el company Blanco però que no apareix en el redactat, en el punt 
cinquè caldria afegir-hi també una comunicació a la Junta de Directors dels centres educatius; s’ha 
explicat, no forma part del text, però cal definir-ho be. En aquest sentit recordar és un tema 
important, prou important pel nostre país, i jo penso que com a grup comarcal, com a institució, 
ens posem a disposició també de la Generalitat de Catalunya per poder intentar donar una 
resposta ràpida i el millor possible per tal de que aquesta problemàtica es pugui resoldre.  
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jesús Blanco, conseller del grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya, que diu: 
    
A l’exposició deia que havia estat una proposta inicialment transversal, també el contingut i fins i 
tot el punt primer, quan deia “instar a la Generalitat i a l’Estat”, “a l’Estat” havia estat una aportació 
d’alguns ajuntaments perquè aquesta Moció el redactat base el vam enviar als regidors i regidores 
i en aquest sentit vam rebre per part d’algun ajuntament, el que explicava el company d’Esquerra, 
perquè clar nosaltres el que hi busquem són solucions a aquesta problemàtica; instem a tots els 
agents possibles, quan abans em referia a la Diputació, que ja va fer una aposta el curs passat, 
l’altre dia semblava que el compromís seria que aquest curs també hi haurà, però els ajuntaments 
ho estem fent també; bona part d’aquestes beques de menjador; aquest pressupost cobreix el 
cinquanta per cent però l’altre cinquanta per cent en bona mesura ho estem suportant des dels 
propis ajuntaments i també la Creu Roja, i per què no l’Estat? El tema és que s’ha de buscar una 
sol·lució, primer per sol·lucionar això seria necessari una solució global, integral, però mentrestant 
cal pal·liar el tema de les beques de menjador; i per altra banda els aspectes que han plantejat en 
el punt tercer estic d’acord i és molt clar. 
 
Intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Solamente aclarar que si que nos gustaría que estas rectificaciones de las mociones que se hacen 
previamente a este Pleno pues que nos llegaran al Partido Popular. No es la primera vez que ha 
sido hoy sino han sido muchas las veces que lo hemos solicitado y que nos enteramos cuando se 
leen aquí, porque es que no tenemos constancia absolutamente de ninguna rectificación que haya 
habido sobre estas mociones y seguidamente volver a repetir al Secretario por favor que haga 
constar literalmente nuestra posición en esos dos puntos. 
 



Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Respecte a la primera és una qüestió de forma, les negociacions es poden produir fins al mateix 
moment del Ple, per tant hem d’estar atents al debat en quant a les modificacions de les 
declaracions polítiques.  

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
11.- Moció relativa al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014. 

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

 
“Atès que el 27 de setembre passat el Govern de l’Estat va aprovar el Projecte de 

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, que posteriorment ha estat presentat a 
les Corts Generals per al seu debat i aprovació. 
 

Atès que amb aquests Pressupostos la comarca pateix una nova reducció de les 
inversions previstes que s’afegeix a la davallada progressiva que ja s’ha sofert en els anys 
anteriors i l’impacte que aquest fet suposa en una comarca que concentra una part important de 
l’activitat econòmica i industrial de Catalunya. 
 

Atès que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat no contempla les 
reclamacions formulades pel Consell Comarcal al Ministerio de Fomento en la reunió mantinguda 
el mes de juliol passat. Únicament es desbloquegen les obres per a la connexió entre les 
autopistes A2 i la AP7, tot i que amb un ritme d’inversió molt lent que no permetrà finalitzar l’obra 
abans de l’any 2016.  
 

Atès que tampoc es destinen recursos per a la millora de la xarxa de Rodalies ni 
per cap dels projectes ferroviaris que la comarca té pendents: soterrament de la línia R4 de 
rodalies en el seu pas per Sant Feliu; accés ferroviari a la T-1 de l’aeroport del Prat de Llobregat; 
línia de Rodalies entre Castelldefels i Cornellà. 
 

Atès que el projecte de Pressupostos no millora la contribució al finançament del 
transport públic a través de l’Autoritat del Transport Metropolità, que es manté un 30% per sota de 
l’any 2010. 
 

Atès que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat no preveuen el reinici de 
les obres de la variant de Vallirana, una obra que es troba aturada des de fa tres anys, amb 
efectes greus per al benestar de la població i per a la mobilitat de les persones i mercaderies.  
 

Atès que no hi ha cap previsió quant a la connexió del Cinturó del Litoral amb la 
C-32 a Sant Boi-Cornellà, ni per a l’enllaç de la B-24 amb la A-2 i la B-23 a Pallejà i Molins de Rei, 
ni per a la continuació del túnel de la B-40 a Abrera. 
 

Atès que tampoc no es contempla cap avenç en la construcció del carril Bus-Vao 
a l’autopista B-23 entre Molins de Rei i Barcelona. 
 

Atès que els agents econòmics i socials del Baix Llobregat han expressat 
reiteradament la seva preocupació per la situació de paràlisi i endarreriment d’actuacions clau per 
a la mobilitat al Baix Llobregat i per la competitivitat del territori. 



 
Atesos els acords adoptats pel plenari del Consell Comarcal del Baix Llobregat el 

22 de maig i el 22 d’octubre de 2012 en relació als projectes de Pressupostos Generals de l’Estat 
per als anys 2012 i 2013. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat la inclusió en els Pressupostos Generals 
de l’Estat de les inversions en les infraestructures ja iniciades o planificades i no contemplades en 
el projecte: 
 

- Variant de Vallirana. 
- Soterrament de les vies de Renfe a Sant Feliu de Llobregat. 
- Connexió de la B-24 amb la A-2 i la AP-2 a Pallejà i Molins de Rei. 
- Carril Bus-Vao a la B-23 entre Molins de Rei i Barcelona. 
- Línia de rodalies entre Castelldefels i Cornellà. 
- Accés de Rodalies a la Terminal 1 de l’Aeroport del Prat de Llobregat. 
- Perllongament de la C-32 i connexió amb el Cinturó del Litoral a Sant Boi-Cornellà. 
- Túnel de la B-40 al terme municipal d’Abrera. 

 
SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat l’augment de la seva aportació al 

finançament del transport públic metropolità mitjançant l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 

TERCER.- Sol·licitar una entrevista amb la Ministra de Foment del Govern 
d’Espanya per tractar sobre les inversions en infraestructures i mobilitat al Baix Llobregat. 

 
QUART.- Demanar a les forces polítiques representades al Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, a través dels respectius grups parlamentaris, la presentació d’esmenes al projecte 
de Pressupostos Generals de l’Estat que incorporin els acords continguts en els punts primer i 
segon d’aquesta moció. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als municipis de la comarca, sol·licitant la 
seva aprovació, així com al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri de Foment, i a les entitats participants al Fòrum Comarcal de la Mobilitat, perquè en 
tinguin coneixement i als efectes.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Milà, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del 
grup comarcal d’Esquerra Republicana per Catalunya, que diu: 
    
Repetirem moltes coses que ja vem dir en l’anterior Ple on vam fer aquesta Moció, l’anirem 
repetint els cops que toquin, però deixeu-me també, aprofitant la Moció, fer-vos cinc cèntims una 
mica més al detall de la situació de les inversions a la nostra comarca.   
 
Atès que el 27 de setembre passat es van aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat, atès que 
la Comarca en aquests pressupostos pateix una nova reducció de les inversions previstes, 
pensem que passem de 33,4 milions a 17,7, amb una reducció del 47%, però sempre m’agrada 
recordar quan parlem d’això que parlem de quantitat pressupostària i no d’execució. En aquest 
moment recordar un altre cop que Catalunya és la comunitat més baixa en percentatge d’execució 



de pressupost i, dit de pas, la Comunitat Autònoma de Madrid mentre nosaltres estem al 18 ells 
estan al 110% d’execució del pressupost, no vull dir res amb això però és el que hi ha. 
 
El passat juliol la Vice-presidenta Lourdes Borrell i jo mateix vam estar reunits amb el Secretari 
d’Estat, el Sr. Niño, com ja vaig explicar en el seu moment va ser una reunió molt agradable però 
“besos y abrazos” i aquí s’ha acabat el tema. De fet és cert que de les coses que ens van dir que 
farien, i després ho comentaré, hi ha una que si que és cert que l’avançaran i l’acabaran, que és 
l’A2-AP7, el pont, no ho faran molt àgilment però se suposa que a principis del 2016 això estarà 
acabat.  
 
En tema de xarxa de Rodalies i tots els temes relacionats amb el tren el comentari va ser que 
només es dedicarien diners al manteniment de Rodalies en el tema de seguretat, no hi hauria cap 
inversió nova de les que es demanaven, absolutament res de res.  
 
El tema de l’ofec del transport metropolità que estem patint, és a dir, tots sabem que el transport 
públic a Catalunya de l’Àrea Metropolitana té un dèficit important i això s’agreuja ademés sobre 
l’ofeg que l’Estat està fent sobre les aportacions que tindria que fer; estem a nivell de 2010 i jo diria 
que una mica més baixos que a nivell de l’aportació de 2010. 
 
El tema de la variant de Vallirana només recordar que aquest any farà 25 anys del primer projecte 
d’obra. 
 
Respecte de les altres inversions que demanàvem, i que tornarem a repetir ara en el document 
que està a la part de darrere, no hi ha res de res i la sorpresa si que ha estat i semblava, i així 
se’ns va explicar, que hi havia un acord Generalitat-Ministeri amb el tema del Bus-Vao entre 
Molins i Barcelona, que l’Estat estava d’acord amb la proposta de la Generalitat i nogensmenys 
quan mirem els Pressupostos Generals doncs no apareix, tenint en compte precisament que és 
una inversió que no és molt significativa en tema de diners. Això ens porta a una situació de tornar 
a reclamar el que ja vem fer l’any passat i ara ho tornarem a fer, que és la llista de coses que 
nosaltres considerem urgents des del Consell Comarcal, que és la variant de Vallirana, el 
soterrament, una petita observació sobre el tema de Sant Feliu: ens vam trobar amb la sorpresa 
allà de que per part del Ministeri es considerava que no hi havia hagut mai cap projecte aprovat, 
que tot eren avantprojectes i que eren acords de bones intencions i que ara es tenien que redefinir 
tots per la situació pressupostària que tots ens trobàvem, és a dir, que el que ells proposaven i 
deien que estaven treballant és un nou conveni entre Estat, Generalitat i Ajuntament per fer tal i 
com van definir ells un projecte low cost de cobriment orientat a la seguretat. Això evidentment no 
hi ha hagut res als Pressupostos ni a hores d’ara, no sé si des de l’ajuntament tenen notícia, però 
nosaltres no hem tingut notícia de que s’hagi començat, igual si a nivell de Generalitat i Estat 
reunions en aquest aspecte. 
 
Be, la connexió de la B-24 amb la A-2 i la AP-2 a Pallejà i Molins de Rei res de res, el Bus-Vao ja 
us ho havia comentat, la línia de Rodalies entre Castelldefels i Cornellà la opinió del Ministeri és 
que és una obra no sé, estava a punt de comparar-la amb la variant de Vallirana, però que 
tardarem molts anys en veure-la perquè té molt de cost. A l’accés de Rodalies a la Terminal 1 de 
l’Aeroport del Prat de Llobregat recordeu que aquesta era una proposta de la Conselleria de fer 
una espècie de bypass per escorçar el termini per accelerar a partir de la L9 els accessos a 
l’Aeroport, aquí res de res, de fet no sé si han hagut converses entre l’Estat i la Conselleria. El 
perllongament de la C-32 i connexió amb el Cinturó res de res, ho tornem a demanar. I el túnel 
d’Abrera hi tornem a insistir, però de fet tots els diputats al Congrés, recordar que aquí va haver 
una roda de premsa el dia 14, totes aquestes reivindicacions les tenen i jo crec que tots els grups 



comarcals del Consell Comarcal del Baix Llobregat faran incís sobre aquestes reivindicacions, 
però bé, també es va dir des d’aquí i ens ho van comentar tots els representants a Madrid que una 
cosa és fer les reivindicacions i una altra cosa és que et facin cas. 
 
Tornem a reclamar al Govern de l’Estat l’augment de la seva aportació pal finançament del 
transport públic metropolità, sol·licitem, el mateix Secretari d’Estat ja ens va dir que si volíem una 
altra reunió la podíem tenir, per tant tornarem a sol·licitar i a veure que ens expliquin; de totes 
maneres, deixeu-me expressar el meu escepticisme sobre aquest tema, està be la reunió, 
t’enteres de coses però no serveixen de gaire.  
 
Demanar a les forces polítiques, això ja es va fer a la roda de premsa, és a dir, d’alguna manera 
els nostres representants polítics a Madrid, m’imagino que cada partit polític ha fet la seva feina i 
tenen la llista de reivindicacions del Consell Comarcal que estan acordades pels grups del Consell 
Comarcal, respecte aquest tipus d’urgències que hi han.  
 
I comunicar el present acord a tots els municipis de la comarca, sol·licitant la seva aprovació, així 
com al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de 
Foment i a totes les entitats participants del Fòrum Comarcal de la Mobilitat, perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. Recordar que estem parlant de tota la societat civil, la Càmara de 
Comerç, PIMEC, els sindicats i associacions cíviques, entitats,..., que han participat en el Fòrum i 
que segueixen participant en els grups de treball d’aquesta conselleria. Estic a la vostra disposició 
per qualsevol aclariment.  
 
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Una dada també important a destacar, que és el fet d’aquest tractament econòmic que es deia 
feia un moment respecte a la nostra Comarca: penseu que la inversió de l’Estat per habitant a la 
Comarca del Baix Llobregat en aquest exercici, en el que si aquests pressupostos s’acaben 
aprovant així serà la més baixa de la història, amb aproximadament 23 euros per habitant, quan al 
2010 eren 163 i quan a la resta de l’Estat són 63 euros per habitant; per tant jo crec que més 
enllà, i això ho vam dir l’altre dia, d’adequacions de partits polítics hem de fer una reclamació 
unànime d’aquestes inversions a la Comarca del Baix Llobregat, perquè la nostra economia ho 
necessita. 
 
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Voy a empezar aclarando que el Partido Popular cree necesarias toda y cada una de las 
inversiones que esta Moción reclama para nuestra comarca, pero no las cree necesarias desde 
hace tan solo 18 meses, sino desde siempre. Pero también quiero decir que somos conscientes 
de la situación económica actual, cosa que ningún grupo que aquí está presente puede obviar. 
 
Miren, Cataluña ha recibido más de 45.000 millones de inversión en diez años de los fondos del 
estado, tanto en infraestructuras como en ayudas directas. Y quisiera desglosar este importe: 
 
- solamente en fomento: 9.000 millones para el AVE desde el año 2000, pero curiosamente casi el 
60% se ha realizado entre los años 2011 y 2012, 3.000 millones para la  reciente ampliación del 
Aeropuerto del Prat, calificada como la mayor infraestructura construida en Cataluña en los últimos 
20 años. Sin olvidar que Barcelona ha sido la provincia con mayor volumen de inversión, 630 



millones por si no lo sabían, una cifra que multiplica por cuatro la media nacional, puesto que lo 
que han recibido otras provincias no llega ni a los 150 millones. 
 

- en  economía: el gobierno catalán ha recibido 16.000 millones del FLA, es decir, Cataluña 
absorbió en 2012 más del 40% de los fondos que el gobierno puso a disposición de las 
comunidades autónomas a través del Fondo de Liquidez Autonómico para pagar a 
proveedores y hacer frente a vencimientos de deuda, concretamente 6.700 millones de los 
18.000 totales, y la misma operación se ha repetido este año, de los 23.000 millones 
disponibles para todas las regiones, Cataluña ha utilizado 9.300, otro 40% del total. 

 
Seguiré, 12.000 millones para la inyección de capital para el rescate de Catalunya Caixa. Más de 
5.817 millones de euros del FROB (Fondo de Rescate de Reestructuración de Ordenación 
Bancaria) durante 2012 para rescatar las cajas de ahorros catalanas. El ahorro de intereses de 
Catalunya para recibir financiación del estado ha sido de más de 3.000 millones. En ICOs se han 
invertido vencimientos en el 2012 de más de 1.304 millones. En liquidaciones negativas del 2008 y 
2009 un aplazamiento de 330 millones de euros. Es decir un total de inyecciones extraordinarias 
para evitar la bancarrota de la Generalitat de Catalunya en los últimos 20 meses ha sido la cifra de 
24.200 millones de euros. 
 
Y no puedo ni quiero finalizar sin hablar del agravio que la Generalitat ha hecho siempre a nuestra 
comarca, y no sólo ahora con el gobierno de Artur Más, sino también con el anterior gobierno del 
tripartito. Algo de lo que yo no tengo constancia se haya reclamado nunca desde este Consell. El 
Sr. Balsera nos habla del desagravio de cifras del Gobierno de Espanya con la Comarca del Baix 
Llobregat. Mire, la Comarca del Baix Llobregat representamos para Cataluña el 10.62%  del PIB y 
el 10.66 del peso de la población catalana, sin embargo la inversión recibida por parte de la 
Generalitat en 2012 fue del 3.47%, no fue del 20 como usted ha dicho respecto al Estado nacional, 
lo que se repetirá en 2013 como ustedes saben y en el 2014 porque los presupuestos están 
prorrogados, eso con el Govern actual, porque con el tripartido la cifra fue algo más baja. Es decir, 
y acabo, de cada 10€ que el Baix Llobregat aporta a la Generalitat sólo nos devuelven 3,26 euros. 
 
Desde luego el Partido Popular votará en contra de esta Moción por lo que he dicho al comienzo 
de mi intervención, no porque no creamos que sean necesarias las inversiones que proponen, 
porque lo son y mucho, sino porque debemos ser conscientes de la situación de crisis por la que 
lamentablemente estamos pasando en la actualidad. 
 
Intervé el Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu: 
 
Aquesta Moció que, d’altra banda l’any anterior ja vem presentar i és reiterativa, és una Moció del 
tot escaient, perquè en aquests pressupostos, tot i les reivindicacions històriques, tot i les 
negociacions que hi han hagut, no només no avancem sinó que ademés anem enrere i anem 
enrere en un context on sembla mentida que haguem d’anar enrere. 
 
Només, de totes les xifres i aquest ball de xifres que ha fet, que són fàcilment refutables perquè al 
cap i a la fi també hem de parlar dels criteris d’execució i dels percentatges d’execució de totes 
aquestes xifres que vostè presenta, que són pressupostos en certa manera de caràcter inicial i per 
tant aquí cal veure quants d’aquests milions realment han arribat, jo només amb les mateixes 
xifres que utilitza la portaveu Popular, doncs un parell de reflexions: la primera és que 9.000 
milions en l’AVE que junta Madrid i Barcelona no sé si està més pensat en interès de Barcelona o 
en interès de Madrid, la segona qüestió és que si l’Aeroport del Prat ha rebut la inversió i és la més 



gran inversió en una infraestructura que s’ha fet mai a Catalunya, doncs tenim un problema 
important, no cal recordar la T4 de Barajas. I si a més entrem amb el FLA o Catalunya Caixa, que 
ja sabem perquè el FROB intervé i per tant ja sabem al cap i a la fi Catalunya Caixa on va a parar, 
i no és a mans catalanes, doncs encara podríem aprofundir més, jo li poso només una dada que a 
més és molt recent, 2.000 milions ha enviat Catalunya amb l’impost de l’IVA, que abans l’estàvem 
comentant, i ha retornat zero, quan hi ha un 50% que hauria d’haver retornat i ha retornat zero. 
Per tant de xifres tots en podem posar sobre la taula, no cal que parlem del dèficit fiscal, del criteri 
d’ordinalitat,..., perquè podríem estar força temps i és normal, vostès són el Partit Popular, 
nosaltres som Esquerra Republicana, nosaltres defensem unes xifres que ademés són xifres 
palpables i vostès defensen unes xifres basades en uns criteris de pressupostos que no s’han 
executat i que mai han arribat; per tant em sembla que el debat inicial, el debat de la forma, no 
s’acaba de complir perquè vostès parlen de supòsits i nosaltres parlem de realitats.  
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lidia Muñoz, portaveu del grup comarcal d’Iniciativa per 
Catalunya, que diu: 
 
A mi com a portaveu del grup d’Iniciativa i Esquerra Unida el que m’agradaria també posar sobre 
la taula és que això no és una qüestió ni de recursos ni una qüestió de falta de diners, sinó es 
tracta d’una priorització merament política de les inversions, perquè igual que apareixen 
quilòmetres d’AVE que no arriben a cap punt doncs la nostra comarca es veu castigada i amb 
unes inversions molt per sota del que altres anys estàvem acostumats. No ens agrada parlar en 
aquests termes però si que constatem que és un càstig flagrant de les inversions a Catalunya el 
que passa en les inversions en aquests Pressupostos Generals; i any rere any veiem com aquesta 
Moció va passant sense que sigui pràcticament actualitzada. En mandats anteriors també s’havien 
aprovat mocions similars i be és una altra vegada repetir el que passa pel dèficit d’inversions que 
pateix la nostra comarca, nosaltres ho hem denunciat en els Pressupostos Generals de l’Estat, 
però també ho havíem denunciat en anteriors pressupostos de la Generalitat on la nostra comarca 
tampoc apareixia gaire be. 
 
Recordem que aquestes inversions tampoc no són un caprici sinó que són més necessàries que 
mai per poder alliberar la nostra situació econòmica, dir que l’augment de la inversió en 
infraestructures suposa un augment de l’activitat econòmica, suposa la millora de les nostres 
comunicacions, suposa una sostenibilitat en els nostres desplaçaments i al cap i a la fi és una 
millora de la nostra vida quotidiana; que no és un caprici sinó que són inversions necessàries per a 
la nostra comarca.  
 
I per últim pel cas que m’ocupa també com a Sant Feliu, dir que de les conclusions que se’n 
deriven de la reunió que vau tenir amb la Secretaria de l’Estat d’Infraestructures, com ajuntament 
també ens havíem personat, ens havien comunicat aquesta intenció de revisions low cost del 
projecte, dir que nosaltres tenim Ple la setmana que ve, tenim Junta de Portaveus el dijous i com a 
Junta de Portaveus, com Ajuntament, ens hem posicionat clarament a favor del que volem és la 
licitació del projecte aprovat, que Sant Feliu si que compta amb un projecte que ha passat tota la 
tramitació reglamentària, fins i tot tots els tràmits ambientals, i que només queda ser licitat, ja li 
vem exposar al Sr. Niño, i nosaltres el que volem és posar de manifest és que aquí si que hi ha 
una unitat de tots els grups polítics a Sant Feliu, que ens agradaria traslladar també a nivell 
comarcal, per defensar aquest projecte de 2009 i no tornar enrere amb revisions de revisions que 
no ens portaran a cap lloc. 
 
 



A continuació intervé el Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència i Unió, 
que diu: 
 
Jo  seré molt breu, no entraré en aquesta guerra de números. Podríem dir totalment en línia del 
que deia el portaveu d’Esquerra Republicana o la portaveu d’Iniciativa amb aquest sistema de 
roda de carro que s’han inventat i que tots els AVE’s han de passar per Madrid o per exemple el 
Corredor del Mediterrani que insistentment el volen passar pel centre i no pas pel corredor que 
seria l’habitual, no? O parlaven de les queixes, podríem parlar de Bankia també, no? En definitiva, 
el mateix Govern Central diu que Catalunya és un motor d’Espanya i que per tant jo crec que com 
a mínim se li hauria de posar benzina perquè tirés endavant;  però com deia això és un debat que 
ja no cal que abordem aquí sinó en concret la Moció per la qual des del Consell Comarcal, i el 
grup de Convergència i Unió per tant recolzarà, defensant aquestes infraestructures tant 
necessàries. Es va fer una roda de premsa aquí, vaig assistir jo mateix, el company Xavier 
Fonollosa i d’altres components de Convergència i Unió, per tant votarem a favor d’aquesta Moció. 
 
Intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
Jo en primer lloc els hi demanaré disculpes als companys del grup socialista perquè parlaré ara 
per boca meva i es que jo em sento, no sé vostès, però jo em sento absolutament desolada, 
desolada ja no només perquè cap ni una de les infraestructures, dels projectes, de les obres 
importants d’aquesta nostra comarca que aquest Consell Comarcal va determinar com a 
importants, com a prioritàries, que han passat per aquí una i una altra vegada, que des dels 
ajuntaments s’han reclamat una i una altra vegada, cap ni una, més desolada jo que el túnel 
d’Abrera altra vegada cau fora de totes les quinieles d’inversions també per a l’any vinent i per 
l’altre i per l’altre, i molt probablement trigarem molt a tenir-lo; no només desolada per això, sinó 
alhora també desolada perquè el grup del Partit Popular viu en una realitat paral·lela. Ens inunda 
de xifres, de números, alguns tenen congruència, d’altres no, alguns es refereixen a Catalunya, 
d’altres es refereixen al territori del Baix Llobregat, i una xifra rere una altra ens acaba descobrint 
que en realitat a mi em dóna la sensació que no s’està defensant la comarca i que sota aquest 
ball de números ens amaguen que efectivament la realitat que en aquest moment la calibració de 
l’Estat no es correspon amb el que la comarca necessita. Jo els hi proposaria que tot aquest 
esforç que vostès han fet de recopilació de números, que això és important perquè hi ha feina al 
darrera, tot aquest esforç el dediquin a un esforç que seria més productiu, des del meu punt de 
vista, que és en primer lloc defensar aquests projectes, votar la Moció a favor, si veritablement 
estan d’acord amb els projectes doncs votin-los, recolzin-los en aquest Consell Comarcal, i alhora, 
ja que vostès tenen millors contactes que alguns de nosaltres, doncs potser intentar demanar al 
Govern de l’Estat, als Ministres que toqui, doncs demanar-los que, aquest any ja no però potser 
l’any vinent, si us plau recolzin aquesta comarca com els pertoca, que 23 euros per habitant no és 
el que es correspon, és una injustícia i que per tant facin justícia amb la nostra comarca i amb tots 
els projectes importantíssims perquè aquesta comarca surti de la crisi econòmica en la que es 
troba. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 
 
En contestación al Sr. Albert, ustedes son socios del Gobierno en esta legislatura y anteriormente 
lo habían sido con el tripartito que gobernaron, yo no voy a hablarles de más cifras, sólo les remito 
al Diario de Sesiones del Parlament y a los números que ustedes conocen seguramente que mejor 
que nosotros. 
 



A la Sra. de Iniciativa, discúlpeme que no recuerde su nombre, solamente decirle algo que no 
dudo que usted obvie y es que Cataluña es la única autonomía de España donde todas sus 
provincias están unidas por el AVE.  
 
Y Sra. María, estas infraestructuras que usted me dice y que ustedes reclaman, estas 
infraestructuras, que repito que estamos totalmente de acuerdo, no sólo son importantes desde 
hace 18 meses ni para nosotros ni creo que deberían serlo para ustedes ni para ningún grupo de 
los que formamos parte en el Consell Comarcal, sino hace muchos años ya que son muy 
necesarias, la variante, el túnel del cuarto cinturón, todas estas, pero el Gobierno del Partido 
Socialista las paró y no lo olvide nunca.   
 
Intervé el Sr. Jordi Milà, Vice-president d’aquesta entitat i conseller del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana per Catalunya, que diu: 
    
Breument, m’agrada que parlem de números i jo li recomanaria a la companya del Partit Popular 
que quan parlem de números estigui present a l’espai temporal i l’espai territorial. Parlar xifres a 
l’engròs és molt fàcil però les has de col·locar en territori i en temps, i quan fas comparacions és 
bo saber què passa a l’altre cantó; doncs la propera vegada, que estic segur que ho faran, si us 
plau ens porta també que en el mateix període de temps què ha passat fora de Catalunya, quin 
percentatge d’inversions i quin percentatge d’execució també, això estaria be.  
 
Respecte a Sant Feliu breument el que ens han dit no vol dir que hi estiguem d’acord, ens van dir 
això, evidentment des del Consell Comarcal no es pot fer res més que recolzar el que digui 
l’Ajuntament de Sant Feliu i el que he expressat aquí és el que se’ns va dir en una reunió a 
nosaltres i suposo que queda clar.  
 
I després un parell de reflexions sobre els números i acabaré amb el tema de la Caixa de 
Catalunya. Clar, mireu, ja sabeu que aquest tema m’agrada, ara vas buscant, el BOE és una mina, 
Google també, i mira les obres que reclamem al Consell Comarcal, excepte com ja he dit la línia 
de Rodalies entre Castelldefels i Cornellà, es podrien fer simplement deixant d’enterrar els 300 
milions d’euros que s’estan enterrant al túnel de l’AVE a Pajares, que des de fa dos anys té 
goteres i el Govern de l’Estat no para de posar-hi diners allà i segueixen tenint goteres, eh?, però 
es veu que algú li va be aquella obra, o per exemple la famosa connexió Atocha-Carabanchel de 
l’AVE de 200 milions, amb això ja haguessin fet les peticions del Consell Comarcal.  
 
Aquí he fet una disquisició sobre Caixa Catalunya, jo sempre faig una observació sobre el tema de 
l’AVE, i em remeto al BOE i jo sempre lligo Bankia, grans constructores i AVE, és un triangle amb 
els mateixos vèrtex. Per què es fa AVE? I m’agradaria recordar les xifres, amb AVE estem parlant 
de números al voltant de més de 3.500 milions d’euros per any amb obres d’AVE. Mirem qui fa 
aquestes obres, mirem després qui està enganxat amb Bankia. Es que és molt fàcil. Com deia 
aquell de la pel·lícula “sigue el dinero”. És a dir, es prenen decisions polítiques que no tenen res 
que veure amb els territoris i així s’actua. Per tant, treure això de Caixa Catalunya aquí la veritat és 
que he al·lucinat una mica. 
 
Acabo, jo crec que al final la reflexió que ens hauríem de fer tots plegats sobre el tema de les 
inversions, i això entra una mica en el debat que tots estem discutint al final, és important, tant 
important com el dèficit fiscal o com per poder fer les lleis que necessita un país, és decidir a on 
inverteixes. Quan a nosaltres a Catalunya se’ns diu que totes les províncies estan connectades 
amb AVE no deixo de preguntar-me si pel territori això era important, a lo millor era important per 
Catalunya altre tipus d’inversions en infraestructures en lloc de amb una infraestructura que és 



absolutament deficitària i que una Ministra ha tingut diguem, jo diria que són els collons, de dir que 
amb l’AVE no es va amortitzar la construcció sinó només l’operació. I dir això a qualsevol país 
civilitzat, europeu, avançat, seria causa de la dimissió del ministre que ho digui.   
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU, ERC i PxC, i el vot en contra dels 
representants presents dels grups comarcals del Partit Popular. 
 
En aquest moment, un cop realitzada la votació, els/les consellers/es Sr. Jordi García i Mas (CIU), 
Sra. Lidia Muñoz Cáceres (ICV-EUiA-EPM), Sr. Josep Rovira i Tarragó (ERC), Sra. Marina Lozano 
Illescas (PP) i Sr. David Parada Pérez (PxC)  abandonen la sala. 
 
12.- Moció del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, de suport al Pacte 
Nacional pel dret a decidir. 

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

 
“Vist que el Parlament de Catalunya ha aprovat un Manifest (conegut amb el nom 

de “Document Rigol”) relatiu al procés democràtic per l’exercici del dret a decidir.  
 

Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, donar suport i adherir-se a 
l’esmentat Manifest. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar suport i adherir-se al Manifest aprovat pel Parlament de 
Catalunya i que es transcriu literalment: 

 
El Govern de Catalunya, diverses institucions públiques i privades i els partits polítics sotasignats així com 
associacions i entitats catalanes d’àmbit municipal, cultural, educatiu, comunicatiu, social, cívic, esportiu, 
generacional, sindical, empresarial i professional  
 

MANIFESTEM 
  
- El nostre ple suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble 
català pugui exercir el seu Dret a Decidir.  
 
- Catalunya és Nació, i tota Nació té dret a decidir el seu futur polític. Reclamem per exigència democràtica 
que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el Dret a Decidir sobre la nostra 
institucionalització política.  
 
- En aquest sentit, urgim que s’estableixi un diàleg amb institucions de l’Estat per tal de trobar les 
condicions legals per a l’exercici d’aquest Dret a Decidir.  
 
- El Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que es circumscriu a ell mateix, assumeix les opcions 
democràticament possibles sobre el nostre futur polític i així resta obert a la seva adhesió d’institucions i 
associacions que ho sol·licitin.  
 
- Reclamem exercir el Dret a Decidir la nostra institucionalització política i el vinculem a la millora de la 
condició de vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís amb 



les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en l’atenció als més febles-, 
a l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solidaritat intergeneracional, a l’equilibri territorial i 
desenvolupament sostenible així com a l’impuls d’iniciatives i de foment de l’actitud emprenedora i a 
l’assumpció de responsabilitats empresarials.  
 
- Ha de significar també la voluntat d’un país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de cultura personal i 
col·lectiva i especialment en la defensa de la nostra llengua pròpia, que, s’estén i crea lligams específics 
amb els territoris amb els quals la compartim.  
 
- Exigir l’exercici del Dret a Decidir implica també l’afirmació que Catalunya és una comunitat humana que 
integra, respecta i recolza les diverses aportacions culturals i el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a 
la nostra societat.  
 
- Les accions destinades a assolir el reconeixement del Dret a Decidir s’han de desenvolupar amb 
l’enfortiment de la cohesió de tota la societat catalana que proclama “com a valors superiors de la seva vida 
col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés 
que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya” (EAC).  
 
- El civisme, el diàleg, el respecte a totes les diverses opcions democràtiques pacífiques i al pluralisme 
polític, ideològic, religiós i d’opcions de consciència, el rebuig a tota discriminació contrària a la llibertat i a 
la dignitat humana així com la fermesa en les pròpies conviccions, han de configurar totes les accions 
sorgides des del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.  
 
- L’exercici del Dret a Decidir també ha de significar la voluntat col·lectiva d’integració a la Unió Europea 
revitalitzada i a la participació en la solidaritat universal.  
 

Per tot això ens COMPROMETEM  
 

- A treballar per fer possible la màxima coresponsabilitat de tota la ciutadania envers Catalunya i el seu 
futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el Dret a Decidir.  
 
- Per això les institucions i entitats signants del Pacte, les que s’hi adhereixin en el futur o manifestin la seva 
voluntat de col·laborar en determinades activitats, ens comprometem en l’àmbit propi de cada una a 
endegar iniciatives d’abast sectorial i territorial català per tal de promoure la conscienciació ciutadana i fer 
pedagogia per reclamar l’exercici del Dret a Decidir que tenim tots els catalans i catalanes.  
 
- Amb aquesta finalitat ens comprometem a coordinar-nos d’una manera eficaç al voltant d’aquest Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir com a manifestació de la fortalesa democràtica i com a contribució de 
l’associacionisme municipal, cultural, educatiu, comunicatiu, social, civil, esportiu, generacional, sindical, 
empresarial i professional i com a membres de la societat civil catalana, conjuntament amb les institucions 
polítiques presents, en l’objectiu democràtic de l’exercici del Dret a Decidir.  
 
- En aquest sentit cada institució i entitat signant d’aquest pacte es proposa un pla d’accions en el seu 
àmbit destinades a aquesta finalitat i el podrà trametre a la comissió coordinadora del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, per tal de promoure’n sinergies i així millorar-ne l’eficàcia. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Presidència del Parlament de 
Catalunya i a tots els grups amb representació en aquesta cambra, així com a la Presidència del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”  
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 



Amb aquesta també seré breu perquè és un debat reiterat, només una puntualització, en el 
document que nosaltres com a grup comarcal d’Esquerra Republicana vam presentar, un incís 
molt important i és que després de que en el Parlament de Catalunya s’aprovés per tant un suport 
al document conegut com “Rigol”, també volíem que es transmetés aquest suport des del Consell 
Comarcal i que hi hagués una adhesió cap aquest Manifest que, reitero, va significar un punt de 
connexió entre diverses forces polítiques per caminar plegats cap a un objectiu, per tant, insistir en 
que proposem a la votació l’adhesió al Manifest conegut com el “Document Rigol”, que ja d’altra 
banda es va aprovar al Parlament de Catalunya.  
 
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
En Cataluña somos siete millones y medio de catalanes, todos con nuestro valores, con nuestros 
sentimientos e intereses, siete millones y medio de catalanes que hacemos de Cataluña una 
sociedad plural. Como representantes de los ciudadanos tenemos que hacer frente a sus 
problemas, priorizando sus necesidades reales. Desde luego que el Partido Popular votará en 
contra de esta Moción porque ustedes estos problemas de los que hablo y esas prioridades los 
confunden. Miren; el problema para los catalanes no es el Pacto por el derecho a decidir, el 
problema para los catalanes es el paro, que en estos momentos afecta a más de 873.000 
personas, de las que más de 200.000 son jóvenes, un problema es que desde la Generalitat de 
Cataluña no se haya hecho nada por ellos, que no se haya hecho ninguna reforma, ninguna 
propuesta a la ley de emprendedores o a la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya entre 
otras, y estas son las prioridades que deberíamos estar debatiendo, el paro y el crecimiento 
económico, que es lo que realmente preocupa a los ciudadanos. Como he dicho no creo que lo 
más preocupante para los siete millones y medio de catalanes en este momento sea el que 
ustedes proponen, que no es más que la división entre catalanes y la parálisis económica de 
Cataluña. Díganselo a las más de 1.600 empresas que se han marchado de Cataluña en el primer 
trimestre de este año, sin contar con las declaraciones de importantes empresarios que harán lo 
mismo. Por lo tanto, repito, el Partido Popular votará en contra de esta Moción.  
 
Intervé el Sr. Xavier Gómez, conseller del grup comarcal d’Iniciativa per Catalunya, que diu: 
 
El posicionament del nostre grup, coincident evidentment amb el que vam tenir també al 
Parlament, serà de recolzament d’aquesta proposta. Evidentment que entenem que el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat també ha de formar part i també s’ha d’implicar amb el 
desenvolupament d’aquest dret, que crec que tenim totes i tots d’aquest dret a decidir. I en 
qualsevol cas també, una mica per respondre la intervenció de la portaveu del Partit Popular, 
perquè volem decidir-ho tot, també com sortir d’aquesta crisi, per tant també és important que la 
ciutadania que ells pensen que és aquesta ciutadania silenciosa, que no diu res, doncs que amb 
tota la llibertat del món es pugui expressar lliurament i decidir exactament quin país vol de cara al 
futur. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jesús Arévalo, portaveu del grup comarcal de Convergència 
i Unió, que diu: 
 
Entenem que aquest punt del dret a decidir ja el vam aprovar anteriorment aquí en el Consell 
Comarcal, entenem des del grup comarcal de Convergència i Unió, i això és lo que s’ha dit per 
part d’Esquerra Republicana, que aquesta Moció fa esment a lo que diríem el “Document Rigol” i 
per tant dintre d’aquesta novetat el grup comarcal de Convergència i Unió votarà que si, com no 
podia ser d’una altra manera.  



 
Intervé la Sra. Maria Soler, portaveu del grup comarcal de PSC-CPM, que diu: 
 
Des del grup socialista entenem el “Document Rigol” com a un espai de connexió, com un punt de 
trobada, com s’ha analitzat abans, a més a més posa de relleu la importància del dret a decidir, 
amb la qual estem absolutament d’acord i ens hi sentim identificats, tot i així, no obstant, en les 
converses prèvies abans del Ple d’avui amb el regidor Jordi Albert doncs li demanàvem que atès 
que tot aquest tipus de qüestions estan subjectes a tot tipus d’interpretacions hermenèutiques que 
poden ser subjecte d’interpretació també les paraules que es presentaven per presentar el 
“Document Rigol”, el que els hi demanàvem des del grup socialista és que al que donem suport i al 
que ens hi adherim i el Consell Comarcal s’adhereix hauria de ser no tant a la Moció que vostès 
presenten com a tal sinó directament al “text Rigol”, que és el que crec que els han passat per tal 
de que no hi hagin interpretacions prèvies i d’aquesta manera anem directament a recolzar el que 
ens sembla que ens uneix, que és punt de trobada i que defensa molt directament el dret a decidir 
que nosaltres entenem com a tal. 
 
A continuació intervé el Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Ho diu la companya, la portaveu del PSC, en efecte és l’acord al que hem arribat i per tant doncs 
és així, la voluntat que teníem és precisament aquests punts de connexió i d’acord doncs 
transmetre’ls al Consell Comarcal i d’aquesta manera també alçar la nostra veu de suport amb 
aquest document.  
 
No entraré en profunditat sobre el debat reiteratiu de la por, sobre el debat reiteratiu de confondre 
termes, aquí no estem parlant de la independència, ja m’agradaria a mi que estiguéssim ja en 
aquest debat, però estem en una fase diferent, estem amb el dret exclusiu democràtic de decidir i 
només volia fer un petit apunt, bona part d’aquest creixement econòmic que ens permetria 
resoldre les problemàtiques actuals a nivell social també tenen molt a veure amb les paupèrrimes 
infraestructures que tenim i que no hem decidit els catalans, que han decidit per nosaltres, i a 
sobre no ens volen donar els diners i ens volen deixar tot empantanegat. 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i el vot en contra dels 
representants presents del grup comarcal del Partit Popular. 
 
13.- Moció relativa a l’Hospital de Viladecans. 
 
El Sr. President comenta que aquesta Moció la va proposar Esquerra Republicana de Catalunya 
però que hi ha una Declaració dels Alcaldes d’aquesta zona, de Viladecans, Sant Climent de 
Llobregat, Gavà, Castelldefels i Begues, que volien que fos substitutiva d’aquesta declaració, però 
han arribat a un acord i es preenta com a Moció conjunta. 

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

 
“Vist que L’Hospital de Viladecans és hospital de referència per a una població de 

185.000 habitants (Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat). 
 

Atès que la Central de Resultats de 2012 ens indica que l’activitat de l’Hospital de 
Viladecans té bons indicadors de qualitat, eficiència, satisfacció i fidelitat. El contracte del CatSalut 



del 2012 va ser per hospitalitzacions totals 9.276, 4.800 quirúrgiques i 3.079 intervencions sense 
ingrés amb una complexitat casemix de 0.86, i amb un contracte del CatSalut de 36 milions euros, 
semblant a l’Hospital de Martorell o Hospital de Salt o Palamós o Figueres. La valoració dels 
ciutadans és de 8,3, la fidelitat del 87,5% i el 98,8% es senten en bones mans. 
 

Atès que les retallades dels darrers tres anys i la generació d’incerteses de 
tancament de l’hospitalització i serveis, neguits del present i del futur, fa que els veïns i veïnes, 
alcaldes i regidors i el personal de l’Hospital de Viladecans reclamin informació veraç. 
 

Vist que el Baix Llobregat litoral, zona d’influència de l’Hospital de Viladecans, 
disposa d’un model integral de primària, comunitària, hospitalària i sociosanitària. 
 

Vist que des del 2010, el Baix Llobregat i l’Hospitalet disposen dels centres 
sanitaris necessaris per l’equilibri territorial d’una zona molt poblada, 806.000 habitants a la 
comarca del Baix Llobregat i 258.000 habitants a la ciutat de l’Hospitalet. 
 

Atès que l’any 2004 es va elaborar el Pla sanitari del Baix Llobregat-Hospitalet 
que dissenyava, de manera participada, el present i el futur a vuit-dotze anys. Aquest Pla feia seu 
el treball en xarxa i en base a una planificació a diferents àmbits territorials, i els hospitals de 
referència de terciarisme i alta tecnologia: Bellvitge, ICO i Sant Joan de Déu i els hospitals bàsics 
de proximitat de Martorell, Sant Boi (alhora referència de Salut Mental) Sant Joan Despí i l’Hospital 
de Viladecans. 
 

Atès que pel que fa a la situació actual de l’Hospital de Viladecans, un cop 
analitzada l’estructura arquitectònica i funcional de l’antic Hospital de Viladecans, el 24 de 
novembre de 2008 es va presentar el projecte guanyador del concurs d’idees per a l’ampliació o 
construcció d’un nou Centre. 
 

Vist que l’Hospital de Viladecans va ser pioner en cirurgia sense ingrés de del 
1990 i el 1992 amb la Unitat de Diagnòstic de Dia, i ha de continuar sent hospital de referència 
vinculat amb l’Hospital de Bellvitge dins la xarxa cooperativa de centres del Baix Llobregat i Hos-
pitalet. 
 

Atès que la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 12 
de setembre de 2013, va debatre: 

 
- La Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació de l’Hospital de Viladecans (tram. 250-
00178/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb 
l’aprovació de l’esmena transaccional presentada juntament amb el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. 
- La Proposta de resolució sobre la inclusió en els pressupostos del 2013 d’una partida per a 
iniciar les obres d’ampliació de l’Hospital de Viladecans (tram. 250-00264/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, amb l’aprovació de l’esmena transaccional presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. 
- La Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans (tram. 250-00272/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, amb l’aprovació de l’esmena transaccional 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. 



- La Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans (tram. 250-00352/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
amb l’aprovació de l’esmena transaccional presentada juntament amb el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 

Vist que fruit del debat i del consens dels diferents partits polítics la Comissió de 
Salut del Parlament de Catalunya va adoptar per unanimitat una resolució (319/X del Parlament de 
Catalunya, sobre l’Hospital de Viladecans) instant al Govern de la Generalitat a: 
 

a) Mantenir la programació i el compromís adquirit amb l’Ajuntament de 
Viladecans pel que fa al projecte d’ampliació de l’Hospital de Viladecans, d’acord amb les 
necessitats reals, per a arribar a les ràtios de mitjana i partint del projecte establert l’any 2008, 
sense que això comporti la transformació del centre en un hospital lleuger. 

b) Determinar el paper de l’Hospital de Viladecans en el futur del mapa sanitari de 
Catalunya, d’acord amb el compromís adquirit pel conseller de Salut amb els alcaldes de Gavà i 
de Viladecans el 2012, i prioritzar el projecte d’aquest hospital d’una manera conseqüent amb el 
compromís adquirit, així que les disponibilitats pressupostàries ho permetin. 

c) Informar els ajuntaments afectats i la Junta de Personal de l’Hospital de 
Viladecans dels plans de futur per al centre i de llur aplicació, i garantir-los la participació en la 
definició i execució d’aquests plans. 

d) Establir l’ampliació de l’Hospital de Viladecans com una de les prioritats 
inversores del Govern en els propers anys, i iniciar aquesta ampliació així que es disposi dels 
recursos econòmics per a afrontar-ne la inversió. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat dóna suport a la Resolució 
319/X del Parlament de Catalunya, sobre l’Hospital de Viladecans, aprovada per la comissió de 
Salut del Parlament de Catalunya el 12 de setembre de 2013 per unanimitat. 

 
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat: 

 
1. Garantir la continuïtat de l’Hospital de Viladecans com a hospital de referència per a 
Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat amb l’actual cartera de 
serveis i nivell de complexitat. 
2. Garantir a través del contracte de centre la suficiència financera anual per la continuïtat de 
la cartera de serveis actuals i el seu increment del futur; així com la capacitat futura d’assolir la 
demanda total assistencial del territori (mèdica i quirúrgica). 
3. Planificar amb els professionals el “Pla funcional del nou Hospital” i tenir-ho enllestit abans 
de l’estiu de 2014. 
4. Habilitar la partida necessària en el proper pressupost de la Generalitat per a la redacció 
definitiva del projecte executiu de l’Hospital de Viladecans, que adapti les necessitats fixades pel 
Pla Funcional i les actuals necessitats del territori. 
5. Mentre no es faci l’ampliació, mantenir l’activitat actual d’ingressos convencionals mèdics i 
quirúrgics en tots els nivells de complexitat actual (hospitalitzacions 8.000/any) i recuperar 
l’activitat ara en altres centres (unes 1.500 hospitalitzacions anuals) que poden tornar al propi 
Hospital de Viladecans l’any 2014 i 2015, tot assignant els recursos necessaris que ara s’estan 
derivant a altres centres. 



6. Mantenir l’aliança estratègica entre l’Hospital de Viladecans dins ICS i la cooperació amb 
l’Hospital de Bellvitge. 
7. Planificar dins del període 2014-2017 l’execució de l’ampliació del nou Hospital de 
Viladecans, per garantir l’adequada prestació de la cartera de serveis. L’ampliació hauria de 
garantir la total cobertura de les necessitats de la població de referència. 
8. Convocar, amb caràcter d’urgència, una reunió del conseller de Salut i els alcaldes de 
Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat per informar de la continuïtat 
de l’Hospital de Viladecans com a hospital de referència i traslladar aquests acords a través d’una 
circular a tots els professionals de l’Hospital. 
9. Donar informació a les associacions de veïns, moviments i plataformes dels municipis que 
tenen com a referència l’Hospital de Viladecans per tancar les incerteses sobre la continuïtat 
d’aquest com a hospital general bàsic de referència. 
10. Valorar la ràtio metge-pacient de cadascun dels centres de salut de Castelldefels, Gavà, 
Viladecans, Begues i Sant Climent, així com les llistes d’espera de l’Hospital de Viladecans, dels 
centres d’atenció primària i del Centre d’Especialitats, i dotar-los dels recursos humans facultatius i 
materials necessaris per cobrir les deficiències dels centres indicats. 
 

TERCER.- Informar d’aquests acords al Conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als ajuntaments afectats, així com 
a les AAVV dels municipis de Gavà, Begues, Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de 
Llobregat.” 
 
Intervé el Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, que diu: 
 
En la Comissió de Salut del Parlament es va arribar a un acord per unanimitat a partir de diverses 
propostes de resolució respecte a l’Hospital de Viladecans. Aquest acord, que es va arribar el 12 
de setembre de 2013, està reflexat en la Resolució 319/X del Parlament de Catalunya, aquí per 
unanimitat tots els grups van votar-hi a favor. En aquest sentit, nosaltres com a grup comarcal hem 
considerat que era adient que en aquest plenari del Consell Comarcal, tenint en compte que més 
d’una vegada s’ha debatut sobre aquesta qüestió i tenint en compte que tenim un acord pres per 
unanimitat, era bo que ens posicionéssim donant-hi suport, d’altra banda perquè hem estat molt 
persistents sobre aquesta qüestió; per això vam presentar la Moció, per tal de manifestar-nos. En 
aquest sentit hi va haver, un cop ja presentada aquesta Moció, una Declaració d’Alcaldes i una 
proposta que entrava a esmenar o a incorporar-se respecte a la que havíem presentat des del 
grup comarcal d’Esquerra i hem estat negociant-la i l’hem transaccionat; per tant diríem que el 
document queda reflectit amb els dos posicionaments, llegeixo textualment “El Consell Comarcal 
del Baix Llobregat dóna suport a la Resolució 319/X del Parlament de Catalunya, sobre l’Hospital 
de Viladecans, aprovada per la comissió de Salut del Parlament de Catalunya el 12 de setembre 
de 2013 per unanimitat”, i acordem també demanar al Govern de la Generalitat hi ha les diferents 
mesures que proposen els Alcaldes, entre elles totes van en una mateixa línia que, d’altra banda, 
es van signar en els acords, i és molt important recordar que la qüestió que queda reflexada en la 
Comissió de Salut del Parlament i que per tant tots els grups polítics aquí representats hi van 
donar suport, són les qüestions pressupostàries. No podríem entrar en una contradicció de 
demanar i exigir certes qüestions quan d’altra banda a nivell parlamentari hem arribat a un acord 
per tal de que podem executar pressupostàriament sempre que sigui disponible i sempre que 
tinguem les condicions per fer-ho. Per tant, demanar el suport a la Moció que hem presentat des 
d’Esquerra Republicana i que s’ha transaccionat d’altra banda les peticions dels cinc Alcaldes i 
que em sembla que és un fidel reflexe de les reivindicacions que d’altra banda hem tingut en els 
darrers mesos en aquest plenari del Consell Comarcal. 



 
A continuació intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que 
diu: 
 
Es que no me ha quedado claro, es que partiendo de la base de que me lo acaban de pasar ahora 
mismo, y si estoy escuchando al compañero de Esquerra, muy respetuosamente, me es muy difícil 
leer la Moción. Desde luego el grupo del Partido Popular da completamente soporte a la Moción 
presentada por los Alcaldes, sin embargo en la Moción que había presentado Esquerra 
Republicana, que la vamos a votar a favor, hay unos puntos Sr. Albert por la que yo le hubiera 
pedido que la retirara y es que no entiendo, uno no entendía el sentido que presentaban en esta 
Moción, es que yo lo que estoy leyendo, vuelvo a repetir, es que lo estoy leyendo ahora mismo me 
lo acaban de dar, y vuelvo a decir la misma argumentación que nos daba Esquerra Republicana y 
es que no se ajusta a la realidad, y es por lo que yo iba a pedir que la retiraran. Yo al Sr. Albert le 
recomiendo que se lea el debate de la Comisión de Salud, que yo lo he hecho, que por cierto es 
bastante interesante y si quiere hasta le facilito la página porque puede empezar a partir de la 
página setenta y cinco, y usted lo único que ha hecho es hacer un corta y pega de lo que le ha 
interesado de la publicación del BOP. Mire el tema del Hospital de Viladecans es un tema muy 
serio para 200.000 ciudadanos, un tema por el que todos estamos luchando desde hace muchos 
años, concretamente el Partido Popular desde el año 2005, y ahora ustedes como dijo la Sra. Geli 
en la Comisión de Salut en el Parlament lo presentan como si fuese una Moción única y 
exclusivamente de Esquerra Republicana y Convergencia y Unión, cuando esa Moción ha salido 
de las aportaciones de todos los grupos que componen dicha Comisión. Entonces yo lo que le iba 
a proponer al Sr. Albert es que eliminara todos los textos de su primera Moción y dejara 
únicamente el último con los párrafos a, b, c y d, porque los primeros no se corresponden con la 
realidad, desde luego el Partido Popular una Moción como esta la va a votar a favor, pero 
volvemos a lo mismo, es que queremos que el Secretario tome nota literal porque es que están 
faltando a la realidad, porque esto es una Moción, lo que ustedes han presentado y que han hecho 
el corta y pega del BOP, es una Moción que ha salido de todos los grupos que representan la 
Comisión de Salud del Parlament porque todos hicieron su aportación y ustedes en su Moción, 
que además lo mantienen, que es lo que pido por favor si se puede retirar.  
 
Pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
En tot cas, la Declaració que estem votant, per aclarir-ho, és la Declaració dels Alcaldes més el 
text de síntesis de la Declaració d’Esquerra Republicana; per tant, la Moció està proposada en 
aquest sentit podem consensuar que sigui proposada des de la Presidència del Consell Comarcal i 
es digui Moció per a la continuïtat de l’Hospital de Viladecans com a centre de referència per a les 
poblacions de Gavà, Viladecans, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat. Torno a 
insistir que hi ha una part del text important d’aquesta Declaració que és aquesta Declaració dels 
Alcaldes d’aquestes ciutats més el text que han transaccionat amb la Moció primigènia d’Esquerra 
Republicana. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Jordi Albert Caballero, portaveu del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que diu: 
 
Llegeixo textualment la Resolució 319/X del Parlament de Catalunya sobre l’Hospital de 
Viladecans i em sembla que queda prou clar i no puc deixar que quedi com si vostès ens estan 
insistint de que no fem be la feina i és tot el contrari, perquè precisament hem estat profundament 
curosos perquè hem presentat totes les propostes de Resolució presentada pels diferents grups, 
tota i cadascuna d’elles; per tant em sembla que si precisament presentem això és perquè hem 



arribat a l’unanimitat. Si vostès volen la medalla, pengis les medalles que vulgui, per això no hi ha 
problema. El cas és que hem arribat a un acord per tal de que aquesta Declaració d’Alcaldes 
estigués dins d’aquesta proposta i insisteixo és una proposta que fins i tot en aquest plenari 
proposarà Presidència del Consell Comarcal.  
 
Intervé la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
Estamos completamente de acuerdo con la Moción siempre y cuando, volvemos a repetir, 
queremos que el Secretario tome nota de que en los puntos, a partir de la propuesta de la 
resolución del proyecto de ampliación del Hospital de Viladecans tramo 250, que es ese el 
siguiente el 10, el 11, el 12 y el 13 el Partido Popular no está de acuerdo porque no cumple con la 
realidad. 
 

Els presents aproven per unanimitat el present acord. 
 
14.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz, consellera del grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 
 
Sr. Presidente el grupo del Partido Popular sólo quiere hacer un ruego y nos gustaría mucho que 
se tuviera en cuenta, y es que muchas veces hemos intentado poder hablar con el resto de grupos 
políticos de los temas en los que ustedes llegan a un acuerdo previo antes de este Pleno y nos 
enterarnos como nos enteramos, que muchas veces es lo que nos pasa, cuando las mociones o 
los acuerdos llegan aquí. Nos gustaría que nos tuvieran en cuenta para las próximas ocasiones. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Pero es que no solamente se les tiene en cuenta, es que ustedes forman parte de la Junta de 
Portavoces, que es en la Junta de Portavoces, esto es un Pleno y le respondo, es a través de su 
portavoz que ustedes tienen que tener contacto con los grupos. 
  

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

 
 

 


