
 

 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM.4/ 09 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 19 d’octubre de dos mil nou. Quan són les dinou 
hores, es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat els membres 
integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter ordinari, se celebra a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. Rosa 
Boladeras i Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENTA 
 
SRA. ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS (PSC-CPM) 
Regidora de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. DOLORS PUEYO BERTRÁN (ERC-AM) 
Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. MANEL CABALLERO I BOIRA (CiU) 
Regidor de Martorell  
 
SRA. ELENA EMBUENA GARCÍA (ICV-EUiA-EPM.)   
Regidora de Sant Joan de Despí 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
SRA. MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues  
 
SR. JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
SRA. EVA Mª MARTÍNEZ MORALES 
Regidora de Vallirana 
 
SR. FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
SRA. PILAR JOANIQUET I ANMELLA  
Regidora de La Palma de Cervelló 
 



 

SRA. MARTA MARTÍNEZ PARRA  
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
SR. F.XAVIER PAZ PENCHE  
Regidor de Molins de Rei 
 
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
SRA. PATRICIA D. SILVA GERMÁN  
Regidora del Papiol  
 
SR. LLUÍS TOMÁS MORENO 
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
SRA. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA  
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ   
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN   
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ICV-EUiA-EPM.      
 
SR. JORDI BORRELL ALONSO 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires  
 
SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS  
Regidor de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES   
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO  
Regidora de Castelldefels 
 
CiU.    
 
SR. JOSEP MARIA LLOP I RIGOL  
Regidor de La Palma de Cervelló 
 
SRA. MARTA PEDROSA I VARELA  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
SR. SANTIAGO BARONA I GARCÍA   
Regidor de Castelldefels  



 

 
SR. FRANCESC MOLINA I NÚÑEZ  
Regidor de Cornellà de Llobregat 
 
ERC-AM.   
 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
MARCEL.LI REYES I VIDAL 
Regidor de Gavà 
 
PP.     
 
SR. JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
  
SR. LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
     
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Regidor de Castelldefels 
 
SR. JOAQUIN SERGIO GARCÍA PÉREZ  
Regidor de Viladecans 
 
C-PC. 
 
SRA. MARGARITA MANZANO LOPEZ  
Regidora de Castelldefels 
 
CONSELLERS/ES NO ASSISTENTS 
 
SRA. MARIA SOLER SALA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’Abrera 
 
SRA. LAURA BARRUFET MIRÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Gavà 
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY (ICV-EUiA-EPM.)   
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN (ERC-AM) 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 



 

 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
Seguidament per la Sra. Presidenta es declara oberta la sessió i ordena que s’entri a tractar els 
assumptes continguts a l’Ordre del dia, en relació amb els quals s’adopten els acords següents: 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 3/09, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 6 de juliol. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm. 3/09, corresponent a la sessió celebrada el dia 6 
de juliol. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 53/09,  de 8 de juny, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 6/09,  
mitjançant crèdit generat finançat per les subvencions concedides i transferència 
de crèdit. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 8 de juny 

d’enguany,  que aprova la prorroga per al 2009 del conveni de col.laboració subscrit amb els 
Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Martorell, Molins de Rei, Palleja, el Papiol, el Prat de Llobregat,Sant Andreu de la Barca, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,  Santa Coloma de 
Cervelló, Vallirana, Viladecans i L’Hospitalet de Llobregat així com amb l’Aeroport de Barcelona 
per a la realització de les activitats de la campanya anual del Servei de Control de mosquits que 
preveu unes aportacions dels ajuntaments per import de 192.115,63 i de l’Aeroport de Barcelona 
per import de 14.854,08. i vist l’informe del Departament de Recursos Humans  en relació a la 
necessitat d’incorporar nou personal per realitzar la campanya d’aquest estiu amb un cost total de 
30.681,35€. La modificació de crèdits necessària es finançarà amb crèdits generat per les 
aportacions dels  convenis per import de 13.838,00€ i la resta, 16.843,35€, amb transferència de 
crèdit de la partida 121 13000 Retribució personal laboral.  
 

Vista la necessitat d’adequar les partides relacionades amb el conveni 
d’ensenyament per al curs 2008-09  d’acord amb les noves previsions de despeses que es 
concreta en la transferència de crèdit de la partida 422 22300 transport escolar a la partida 422 
48110 ajuts individuals per import de 50.000,00€  
   

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

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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



 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 6/09,  mitjançat crèdit generat finançat 

per les subvencions concedides  i transferència de crèdit d’acord al següent detall: 
 
CRÈDITS GENERATS     
      

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final  

      
413 13102 Retribució personal eventual SCM 80.617,37 13.838,00 94.455,37  
      
 Total despeses 80.617,37 13.838,00 94.455,37  
      

INGRESSOS 
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final  

      
46200 Transferència municipis SCM 181.402,85 10.712,13 192.114,98  
42401 Aeroport de Barcelona 11.728,21 3.125,87 14.854,08  
      
 Total ingressos 193.131,06 13.838,00 206.969,06  
      
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT     
      
DESPESES      

  
Crèdit 
inicial Altes  Baixes Crèdit final 

      
413 13102 Retribució peons SCM 94.546,02 9.548,35  104.094,37 
413 16002 Seg. Soc. Peons SCM 16.217,04 7.295,00  23.512,04 
121 13000 Retribució personal laboral 902.354,52  16.843,35 885.511,17 
422 22300 Transport escolar curs 2008/09 2.544.547,50  50.000,00 2.494.547,50 
422 48110 Ajuts individuals 2008/09 2.689.006,59 50.000,00  2.739.006,59 
      
 Total despeses 6.246.671,67 66.843,35 66.843,35 6.246.671,67 
 

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

b) Decret núm. 59/09, de 22 de juny, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 7/09,  
mitjançant crèdit generat finançat per les subvencions concedides. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 22 de juny 

d’enguany,  que aprova acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import 
de 125.429,08€ per a la realització de les accions i productes previstes del projecte ILOQUID que 
realitzarà el Consell Comarcal com a entitat coordinadora del Pacte per a la dinamització territorial 
i el foment de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a les persones en el territori del Baix 
Llobregat i vist l’informe del Coordinador de l’àrea de desenvolupament estratègic en relació  a la 
habilitació de les partides necessàries per a la realització del projecte. 
 

Vista la resolució del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, envirtut de la 
qual es concedeix una transferència de 5.772,76€ al Consell Comarcal per a la gestió del Museu 
Municipal de Gavà, superior en 129,01€ al previst al pressupost inicial.  



 

   
 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. 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 7/09,  mitjançat crèdit generat finançat 
per les subvencions concedides   d’acord al següent detall: 
 
CRÈDITS GENERATS    
     

DESPESES  
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 

     
322 13102 Retribució personal ILOQUIT 0,00 85.100,36 85.100,36 
322 16002 Seg. Social personal ILOQUIT 0,00 39.328,72 39.328,72 
451 48907 Museu comarcal Gavà 5.643,75 129,01 5.772,76 
 Total despeses 5.643,75 124.558,09 130.201,84 
     

INGRESSOS 
Crèdit 
inicial Altes  Crèdit final 

     
46106 Diputació - ILOQUIT 0,00 125.429,08 125.429,08 
45524 Museu Comarcal i arxius 45.524,00 129,01 45.653,01 
     
 Total ingressos 45.524,00 125.558,09 171.082,09 
 

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

c) Decret núm. 61/09, de 30 de juny, relatiu a aprovar la contractació laboral temporal 
de la Sra. Sara Ortiz Contreras com auxiliar administrativa per donar suport al 
Departament de Serveis Tècnics durant la convocatòria d’habitatge 2009. 

 
“Vist que el Departament de Serveis Tècnics compta amb un Coordinador d’Àrea, 

un tècnic mitjà, una persona de manteniment i dues administratives, i que actualment està 
contractada la Sra. Sara Ortiz Contreras com a auxiliar administrativa mitjançant un contracte 
d’obra o servei per a la realització de les tasques de l’EIEL 2008, finalitzant la seva contractació el 
30 de juny d’enguany. 
 
  Atès que durant el termini de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial i d’habitatges per a l’any 2009, d’acord amb la Resolució 
MAH/1786/2009, de 22 de juny, el departament d’habitatge incrementarà les seves tasques i que 
el personal administratiu d’aquest departament són les responsables de donar la informació als 
usuaris per poder tramitar aquesta subvenció. 
 



 

  Atès que actualment una de les administratives està de baixa d’ILT i no hi ha data 
segura de reincorporació, el Coordinador de l’Àrea ha sol·licitat poder contractar amb caràcter 
urgent, mitjançant contracte d’obra i servei determinat, un/a auxiliar administratiu/va que pugui 
donar suport al Departament de Serveis Tècnics per a aquestes tasques. 
 
  Vist que la Sra. Sara Ortiz Contreras, va superar el procés de selecció en data 3 
de febrer essent la candidata seleccionada per realitzar les tasques de l’EIEL i fins el 30 de juny 
d’enguany ha estat adscrita al Departament de Serveis Tècnics, desenvolupant les seves tasques 
de forma satisfactòria i és coneixedora de les diferents tasques que es desenvolupen en el 
Departament. 
 
  Atesa la necessitat plantejada pel Coordinador de l’Àrea, es proposa, d’acord amb 
l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i la Coordinadora de 
l’Àrea de Serveis Centrals en data 30 de juny de 2009, que s’incorpora a l’expedient, la 
contractació laboral temporal per urgència de la Sra. Sara Ortiz Contreras com a auxiliar 
administrativa adscrita al Departament de Serveis Tècnics d’aquesta entitat. 
 
  Vist l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 de 
juliol s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes 
a la Presidència de les corporacions, d’acord amb la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 
21 d’abril a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
d’acord amb l’article 54 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present, llevat en cas d’urgència. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 

  PRIMER.- Aprovar la contractació laboral temporal, mitjançant contracte d’obra o 
servei determinat, de la Sra. Sara Ortiz Contreras amb DNI 46.817.018N com Auxiliar 
Administrativa per donar suport al Departament de Serveis Tècnics durant la convocatòria 
d’habitatge d’aquest any 2009, a partir de l’1 de juliol de 2009 i amb la duradas d’un mes, i amb un 
salari brut  mensual de 1.437,08€ per catorze mensualitats. 
 
  SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
121.13100 del pressupost previst per enguany. 
 

TERCER.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la 
Seguretat Social amb el mateix efecte que el contracte inscrivint aquest a l’Oficina de Treball 
corresponent. 

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

tinguin coneixement i als efectes. 
 
CINQUÈ.- Publicar la present contractació en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes previstos a l’article 291.3 del Decret 



 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 

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

de Govern que se celebri.”  
 

d) Decret núm. 71/09, de 27 de juliol, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 8/09,  
mitjançant crèdit generat finançat per les subvencions concedides i baixes de crèdit 
per disminució dels ingressos previstos. 

 
Vista la resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, de data 21 de 

juliol,  relativa  a la subvenció per desenvolupar les actuacions relatives a l’Ordre TRE/235/2009, 
de 8 de maig per la qual s’estableixin les bases reguladores i s’obre la convocatòria per la 2009 
per a la concessió de subvencions per a la realització dels plans d’ocupació i per a les actuacions 
de la xarxa d’orientació per a l’ocupació  i que preveu una aportació a aquest Consell Comarcal 
per import  de 25.385,59€ per a la realització del Pla d’ocupació Servei de control del mosquit tigre 
amb número d’expedient 2009Y1G310113/01  
 

Vista la Resolució del conseller del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, en virtut  de la qual es concedeix a aquest Consell Comarcal una transferència de 
25.032,00€ per despeses de funcionament de l’arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat, el que 
suposa una disminució de 8.003,57€ respecte a la prevista la pressupost d’aquest Consell 
Comarcal. 
 
   

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

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 8/09,  mitjançat crèdit generat finançat 
per les subvencions concedides i baixes de crèdit per disminució dels ingressos previstos  d’acord 
al següent detall: 
 
1. CRÈDITS GENERATS    
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
413 13101 Retrib. Pers. PO  scm 2009 0,00 18.930,49 18.930,49 
422 22706 Seg. Soc PO scm 2009 0,00 6.455,10 6.455,10 
     
 Total despeses 0,00 25.385,59 25.385,59 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     



 

45532 Generalitat PO 2009 0,00 25.385,59 25.385,59 
     
 Total ingressos 0,00 25.385,59 25.385,59 
 
     
     
2, BAIXES DE CRÈDIT    
     
DESPESES  Crèdit inicial Baixes Crèdit final 
     
451 22605 Arxiu comarcal 26.975,57 8.003,07 18.972,50 
     
 Total despeses 26.975,57 8.003,07 18.972,50 
     
INGRESSOS Crèdit inicial Baixes Crèdit final 
     
45524 Museu comarcal i arxius 41.048,33 8.003,07 33.045,26 
     
 Total ingressos 41.048,33 8.003,07 33.045,26 
 

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

e) Decret núm. 87/09, de 7 de setembre, relatiu a aprovar la contractació laboral 
temporal de la Sra. Sara Ortiz Contreras com auxiliar administrativa per donar 
suport al Departament de Serveis Tècnics durant la convocatòria d’habitatge 2009. 

 
“Vist que el Departament de Serveis Tècnics compta amb un Coordinador d’Àrea, 

un tècnic mitjà, una persona de manteniment i dues administratives, i que actualment està 
contractada la Sra. Sara Ortiz Contreras com a auxiliar administrativa mitjançant un contracte 
d’obra o servei per a la realització de les tasques de l’EIEL 2008, finalitzant la seva contractació el 
30 de juny d’enguany. 
 
  Atès que durant el termini de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial i d’habitatges per a l’any 2009, d’acord amb la Resolució 
MAH/1786/2009, de 22 de juny, el departament d’habitatge incrementarà les seves tasques i que 
el personal administratiu d’aquest departament són les responsables de donar la informació als 
usuaris per poder tramitar aquesta subvenció. 
 
  Atès que actualment una de les administratives està de baixa d’ILT i no hi ha data 
segura de reincorporació i que part del personal està gaudint de les seves vacances, el 
Coordinador de l’Àrea ha sol·licitat poder contractar amb caràcter urgent, mitjançant contracte 
d’obra i servei determinat, un/a auxiliar administratiu/va que pugui donar suport al Departament de 
Serveis Tècnics per a aquestes tasques fins a finals del mes de setembre. 
 
  Vist que la Sra. Sara Ortiz Contreras, va superar el procés de selecció en data 3 
de febrer essent la candidata seleccionada per realitzar les tasques de l’EIEL i fins el 30 de juny 
d’enguany ha estat adscrita al Departament de Serveis Tècnics. 
 

Vist que posteriorment ha estat contractada com a reforç del Departament de 
Serveis Tècnics atès que coneixia les diferents tasques que es desenvolupen en el Departament, 
desenvolupant les seves tasques de forma satisfactòria. 



 

 
  Atesa la necessitat plantejada pel Coordinador de l’Àrea, es proposa, d’acord amb 
l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 4 de setembre de 2009, 
que s’incorpora a l’expedient, la contractació laboral temporal per urgència de la Sra. Sara Ortiz 
Contreras com a auxiliar administrativa adscrita al Departament de Serveis Tècnics d’aquesta 
entitat. 
 
  Vist l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Vist que és necessari iniciar la contractació a principis del mes de setembre, 
segons consta en l’expedient, 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 que se celebri. 

 
Vist que d’acord amb el Decret de Presidència núm. 140/07, de 20 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 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 contractació laboral temporal, mitjançant contracte d’obra o 

servei determinat, de la Sra. Sara Ortiz Contreras amb DNI 46.817.018N com auxiliar 
administrativa per donar suport al Departament de Serveis Tècnics durant la convocatòria 
d’habitatge d’aquest any 2009, a partir del 14 de setembre d’enguany i fins el 30 de setembre de 
2009 i amb un salari brut  mensual de 1.437,08€ per catorze mensualitats. 
 
  SEGON.- Donar d’alta a l’esmentada treballadora en el Règim General de la 
Seguretat Social amb el mateix efecte que el contracte inscrivint aquest a l’Oficina de Treball 
corresponent. 

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

tinguin coneixement i als efectes. 
 
QUART.- Publicar la present contractació en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes previstos a l’article 291.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 

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

Junta de Govern que se celebri.”  
 
 

f) Decret núm. 88/09, de 8 de setembre, relatiu a aprovar la subscripció de l’Addenda 
pel curs escolar 2009-2010 al conveni amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya 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. 



 

 
“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. 
 
  Atès que cal procedir a actualitzar per al curs escolar 2009-2010, mitjançant un 
nou annex, els recursos econòmics que es transfereixen al Consell Comarcal per a la gestió del 
servei de transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, d’acord amb 
la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador  escolar del curs 2009-2010 
tramesa per la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
  Vista la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar del 
curs 2009-2010 per a l’actualització econòmica del conveni entre el Departament d’Educació 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. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials, Departament d’Educació, en data 8 de setembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist que el dia 14 de setembre d’enguany s’inicia el curs escolar 2009-2010 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, considerant a més que així es va acordar en la darrera Junta 
de Govern celebrada el dia 20 de juliol. 
 

Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència 
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades 
d’urgència. 

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

conferides 
 

RESOLC 
 
  PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Addenda pel curs escolar 2009-2010 al 
conveni entre el Departament d’Educació 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          2.613.489,14 



 

Transport no obligatori 1.238.556,25 
Menjador obligatori centres públics         793.461,80 
Menjador obligatori centres concertats          98.821,80 
Menjador no obligatori 2.834.510,99 
5% de gestió 378.942,00 
Total    7.957.781,98 

 
SEGON.- Comunicar aquest Decret al Departament d’Educació de la Generalitat 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 

g) Decret núm. 89/09, de 8 de setembre, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 9/09, 
mitjançant crèdit generat finançat per les subvencions concedides. 

 
“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. 
 
  Atès que cal procedir a actualitzar per al curs escolar 2009-2010, mitjançant un 
nou annex, els recursos econòmics que es transfereixen al Consell Comarcal per a la gestió del 
servei de transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, d’acord amb 
la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador  escolar del curs 2009-2010 
tramesa per la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
  Vista la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar del 
curs 2009-2010 per a l’actualització econòmica del conveni entre el Departament d’Educació 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 i atenent la urgència de generar el 
crèdit necessari abans de l’iniciï del curs escolar . 
  

            Vist el Decret de Presidència 88/09 de data 8 de setembre d’enguany que aprova 
la subscripció de l’Addenda pel curs escolar 2009-2010 al conveni entre el Departament 
d’Educació 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          2.613.489,14 
Transport no obligatori 1.238.556,25 
Menjador obligatori centres públics         793.461,80 
Menjador obligatori centres concertats          98.821,80 
Menjador no obligatori 2.834.510,99 
5% de gestió 378.942,00 
Total    7.957.781,98 

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

que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals   i les Bases d’execució . 
 

Vist l’informe de la gerent. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 

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

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Aprovat la modificació de crèdits 9/09, mitjançat crèdit generat finançat 
per les subvencions concedides  d’acord al següent detall: 
 
1. Crèdits generats    
     

DESPESES  
Crèdit 
inicial Modificació Crèdit final 

     
422 22301 Transport escolar curs 09/10 0,00 3.754.045,39 3.754.045,39 
422 22707 Menjador curs 09/10 0,00 44.768,80 44.768,80 
422 48111 Ajuts individuals 09/10 0,00 3.623.025,79 3.623.025,79 
422 48900 Fundació Catalana d'Esplai (centres AEP) 0,00 157.000,00 157.000,00 
     
 Total despeses 0,00 7.578.839,98 7.578.839,98 
     

INGRESSOS 
Crèdit 
inicial Modificació Crèdit final 

     
     
45503 Generalitat - Ensenyament curs 09/10 0,00 7.578.839,98 7.578.839,98 
     
 Total ingressos 0,00 7.578.839,98 7.578.839,98 
 

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

h) Decret núm. 91/09, de 8 de setembre, relatiu a aprovar la pròrroga i actualització 
dels corresponents contractes de transport escolar col·lectiu per al present curs 
escolar 2009-2010. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 76/06, de 18 de setembre, ratificat en 

sessió plenària el 16 d’octubre de 2006, es va procedir a l’adjudicació dels contractes de servei de 



 

transport escolar col·lectiu pels cursos 2006- 2007 i 2007-2008, en el marc de les competències 
delegades a aquesta entitat en matèria d’ensenyament. 
 
  Vist que de conformitat amb la clàusula 15.1 dels Plecs de clàusules 
Administratives Particulars reguladors d’aquests contractes, la vigència del contracte serà des del 
setembre de 2006 fins al juny de 2008, corresponents als cursos 2006-2007 i 2007-2008 i 
prorrogable d’acord amb el que preveuen les clàusules de la Llei de Contractes de les 
Administracions Publiques, el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per períodes anuals 
fins a un màxim de dos pròrrogues. Les dades d’inici i finalització dels períodes contractuals 
coincidiran amb el període lectiu de cada curs escolar fixat pel Departament d’Educació que per 
aquest curs escolar ha establert des del dia 14 de setembre d’enguany fins el dia 22 de juny de 
2010. 
 

Vist que de conformitat amb la clàusula 15 punts 3 i 4 del Plecs de clàusules Administratives 
Particulars reguladors d’aquests contractes, a l’inici del curs escolar, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat actualitzarà la relació de serveis a realitzar, amb les rutes, parades, horaris 
corresponents, que estaran en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada centre i dels 
corresponents horaris lectius que aprovi el Departament d’Ensenyament. 
 
  Vist que per Decret de la Presidència núm. 144/07, de 24 de juliol, ratificat en 
sessió de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2007, es va aprovar l’adjudicació a 
l’empresa Autocares Izaro S.A. del contracte de servei de transport escolar a centres docents 
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per als cursos escolars 2007-2008 i 2008-2009 
per a les rutes OAD 404 de l’Escola Balmes de Sant Boi de Llobregat i OAD 407 del CEE Marià 
Felip Duran. 
 

Vist que de conformitat amb la clàusula 15.1 dels Plecs de clàusules 
Administratives Particulars reguladors d’aquest contracte, la vigència del contracte serà per dos 
cursos escolars corresponents als cursos 2007-2008 i 2008-2009 i prorrogable d’acord amb el que 
preveuen les clàusules de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, el Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per períodes anuals fins a un màxim d’una pròrroga. Les dades 
d’inici i finalització dels períodes contractuals coincidiran amb el període lectiu de cada curs 
escolar fixat pel Departament d’Educació que per aquest curs escolar ha establert des del dia 14 
de setembre d’enguany fins el dia 22 de juny de 2010. 
 
  Vist que d’acord amb la clàusula 15.3 i 4 dels Plecs de clàusules Administratives 
Particulars reguladors d’aquest contracte subscrit amb I’empresa Autocares Izaro S.A., a l’inici de 
cada curs escolar, el Consell Comarcal actualitzarà la relació de serveis a realitzar, amb les rutes, 
parades i horaris corresponents, que estaran en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada 
centre i dels corresponents horaris lectius que aprovi el Departament d’Ensenyament. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 d’octubre de 2006 es va 
aprovar la subscripció de sengles convenis amb les assemblees de la Creu Roja de Cornellà de 
Llobregat i Sant Boi de Llobregat per a la realització de diferents serveis de transport escolar 
especial. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials de 8 de setembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga dels 
contractes de transport escolar col·lectiu amb les corresponents modificacions. 
 



 

Vist que el dia 14 de setembre d’enguany s’inicia el curs escolar 2009-2010 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. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 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 pròrroga i actualització dels corresponents contractes de 
transport escolar col·lectiu per al present curs escolar 2009-2010, adjudicats per Decret de 
Presidència núm. 76/06, de 18 de setembre, 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 8 de 
setembre de 2009, 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 i actualització del contracte de servei de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Baix amb l’empresa Autocares Izaro 
S.A. per al curs escolar 2009-2010, adjudicat per Decret de Presidència núm. 144/07, de 24 de 
juliol, 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 8 de setembre de 2009, 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.- Aprovar la pròrroga i actualització dels convenis amb les assemblees 
de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat per a la realització de diferents 
serveis de transport escolar especial per al curs escolar 2009-2010, de conformitat amb la minuta 
de pròrroga d’aquests convenis que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament.  
 
  QUART.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
corresponent del pressupost d’aquesta entitat previst per enguany. 
 
  CINQUÈ.-  Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
 

SISÈ.- Comunicar el present Decret al Servei Territorial, als centres afectats, així 
com als transportistes afectats, pel seu coneixement i efectes. 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 
 

i) Decret núm. 92/09, de 8 de setembre, relatiu a aprovar la pròrroga i actualització del 
contracte per a la prestació del servei de menjador de centres educatius de la 
comarca del Baix Llobregat per al curs escolar 2009-2010 formalitzat amb l’empresa 
Servescol S.A. 

 



 

“Vist que per Decret de la Presidència nº 153/07, de 27 de juliol, ratificat en sessió 
de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2007, es va aprovar l’adjudicació  del contracte 
de servei de menjador escolar per a centres docents públics de la comarca, a l’empresa Servescol 
S.A., formalitzat en data 4 de setembre de 2007.  

 
Vist que d’acord amb el pacte tercer del contracte formalitzat en data 4 de 

setembre de 2007 amb l’empresa Servescol, la vigència de present contracte serà de dos anys 
corresponents als cursos escolars 2007-2008 i 2008-2009, prorrogable per un màxim de dos 
períodes d’un any cadascú corresponent amb la duració dels cursos escolars 2009-2010 i 2010-
2011. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 8 de setembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, i que preveu la pròrroga del 
mateix per al curs escolar 2009-2010. 
 

Vist que el dia 14 de setembre d’enguany s’inicia el curs escolar 2009-2010 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. 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 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 pròrroga i actualització del contracte per a la prestació del 
servei de menjador de centres educatius de la comarca del Baix Llobregat per al curs escolar 
2009-2010 formalitzat amb l’empresa Servescol S.A. amb els següents preus de menjador escolar, 
de conformitat amb els preus publicats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
i els Serveis Territorials d’Educació i que a continuació s’especifiquem, de conformitat amb la 
minuta de pròrroga del contracte que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament: 

 
CENTRE TIPOLOGIA PREV. 

ALUMNES 
IMPORT/DIA 
€ 

DIES 
TOTALS 

Total estimat € 

CEIP CAN MASALLERA Ajuts  18 2,6 177 8.283,6 
IES MESTRES 
BUSQUETS 

Ajuts 2 2,6 106 551,2 

IES MESTRES 
BUSQUETS 

Gratuïtats 53 6,2 106 34.831,6 

IES MESTRES 
BUSQUETS 

EE  15 106  

IES JOSEP LLUÍS SERT Ajuts 1 2,6 106 275,6 
IES LES MARINES Ajuts 3 2,6 106 826,8 
TOTAL         44.768,80 
 

 



 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
corresponent del pressupost previst per enguany. 

 
TERCER.- Facultar a la Il·lma.Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present Decret. 

 
  QUART.- Notificar el present Decret a l’empresa Servescol S.A. i als centres 
afectats així com al Servei Territorial d’Ensenyament perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de 
Govern i del Ple que se celebri.” 
 

j) Decret núm. 93/09, de 8 de setembre, relatiu a aprovar la pròrroga per al curs 2009-
2010 del conveni amb la Fundació Catalana de l’Esplai per a la prestació del servei 
de menjador dels centres docents públics d’atenció educativa preferent del CEIP 
Jaume Balmes i CEIP Sant Cosme i Sant Damià, ubicats al Prat de Llobregat. 

 
"Vist que aquesta entitat, mitjançant acord del Ple celebrat el 25 de juny de 1996, 

acceptà la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, quant  a  
la gestió del servei escolar de menjador, entre d’altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

 
Atès que en virtut del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 

escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, 
s’ha de garantir la prestació de menjador a tot aquell alumnat que està obligat a desplaçar-se fora 
del seu propi municipi i  a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o a aquell que 
tenint una situació socio-econòmica desfavorable, estigui escolaritzat en un centre d’acció 
especial. 

 
Vist que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar al 

Consell Comarcal del Baix Llobregat que assumeixi la gestió del servei de menjador a partir del 
curs 2007/2008 dels centres públics d’educació infantil i primària del Barri de Sant Cosme del Prat 
de Llobregat CAEP Jaume Balmes i CAEP Sant Cosme i Sant Damià, atesa les especials 
característiques dels seus alumnes procedents d’un barri on hi ha establertes famílies d’un nivell 
econòmics precari i del dèficit estructural en ambdós centres. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada l’1 d’octubre de 

2007, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la 
Fundació Catalana de l’Esplai per a la prestació de servei de menjador dels centres docents 
públics d’atenció educativa preferent CEIP Jaume Balmes i CEIP Sant Cosme i Sant Damià 
ubicats al Prat de Llobregat. 
 
  Atesa la necessitat de continuar amb la prestació del servei de menjador en els 
centres escolar preferents per tal de continuar amb la intervenció educativa encetada i el servei 
prestat. 

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

Socials d’aquest entitat en data  8 de setembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que el dia 14 de setembre d’enguany s’inicia el curs escolar 2009-2010 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. 



 

 
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 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 2009-2010 del conveni entre la 

Fundació Catalana de l’Esplai i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la prestació del 
servei de menjador dels centres docents públics d’atenció educativa preferent del CEIP Jaume 
Balmes i CEIP Sant Cosme i Sant Damià, ubicats al Prat de Llobregat, de conformitat amb la 
minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
SEGON.- L’aportació màxima a la Fundació Catalana de l’Esplai ascendeix a la 

quantitat de 157.000€ (cent cinquanta-set mil euros), aportació que resta condicionada a l’efectiva 
signatura de l’Addenda anual amb el Departament d’Educació i les transferències corresponents.  

La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària corresponent del 
pressupost previst per enguany. 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present Decret. 
  
QUART.- Comunicar el present Decret a la Fundació Catalana de l’Esplai i a la 

Delegació Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin coneixement 
i als efectes. 

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

Govern i del Ple que se celebri.” 
 
3.-  Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
 
Sessió del 6 de juliol 
 

a) Acord relatiu a autoritzar al Servei Meteorològic de Catalunya la instal·lació d’una 
estació  meteorològica automàtica a la finca de Can Comas. 

 
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat és propietari de la finca Can 

Comas, situada entre els termes municipals del Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, amb una 
extensió de 51.023m2, segons consta inscrit en el registre de El Prat de Llobregat, Llibre 390,Tom 
1030, finca núm.18.433-N. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 4 de març de 2002 es va aprovar  la 

subscripció del conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat de cessió d’ús de la 
finca per un total de 30 anys de conformitat amb l’article 29 dels estatuts d’aquest Consorci, que 
establien:“Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva 
qualificació i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al 
Consorci sobre els béns esmentats seran les que constin als acords de cessió corresponents i es 
limitaran a les finalitats estatutàries del Consorci.” 

 



 

Vist que aquest conveni també inclou les instal·lacions i edificis existents per a un 
ús i finalitat agrari, relacionat amb l’explotació i l’experimentació agrícola, i les activitats 
pedagògiques i divulgatives del medi agrari i també s’estableix que en les instal·lacions de la 
masia s’ubicarà el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. 

 
Vist que l’apartat setè del conveni s’estableix que:“ Aquesta cessió s’entén com 

única i exclusivament per als usos i amb les limitacions expressades al conveni. La cessió no 
implica cap facultat de transmissió, alienació o gravamen sobre la finca, els seus edificis o 
instal·lacions que segueixen sent de titularitat pública del Consell Comarcal del Baix Llobregat.” 

 
Vist la proposta del Gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a la 

instal·lació en aquest terreny d’una estació meteorològica automàtica per part del Servei 
Meteorològic de Catalunya de conformitat amb l’establert en el Protocol relatiu a la incorporació de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural al 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i de col·laboració en l’aplicació de determinades 
polítiques agràries i de desenvolupament rural en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, signat 
el 25 de gener de 2006 s’especifica en el seu l’apartat 11è que hi ha d’haver l’impuls per a la 
incorporació d’estacions meteorològiques a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics que donin 
cobertura a tota l’àrea del Parc Agrari, incloses les que siguin de titularitat o cessió del Consorci . 

 
Vist que aquesta Consell Comarcal disposa d’un terreny adient per a la 

instal·lació, per part del Servei Meteorològic de Catalunya, d’una Estació Meteorològica 
Automàtica, donat que no hi ha obstacles que puguin pertorbar la mesura de les variables 
meteorològiques. 

 
Vist que el Servei Meteorològic de Catalunya creat per la Llei 15/2001, de 14 de 

novembre, de meteorologia, amb l’objecte de donar resposta als requeriments d’informació 
meteorològica de qualitat, com a organisme encarregat de gestionar i subministrar la informació 
meteorològica per al territori català i de garantir la disponibilitat d’una informació meteorològica de 
qualitat que serveixi de referència en tots aquells àmbits de competència de la Generalitat que 
requereixen suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia. 

 
Vist que l’article 2.c de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, 

indica que Servei Meteorològic de Catalunya és l’encarregat de gestionar i mantenir la Xarxa 
d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya. 

 
Vist que el Servei Meteorològic de Catalunya ha identificat aquells indrets de 

Catalunya on seria òptim disposar d'una estació meteorològica automàtica que sigui, des del punt 
de vista meteorològic, el màxim representativa de la zona, apte per a la realització d’estudis 
climàtics quan es disposi d'una sèrie prou llarga de dades (30 anys com a mínim), enregistrades 
durant tot el període en unes condicions de l’entorn estables. Aquesta estació meteorològica 
passarà a formar part de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), la qual 
s’integra a la  Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya. 

 
Atesa la necessitat de formalitzar l’autorització per a la instal·lació en aquest  

terreny d’aquesta estació meteorològica automàtica per part del Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Serveis Jurídics en data 16 de juny de 2009, 

que s’incorpora a l’expedient, proposant l’autorització al Servei Meteorològic de Catalunya per a la 
instal·lació d’una estació meteorològica automàtica a la masia Can Comas del Prat de Llobregat, 
atès que és una activitat d’interès comarcal i perfectament compatible i complementaria als servei i 



 

finalitats propis prestats pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i pel Servei de Control de 
Mosquits ja que es poden beneficiar d’aquests estudis climàtics que s’elaboraran de la zona la 
parc agrari, els quals poden ser utilitzats per optimitzar els recursos agraris de la zona consistents 
l’explotació i l’experimentació agrícola, i les activitats pedagògiques i divulgatives del medi agrari 
desenvolupades pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i per a la millora en el 
desenvolupament dels estudis biològics i de les actuacions de desinsectació del Servei de Control 
de Mosquits. 
 
  Vist els articles 72 a 77 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni de les ens locals. (RPEL), article 79.2 del Text Refós de Règim Local 
(TRRL), l’article 92 del Reglament de Béns dels Ens Locals (RBEL) i els articles 106 i 107 de la 
Llei de Patrimoni de les administracions públiques(LPAP). 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a 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.- Autoritzar al Servei Meteorològic de Catalunya per a la instal·lació 
d’una estació meteorològica automàtica a la finca de Can Comas, situada entre els termes 
municipals de El Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. 
 
  SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Servei 
Meteorológic de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat regulador de la instal·lació de 
l’esmentada estació meteorològica automàtica “ El Prat de Llobregat- Parc Agrari “, de conformitat 
amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 
  TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord al Servei Meteorológic de Catalunya així 
com al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
 

b) Acord relatiu a aprovar la pròrroga del conveni de cooperació subscrit amb 
diferents Ajuntaments de la comarca en relació al servei de transport adaptat fix per 
a persones amb mobilitat reduïda per l’any 2009. 

 
“Vist que aquesta entitat, per acord de Ple celebrat el 29 de setembre de 1992, va 

aprovar la subscripció amb l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat d’un 



 

conveni de col·laboració per al transport de persones amb mobilitat reduïda entre diferents 
municipis de la comarca i que aquest servei inicial es va anar ampliant de manera progressiva, 
traslladant-se l’experiència a altres operadors i municipis. 

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant sengles convenis de 

col·laboració ha estat prestant un servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda 
a diferents Ajuntaments de la comarca fins a l’exercici 2005 i que aquests convenis eren subscrits 
de manera conjunta amb cada grup de municipis que gaudien del servei d’un mateix operador. 

 
Vist que com a conseqüència de l’adaptació permanent del servei per intentar 

donar resposta a les noves demandes produïdes a la comarca en l’àmbit del transport per a 
persones amb mobilitat reduïda, i per tal de regularitzar i ordenar els serveis prestats fins aquests 
moments, durant l’exercici 2005 aquesta entitat va convocar concurs públic per a l’adjudicació de 
gran part del servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2006 es va 

deixar sense efecte la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i diferents Ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat que prestava 
l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat per a l’any 2006; i així mateix es va 
aprovar un conveni únic de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diferents 
ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda 
per a l’any 2006, que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2008. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 d’octubre de 

2008 es va aprovar la subscripció del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i 
Torrelles de Llobregat no pertanyents a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport en relació al 
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2008 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 30 
de juny de 2009, que s’adjunta a l’expedient. 

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels 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 en relació al transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2009, amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 
2009 i fins al 31 de desembre de 2009, d’acord amb la minuta de pròrroga de conveni que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 



 

SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma 
de Cervelló i Torrelles de Llobregat no pertanyents a l’àmbit de l’EMT en relació al transport 
adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2009, amb efectes retroactius al dia 1 
de gener de 2009 i fins al dia 31 de desembre de 2009, d’acord amb la minuta de conveni que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
TERCER.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la 
formalització del present acord. 

 
QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats 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 de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

c) Acord relatiu a aprovar la pròrroga del conveni de cooperació subscrit amb 
diferents Ajuntaments de la comarca en relació al servei de transport adaptat 
esporàdic per l’any 2009. 

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

2005, ratificat en sessió plenària de 7 de novembre de 2005, va aprovar l’inici de l’expedient de 
contractació per a l’adjudicació del servei de transport especial per a persones amb mobilitat 
reduïda (anomenat “porta a porta” o esporàdic), en els municipis del Baix Llobregat d’àmbit de 
l’Entitat Metropolitana del Transport (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Viladecans) i entre aquests i les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet; i que per acord 
de la Junta de Govern de 19 de desembre de 2005 va aprovar-se l’adjudicació del contracte 
d’aquest servei a l’empresa Autocares Ravigo,S.L. 

 
Vist que per fer efectiu l’inici del servei i garantir als diferents Ajuntaments la seva 

utilització d’una manera ordenada i homogènia, per acord de la Junta de Govern de 23 de gener 
de 2006 es va aprovar la normativa d’ús d’aquest servei que regula les condicions d’utilització del 
servei, així com les característiques dels usuaris potencials d’aquest. 

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

servei, per acord de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2006 va aprovar-se la subscripció d’un 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de la 
comarca pertanyents a l’àmbit d’actuació de l’EMT (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans), regulador del finançament del servei 
de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2006, conveni que 
s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2008. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 30 
de juny de 2009, que s’incorpora a l’expedient, i que proposa la pròrroga de l’esmentat conveni per 
enguany, un cop vista la conveniència de seguir garantint i millorant el servei al qual fa referència. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 



 

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

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

 
ACORDS 

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

Comarcal del Baix Llobregat i diferents Ajuntaments de la comarca (Castelldefels, Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans) regulador del finançament del 
servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2009,  
d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 

 
SEGON.- Facultar a la Il·lma.Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats 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, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

d) Acord relatiu a aprovar una modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament de 
Viladecans, de col.laboració pel desenvolupament del programa d’Itineraris 
Personals d’Inserció 2008-2009. 

 
“Vist que per Decret de la Presidència núm. 50/08, de 22 de maig, ratificat en 

sessió de la Junta de Govern de 2 de juny de 2008, es va aprovar la sol·licitud de subvenció de 
diferents accions que conformen el projecte integral del Consell Comarcal al Servei d’Ocupació de 
Catalunya dins la convocatòria de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals pels 
exercicis 2008 i 2009, aprovada per l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, entre les quals estava el 
Programa Itineraris personals d’inserció. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 d’octubre de 

2008, es va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al 
desenvolupament de les diferents accions que conformen aquest projecte integral, atorgant pel 
Programa d’Itineraris personals d’Inserció unes subvencions per als anys 2008 i 2009.  

 
Vist que les entitats que participen com a punts d’actuació en els programes IPI 

2008 i 2009 mitjançant l’acord de la Mesa de Programes IPI 2008, van manifestar la voluntat de 
participar com a punt d’actuació per al desenvolupament del programa dins dels exercicis 2008 i 
2009. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de 2 de febrer de 2009 es va aprovar la 

subscripció de sengles convenis amb els ajuntaments d’Abrera, Castelldefels, Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Olesa de Montserrat, el Prat de Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat (CORESSA), Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 



 

Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans i els sindicats d’UGT i CCOO, reguladors del 
desenvolupament dels programes d’Itineraris Personals d’Inserció ( IPI) pels exercicis 2008 i 2009. 

 
Vist que UGT del Baix Llobregat va presentar, mitjançant un escrit notificat al Consell 

Comarcal el 22 de maig de 2009, la seva renúncia a participar en el programa IPI 2009. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’ajuntament de Viladecans van acordar 

reubicar aquest punt d’actuació aprovat inicialment a les dependències de la UGT del Baix Llobregat dins 
de les instal·lacions d’aquest ajuntament, situades al Centre Can Calderon.  

 
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va sol·licitar al Servei d’Ocupació 

de Catalunya l’aprovació del canvi d’ubicació del punt d’actuació i que en data 25 de juny de 2009 
el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat al Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant 
resolució del seu Director, l’autorització per a la modificació d’ubicació del punt d’actuació situat a 
Viladecans, passant de la seva ubicació inicial al carrer de Sant Climent número 14 a la nova 
ubicació situada al carrer Andorra número 64 del mateix municipi. 

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

data 30 de juny de 2009, que s’adjunta a l’expedient, proposant la modificació del conveni subscrit 
en data 4 de febrer de 2009 amb l’Ajuntament de Viladecans per al desenvolupament dels 
programes d’itineraris personals d’inserció ( IPI) dels exercicis 2008 i 2009. 

 
Vist que d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de 

Desenvolupament Estratègic, la modificació del conveni amb l’ajuntament de Viladecans afecta a 
l’increment del nombre de tècnics/ques que diposarà l’ajuntament de Viladecans, passant d’una 
persona a dues i que per tant, és necessari modificar la clàusula segona d’aquest conveni. 

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

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la redacció donada per 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 amb l’ajuntament de Viladecans, 
subscrit en data 4 de febrer de 2009, regulador del desenvolupament dels programes d’Itineraris 
Personals d’Inserció (IPI) pels exercicis 2008 i 2009, de conformitat amb la minuta de modificació 
de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, en el sentit d’incrementar el 
nombre de tècnics/ques que disposarà l’ajuntament passant d’una persona a dues persones. 
 
  SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a l’ajuntament de Viladecans perquè en 
tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació.” 



 

 
e) Acord relatiu a aprovar una modificació del conveni subscrit amb la Fundació 

Catalana de l’Esplai per a la prestació del servei de menjador escolar dels CEIP 
Jaume Balmes i Sant Cosme i Sant Damià del Prat de Llobregat durant el curs 2008-
2009. 

 
"Vist que aquesta entitat, mitjançant acord del Ple celebrat el 25 de juny de 1996, 

acceptà la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, quant  a  
la gestió del servei escolar de menjador, entre d’altres prestacions en matèria d’ensenyament. 

 
Atès que en virtut del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 

escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, 
s’ha de garantir la prestació de menjador a tot aquell alumnat que està obligat a desplaçar-se fora 
del seu propi municipi i  a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o a aquell que 
tenint una situació socio-econòmica desfavorable, estigui escolaritzat en un centre d’acció 
especial. 

 
Vist que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar al 

Consell Comarcal del Baix Llobregat que assumís la gestió del servei de menjador a partir del curs 
2007/2008 dels centres públics d’educació infantil i primària del Barri de Sant Cosme del Prat de 
Llobregat CAEP Jaume Balmes i CAEP Sant Cosme i Sant Damià, ateses les especials 
característiques dels seus alumnes procedents d’un barri on hi ha establertes famílies d’un nivell 
econòmic precari i del dèficit estructural en ambdós centres. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada l’1 d’octubre de 

2007, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la 
Fundació Catalana de l’Esplai per a la prestació de servei de menjador dels centres docents 
públics d’atenció educativa preferent CEIP Jaume Balmes i CEIP Sant Cosme i Sant Damià 
ubicats al Prat de Llobregat, i que per acord de la Junta de Govern de 15 e setembre de 2008 es 
va aprovar la pròrroga i actualització del mateix per al curs escolar 2008-2009. 
 
  Vist que pel curs escolar 2008/2009 s’estableix una aportació màxima de 157.000 
€ i que aquesta quantitat està formada per dos conceptes: les adjudicacions que ascendeixen a  
81.392,06 € , i una aportació màxima de 75.617, 94 € en concepte de dèficit, és a dir de la 
diferencia entre les despeses e ingressos del servei de menjador. 

 
Vist que la Fundació Catalana de l’Esplai, ha realitzat tres certificacions 

corresponents al període de setembre- novembre de 2008, desembre 2008- febrer 2009, març -
juny de 2009, en les quals les adjudicacions ascendeixen a un total de 63.144,90 € i el dèficit a 
82.863,95 €. 

 
Vist que la justificació del dèficit  es determina principalment per un descens en el 

nombre de menús, especialment en el centre escolar Jaume Balmes on s’ha produït un  increment 
de l’absentisme en el servei de menjador i s’han produït incidents aliens que han provocat que el 
servei de menjador romangués tancat al llarg d’una setmana i provoqués un descens en els 
alumnes que es quedaven a dinar posteriorment. 

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

Socials d’aquest entitat en data  2 de juliol de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant la 
modificació del punt dotzè de la pròrroga del conveni pel curs escolar 2008-2009 per ajustar la 
quantitat a adjudicar i ampliar el dèficit segons els certificats emesos per la Fundació Catalana de 
l’Esplai. 



 

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

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la pròrroga i actualització per al curs 2008-

2009 del conveni entre la Fundació Catalana de l’Esplai i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
per a la prestació del servei de menjador dels centres docents públics d’atenció educativa 
preferent del CEIP Jaume Balmes i CEIP Sant Cosme i Sant Damià, ubicats al Prat de Llobregat, 
de conformitat amb la minuta de modificació de la pròrroga i actualització del conveni que 
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament, en el sentit de modificar el punt dotzè del mateix 
per ajustar la quantitat a adjudicar i ampliar el dèficit segons els certificats emesos per la Fundació 
Catalana de l’Esplai i que s’estableix en 63.144,90 € ( adjudicacions ) i en 82.863,95 €( dèficit). 
 
Les adjudicacions corresponen als dies efectius de menjador que han estat certificats al llarg del 
curs, i el dèficit per la diferencia entre les despeses i ingressos del servei de menjador. 
 
Aquesta modificació no comporta un increment econòmic en la quantitat final 

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

documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
  
TERCER.- Comunicar el present acord a la Fundació Catalana de l’Esplai i a la 

Delegació Territorial d’Ensenyament 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, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de delegació de competències 
del Ple a la Junta de Govern.” 
 
 

f) Acord relatiu a aprovar les bases específiques que hauran de regir la convocatòria 
de places corresponents a l’oferta pública d’ocupació dels anys 2007 i 2009 del 
Consell Comarcal. 

 
“Havent estat publicada l'oferta pública d'ocupació per als anys 2007 i 2009 al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4901, de 11 de juny de 2007 i núm. 5348 de 27 
de març de 2009, respectivament. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 17 de desembre 

de 2007 es va aprovar la modificació de les Bases generals que hauran de regir els processos 
selectius per a l’accés als llocs de treball vacant a la plantilla d’aquest Consell Comarcal, i que la 
modificació d’aquestes Bases es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 



 

033, de 7 de febrer de 2008, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5060, de 31 de 
gener de 2008. 
 

D’acord amb la normativa vigent el procés selectiu s’ajustarà al que disposin les 
bases de la convocatòria i en tot allò no previst per aquestes serà d’aplicació l’article 55 i següents 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Conveni col·lectiu vigent 
per al personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom, i el 
Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
dels treballadors; i supletòriament serà d’aplicació l’article 89 i següents de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret 896/1991, de 7 de juny, que estableix 
les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels 
funcionaris de l'Administració local com a normativa bàsica sobre règim local i funció pública local; 
l’article 282 i següents 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, l’article 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 42 i següents 
del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 
161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos 
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de 
Catalunya, el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb 
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, com a normativa autonòmica en matèria 
de règim local i funció pública local, i l'article 19 i següents de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 
mesures per a la reforma de la funció pública com a normativa estatal d’aplicació supletòria; així 
com qualsevol altra normativa que en sigui d’aplicació. 
 

 Atès que la intervenció ha informat que existeix consignació pressupostària 
suficient, atès que les places formen part de les corresponents l’Ofertes Públiques d’Ocupació de 
l’entitat. 

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

Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 29 de juny de 2009, que s’incorpora a 
l’expedient. 

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

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

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

següents 
ACORDS 

 
  PRIMER.-  Aprovar les bases específiques reguladores dels processos de 
selecció de les places definides en l’Oferta Pública d’Ocupació per als anys 2007 i 2009, per a la 
selecció de forma permanent de les següent places: 
 
Oferta Pública d’Ocupació 2007 
 
PERSONAL LABORAL: 



 

 Grup C1: 1 prospector/a, adscrit/a al Servei de Control de Mosquits del Consell 
Comarcal, torn lliure. 

 
Oferta Pública d’Ocupació 2009 
 
PERSONAL FUNCIONARI: 
 

 Grup A1: 1 plaça de tècnic/a superior de l’escala d’administració general, 
subescala tècnica, torn lliure.  

 
PERSONAL LABORAL: 

 
 Grup A1. 1 tècnic/a superior Coordinador/a de l’Àrea de Desenvolupament 

Estratègic, torn lliure.  
 Grup A1: 1 tècnic/a superior  Coordinador/a de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques 

Socials, torn lliure.  
 Grup C1: 2 prospectors/es, adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del 

Consell Comarcal, torn lliure. 
 Grup C2: 3 places d’auxiliar administratiu/va, adscrits/es a diferents departaments 

del Consell Comarcal, torn lliure. 
 

SEGON.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases específiques d’aquests 
processos de selecció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 76 i 90 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

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

se celebri.” 
 

Sessió del 20 de juliol 
 

g) Acord  relatiu a aprovar la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Cervelló, de 
col·laboració en l’elaboració del Pla Local de Joventut. 

 
“Vist que el Departament de Joventut d’aquesta entitat té com una de les seves 

línies d’actuació el donar suport i assistència tècnica als municipis de la comarca per tal que 
aquests puguin desenvolupar les seves respectives polítiques i serveis adreçats a la joventut. 
 
  Atès que aquesta entitat va detectar que sis municipis de la comarca (Cervelló, 
Torrelles de Llobregat, Collbató, Sant Climent de Llobregat, la Palma de Cervelló i Castellví de 
Rosanes) no tenien pla local de joventut o estaven en fase de renovació del mateix, es va 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport econòmic i tècnic per tal de donar suport a aquests 
municipis de la comarca, atès que l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació té la voluntat de 
cooperar i donar suport als ens locals per consolidar projectes i accions en  matèria de joventut, 
mitjançant el recolzament a la promoció de polítiques integrals i estructurades de joventut. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de gener de 2009 es va acceptar 
la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de 9.000€ ( nou mil euros) per a 
l’elaboració dels Plans Locals de Joventut dels següents municipis: Castellví de Rosanes, 
Cervelló, Collbató, la Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat, així 



 

com es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
regulador de la subvenció per a l’elaboració de Plans Locals de Joventut d’aquests municipis. 
 
  Vist que en el marc d’aquest conveni, per acord de la Junta de Govern de data 22 
de juny de 2009 es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments 
de Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, la Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i 
Torrelles de Llobregat  per tal de dinamitzar les politiques de joventut als corresponents municipis 
al llarg de l’any 2009 mitjançant el Pla Local de Joventut del municipi. 
 
  Vist que és necessari, d’acord amb l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic, modificar el pacte segon, tercer, quart, cinquè, sisè i següents del 
conveni atès que el Consell Comarcal no lliurarà una aportació econòmica a l’ajuntament de 
Cervelló de 2.000,00€ ( dos mil euros) per donar suport al Pla Local de Joventut de l’ajuntament 
sinó que contractarà els serveis externs de professionals per a que realitzin els estudis i treballs 
tècnics necessaris per a l’elaboració del Pla Local de Joventut de l’ajuntament de Cervelló, per un 
import màxim de contractació de 2.000€ ( dos mil euros). 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a 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 amb l’ajuntament de Cervelló, de 
col·laboració en l’elaboració del Pla Local de Joventut, de conformitat amb la minuta de conveni 
que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, en el sentit que el Consell Comarcal no 
lliurarà una aportació econòmica a l’ajuntament de Cervelló de 2.000,00€ ( dos mil euros) per 
donar suport al Pla Local de Joventut de l’Ajuntament sinó que contractarà els serveis externs de 
professionals per a que realitzin els estudis i treballs tècnics necessaris per a l’elaboració del Pla 
Local de Joventut de l’ajuntament de Cervelló, per un import màxim de contractació de 2.000€ ( 
dos mil euros). 
   

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



 

h) Acord relatiu a aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern relatiu a 
aprovar la pròrroga pel 2008 del conveni de col·laboració subscrit amb els 
Ajuntaments de la comarca per a la realització de les activitats de la campanya 
anual de control de mosquits. 

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

2007, es va aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els Ajuntaments de Begues, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, 
Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat 
així com amb l’Aeroport de Barcelona per a la realització de les activitats de control de mosquits. 
 
  Vist que per acord de la Junta de Govern de 21 d’abril de 2008 es va aprovar la 
pròrroga pel 2008 del conveni de col·laboració subscrit amb els Ajuntaments de Begues, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, 
Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat 
així com amb l’Aeroport de Barcelona per a la realització de les activitats de la campanya anual de 
control de mosquits, així com es va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els 
Ajuntaments de Cervelló, Esparreguera i Santa Coloma de Cervelló per a la realització d’aquestes 
activitats. 
 
  Vist que els ajuntaments de Cervelló i Esparreguera no han aprovat la participació 
del municipi en la campanya de desinsectació de mosquits corresponents a l’any 2008, i per tant, 
no han subscrit el corresponent conveni de col·laboració per a la realització de les mateixes, és 
necessari modificar l’acord de la Junta de Govern de 21 d’abril de 2008 en el sentit de no incloure 
en aquesta campanya aquests dos municipis. 
 
  Vist l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits en data 9 de 
juliol de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Modificar l’acord de la Junta de Govern de 21 d’abril de 2008 relatiu a 
aprovar la subscripció del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Cervelló i 
Esparreguera, de col·laboració per a la realització de les activitats de la campanya anual de 
control de mosquits, en el sentit de no incloure en la campanya de desinsectació de mosquits 
corresponent a l’any 2008 els municipis de Cervelló i Esparreguera, així com de la no aportació 
per part d’aquests dos municipis de les corresponents quotes de participació en el cost de la 
campanya 2008 per import de 6.247,05€ i 7.075,54€, respectivament, atès que no han  participat 
en la mateixa. 



 

 
  SEGON.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Cervelló i Esparreguera 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

i) Acord relatiu a aprovar la concessió de l’autorització de funcionament com a alberg 
a la instal·lació Centre d’Espiritualitat Pare Manyanet, situat al municipi de Begues. 

 
“ Vist que l’article 2.1 del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del 

Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves estableix que la competència 
d’atorgar les autoritzacions de funcionament a les instal·lacions juvenils regulades al Reglament 
correspon al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la 
Secretària General de Joventut. 

 
Vist que des de l’any 1994 el Consell Comarcal del Baix Llobregat té delegades 

les competències per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per autoritzar, 
inspeccionar i sancionar les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 

 
Vist que el Centre d’Espiritualitat Pare Manyanet, situat al municipi de Begues, va 

sol·licitar a aquest Consell Comarcal l’autorització de funcionament com a alberg. 
 
Vist que per procedir a l’aprovació d’aquesta sol·licitud, i atenint-se a la legislació 

vigent, aquest Consell Comarcal ha procedit a verificar tota la documentació presentada a l’efecte 
per l’esmentat Centre, així com a realitzar les visites d’inspecció corresponents, d’acord amb 
l’informe tècnic emès per l’arquitecte d’aquesta entitat en data 7 de juliol de 2009, que s’adjunta. 

 
Vist l’informe pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i la 

tècnica de joventut en data 14 de juliol de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a 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.- Concedir l’autorització de funcionament com a alberg de joventut al 
Centre d’Espiritualitat Pare Manyanet, situat al municipi de Begues, amb una capacitat de 192 places. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord al Centre d’Espiritualitat Pare Manyanet i a 
la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui coneixement i als 
efectes. 
 



 

  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 
Sessió del 21 de setembre 
 

j) Acord relatiu a aprovar el Manifest per a la XI 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 deu 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 en el marc de l’1 d’octubre, 
dia Internacional de la Gent Gran. 
 

Vist que des d’aquesta entitat s’ha elaborat el Manifest i els materials 
promocionals per a cada municipi amb la finalitat d’unificar els actes de les marxes a nivell 
comarcal. 
 

Vist que aquest any 2009 se celebra la XI Marxa de la Gent Gran a la comarca del 
Baix Llobregat. 

 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 28 de juliol de 2009, 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 XI Marxa de la Gent Gran del Baix 
Llobregat 2009, 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.” 

 
k) Acord relatiu a aprovar la subscripció del Protocol Addicional per a l’any 2009 al 

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

 
“Vist que el Departament d’Acció Social i Ciutadania va obrir un període de 

sol·licitud de finançament per la presentació dels projectes que formaran part del Protocol 
Addicional per a l’any 2009 al Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració 



 

entre el Departament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de Serveis Socials i 
altres programes relatius al Benestar Social, subscrit l’any 2008. 

 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 26/09, de 26 de març, es va aprovar la 

sol·licitud de finançament al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya de les actuacions d’aquesta entitat per a l’any 2009 dins del contracte programa 2008-
2011 entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
Vist el Protocol Addicional per a l’any 2009 al contracte programa per a la 

coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social subscrit l’any 2008. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 4 

d’agost de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a 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 Protocol Addicional per a l’any 2009 al 
contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social subscrit l’any 2008, de conformitat amb la minuta de Protocol 
addicional que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament, on es detallen les condicions 
per al desenvolupament de les activitats en matèria de serveis socials i l’aportació del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i que a continuació 
s’especifiquen: 
 
 Serveis Socials Bàsics 
 

Aportació del DASC. Aquests serveis inclouen: 
 

o Personal: 773.821,86 euros 
 

 Professionals Coordinador/a Desplaçaments 
 TS ES COST COST COST 

TOTAL 

2008 16 11 634.890,96 € 

2009 (*) 7,5 4,5 94.057,92 € 
29.700,00 € 15.172,98 € 773.821,86 € 

  (*)Professionals  2009. Cobertura a partir de 1.09.2009 



 

 
o Serveis d’Ajuda a domicili: 447.144,66 euros 

 SAD Social: 286.918,66 euros 
 SAD Dependència: 160.226 euros (exclusivament en compliment de la LADAP i 

vinculat al PIA). 
 

 Hores COST 
 SAD Social 26.764,80 286.918,66 € 

SAD Dependència (*)    14.946 160.226 € 

TOTALS 2009 41.710,80 447.144,66 € 
 
o Referent territorial de la Dependència: 67.500 euros. 
 
o Aportacions extraordinàries per a l’any 2009. Aportació ajuts d’urgència social: 57.848,35 

euros. 
 

o Pla de Suport 111.81. L’objectiu és assolir el 100 % dels Programes Individuals d’Atenció 
(PIA) de les persones amb reconeixement de dependència i el seguiment i modificació en el 
termini que especifica la Llei. 

 
Aportació ens locals: Finançament del cost, la infraestructura, dels locals, del material, del 
manteniment del sistema d’informació, del suport administratiu i de les prestacions econòmiques 
d’urgència social. 
Finançament dels ens locals comarcals en concepte de professionals, desplaçaments i dels Serveis 
d’Atenció Domiciliària, serà de fins el 34 % del cost de referència.  
 

 Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus 
fills i filles. Aportació econòmica màxima DASC: 8.428,74 euros. 
 
Ens locals. Disposar d’un equip de professionals format, com a mínim, per un/a psicòleg/oga,  un/a 
treballador/a social i un/a educador/a social. Al mateix temps, també, disposar dels serveis jurídics que 
ofereixin assessorament i informació puntual i urgent per als casos que ho requereixin. 
Disposar d’un espai específic per a prestar el servei d’ atenció i acolliment d’ urgències a situacions de 
violència masclista dotat amb tot el material necessari. 
 

 Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades 2009 El DASC aportarà una quantitat 
màxima de 94.993,74 euros per finançar el “Programa d’acollida i integració de persones estrangeres 
immigrades, que contempla la realització dels següents projectes:  

 
 
 
 

 Finançament 
  
 Pressupost DASC 
 
Servei de primera acollida a l'àmbit local de Catalunya 57.312,00 € 23.047,22 € 
 1.2. Cursos Extraordinaris de Català. Pallejà 5.326,00 € 1.799,32 € 

 1.2. Curs Extraordinari d'Iniciació al Català. El Papiol 2.982,00 € 1.043,70 € 

 1.2. Cursos de Català bàsic per a persones nouvingudes.  7.670,00 € 2.684,50 € 



 

 1.2. Cursos extraordinàris d'Iniciació al Català. Torrelles de Llobregat  6.368,00 € 3.184,00 € 
 1.2. Cursos extraordinàris d'Iniciació al Català. Santa Coloma de Cervelló  3.184,00 € 1.592,00 € 
 1.2. Curs Extraordinari d'Iniciació al Català. Palma de Cervelló 2.982,00 € 1.043,70 € 

 1.3. Servei d'orientació laboral. Torrelles de Llobregat 17.600,00 € 3.200,00 € 

 1.4. Punt de Trobada. Sant Esteve Sesrovires 3.300,00 € 2.000,00 € 

 1.4. Programa Integral d'Acollida de persones nouvingudes de Collbató 7.900,00 € 6.500,00 € 

Contractació de professionals de gestió de la diversitat 36.614,64 € 35.000,00 € 
 2.1. Tècnica de Polítiques Migratòries 36.614,64 € 35.000,00 € 
Promoció de la igualtat d'oportunitats 43.980,45 € 22.654,02 € 
 3.1. Xarxa d'Intercanvi d'Experiències en la Gestió del Fet Migratori a  3.014,64 € 3.014,64 € 
 la Comarca del Baix Llobregat 
 3.2. Taller de Formació per a Dones Nouvingudes Castellví de  1.200,00 € 1.200,00 € 
 Rosanes 
 3.2. Taller de reforç escolar per a nouvinguts a Castellví de Rosanes 950,00 € 950,00 € 

 3.2. Sessions de Coneixement de l'Entorn . Vallirana 750,00 € 750,00 € 

 3.2. Taller de Llengua. Sant Esteve Sesrovires 12.850,00 € 2.031,48 € 

 3.2. Tallers Dones i Fet Migratori 2.200,00 € 2.200,00 € 

 3.2. Alfabetització i Acollida Municipal. El Papiol 8.000,00 € 5.000,00 € 

 3.3. Reforç de Serveis d'Atenció a la Nova Ciutadania. La Palma de  15.015,81 € 7.507,90 € 
 Cervelló 
Promoció de l'acomodació de la diversitat 51.130,00 € 14.292,50 € 
 4.2. Taller Pont per a la Integració Sociocultural de la dona  8.585,00 € 4.292,50 € 
 Immigrant. Vallirana 
 4.5. Espai Obert. Sant Esteve Sesrovires 32.545,00 € 4.000,00 € 

 4.7. Festa de la Diversitat Cultural. Sant Climent de Llobregat 6.000,00 € 3.000,00 € 

 4.7. Taller de Cohesió Social per a la Integració de famílies  4.000,00 € 3.000,00 € 
 immigrants. Begues 
TOTAL PROGRAMA 189.037,09 € 94.993,74 € 

 
 

Ens locals. Han de tenir professionals preparats per gestionar els programes que es desenvolupin. 
 
 Servei de Transport Adaptat. Aportació econòmica del DASC 388.467,86 euros. Mitjans humans i 

materials necessaris per a l’inici de l’estudi. 
 

Ens locals. Prestació del servei garantint el compliment de la normativa del personal i els mitjans de 
transport. 

 
 Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència – EAIA 2009.  El DASC mitjançant la DGAIA aportarà 

al Consell Comarcal del Baix Llobregat la quantitat màxima de 1.541.752,00 euros en concepte de 
finançament  de l’EAIA (aquesta quantitat inclou 67.500 euros per donar suport a les despeses de 
gestió que suposa el desplegament territorial del servei de l’EAIA). 

 



 

Ens local.  L’EAIA està integrat pels següents professionals:  10 psicòlegs/gues, 6 pedagogs/gues, 6 
treballadors/es socials i 6 educadors/es socials. 
La contractació del personal anirà a càrrec de l’ens local si bé la DGAIA també participarà en la seva 
selecció. 
L’ens local col·laborarà aportant la infraestructura necessària adequada tant en condicions materials 
com de seguretat personal dels professionals. 

 
 Accions formatives per a professionals dels serveis socials 2009.  El DASC col·laborarà amb la 

quantitat de 31.160 euros per a les activitats formatives expressades en l’apartat 3 de la fitxa núm. 22 
del Contracte Programa. 
Aportarà els recursos humans i tècnics necessaris pel suport i seguiment de les accions de l’esmentat 
apartat. 
 
Ens local. Aportarà els recursos humans, tècnics i materials necessaris per l’organització, gestió i 
avaluació de les accions de l’apartat 3.  
Per a l’edició del certificat d’assistència i/o aprofitament, si s’escau, aportarà un document signat pel 
responsable de l’activitat formativa en el que consti: nom, cognoms, nif/nie de tots els/les alumnes que 
hagin resultat aptes.  
 

 Òrgans de participació 2009.  DASC: Publicar el Decret d’òrgans de participació. Donar publicitat a la 
relació d’òrgans de participació impulsat pel departament d’Acció Social i Ciutadania i els ens locals.   

 
Ens local: Mantenir i/o incrementar, si escau, els òrgans de participació 
Informar al DASC sobre l’existència de nous d’òrgans de participació en matèria de serveis socials al 
seu territori. 

 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, en virtut de l’acord de Ple de delegació de competències a la Junta de Govern de data 20 
de juliol de 2007.”  

 
l) Acord relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, 

de col·laboració per a la realització d’activitats diverses de remodelació de la seu 
del Consell Comarcal i del seu entorn, en el marc del quadrienni 2008-2011 del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 

 
“ Vist que en el marc del Pla de concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de 

Qualitat 2008-2011 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona van 
preacordar la concurrència del Consell a la convocatòria de subvencions del pla de referència, 
formalitzant-se en la fitxa 1- de comunicació d’inici de tràmits- les següents actuacions: 
 

(a)Reparació dels danys causats per l'aiguat de 12/09/06 i conservació i manteniment de la Seu del 
CCBLL. 

(b)Rehabilitació de la façana Sud i els testers de Llevant i Ponent de l'edifici històric del Parc 
Torreblanca 

(c)Nova sortida d'emergència en la façana Sud de l'edifici NÚM. 2 de la Seu del CCBLL. 
(d)Rehabilitació de la façana Nord de l'edifici històric del Parc Torreblanca i obres de remodelació de 



 

l'entorn de l'edifici NÚM. 2 de la Seu del CCBLL 
(e)Millora de les condicions higrotèrmiques i ventilació de l'edifici NÚM. 2 de la Seu del CCBLL, fase 1. 

 
  Vist que la Diputació de Barcelona ha proposat la subscripció d’un conveni de 
suport econòmic per a l’actuació anomenada “Actuacions diverses de remodelació de la seu del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i el seu entorn” (codi XBMQ 09/X/50375). 
 
  Vist la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 14 de setembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 
la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les 
que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, de 
col·laboració per a la realització d’activitats diverses de remodelació de la seu del Consell 
Comarcal i del seu entorn (codi XBMQ 09/X/50375), en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, de conformitat amb la minuta de conveni que 
s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament, i que preveu que la Diputació de Barcelona 
farà una aportació econòmica a aquesta entitat de 300.000€ (tres-cents mil euros) per a la 
realització d’aquestes actuacions. 
 
  SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona perquè en 
tingui coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, en virtut de l’acord de Ple de delegació de competències a la Junta de Govern de data 20 
de juliol de 2007.”  

 
m) Acord relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, pel 

desenvolupament del Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat i l’impuls 
de l’associacionisme femení durant l’any 2009. 

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

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



 

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

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

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

 
Vist que en data 24 de juliol de 2009 i amb número d’entrada 4811 del Registre 

General d’aquesta entitat, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona ha comunicat 
l’atorgament d’una subvenció, per concessió directa, a aquesta entitat per import de 45.000€ 
(quaranta-cinc mil euros) destinada a donar suport al desenvolupament del Pla Transversal de 
Polítiques de Dones del Baix Llobregat i l’impuls de l’associacionisme femení en els municipis del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Vista la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 

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

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

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

Socials en data 29 de juliol de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 

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

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

 
ACORDS 

 
  PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona per import de 45.000€ (quaranta-cinc mil euros) per donar suport al 
desenvolupament del Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat i l’impuls de 
l’associacionisme femení en els municipis del Consell Comarcal del Baix Llobregat ( número 
expedient 2009/0005345, codi XBMQ 09/Y/50405). 



 

 
  SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per desenvolupar el Pla Transversal de 
Polítiques de Dones del Baix Llobregat i l’impuls de l’associacionisme femení durant l’any 2009, de 
conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 
  TERCER.- Designar a la Sra. Eugènia Garcia Puig, Gerent d’aquest Consell 
Comarcal, i a la Sra. Mª Amor Rodríguez Lázaro, Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i 
Polítiques Socials, com a representant i com a responsable tècnica, respectivament,  d’aquesta 
entitat en la comissió tècnica de seguiment de l’esmentat conveni. 
 
  QUART.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

n) Acord relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni amb la Federació de Dones per a la 
igualtat de Baix Llobregat, pel desenvolupament durant l’any 2009 d’actuacions previstes 
en el Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat. 

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

aprovar la subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania, de 
suport a la creació i funcionament del Consell de Dones del Baix Llobregat. 
 
  Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 18 de desembre de 2006, es va 
aprovar la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de funcionament, i 
que es va constituir en data 7 de març de 2007. 
 
  Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant un conveni de col·laboració subscrit 
amb aquesta entitat, atorgarà una subvenció per donar suport a la creació i funcionament del 
Consell de les Dones al desenvolupament del I Pla Transversal i per al foment de les polítiques de 
participació i associacionisme femení. 
 
  Vist que la Federació de Dones per la Igualtat al Baix Llobregat té per objectiu, 
entre d’altres, l’impuls de l’associacionisme de les dones i el foment de polítiques d’igualtat. 
 
  Vist que és d’interès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Federació de 
Dones per la Igualtat al Baix Llobregat establir una relació de col·laboració per donar suport al 
desenvolupament del I Pla Transversal de Polítiques de Dones del Consell Consultiu de les Dones 
del Baix Llobregat i per al foment de les polítiques de participació i associacionisme femení que 
s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració entre aquestes entitats, la 
minuta del qual s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 28 de juliol de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 



 

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni amb la Federació de Dones per la 
Igualtat del Baix Llobregat, de col.laboració per donar suport al desenvolupament del I Pla 
Transversal de Polítiques de Dones del Consell Consultiu de les Dones del Baix Llobregat i per al 
foment de les polítiques de participació i associacionisme femení, i que preveu que el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat aportarà vint-i-cinc mil euros (25.000€) a la Federació  de Dones per 
la Igualtat del Baix Llobregat pel al desenvolupament de l’objecte del conveni, de conformitat amb 
la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- La despesa per import de vint- i- cinc mil euros (25.000€) anirà a càrrec 
de la partida pressupostària 313.48906 del pressupost previst per enguany. 
 

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

o) Acord relatiu a aprovar la pròrroga per l’any 2009 del conveni subscrit amb diferents 
Ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del servei d’acollida d’urgències per a 
dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat. 

 
“Vist que a la comarca del Baix Llobregat, continuant amb les experiències que en 

els darrers anys s’han posat en marxa com a resposta a la violència domèstica exercida contra les 
dones, des de l’àmbit local es continua orientant accions adreçades a potenciar el nivell de 
conscienciació de la ciutadania, i, d’altra banda, incrementar les mesures de protecció de les 
dones que pateixen maltractaments de diferent naturalesa en el si de la vida domèstica. 

 
Vist que com a resposta a la violència domèstica exercida contra les dones, l’any 

2001 es posaren en marxa diferents experiències des de la comarca del Baix Llobregat per tal de 
potenciar el nivell de mesures de protecció de les dones que pateixen maltractaments de diferent 
naturalesa en el si de la vida domèstica. 
 
  Vist que aquesta entitat ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona i 
al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament 



 

del servei d’emergència per a dones víctimes del maltractament i els seus fills i filles a la comarca 
del Baix Llobregat. 
 
  Vist que aquest Consell Comarcal ha aprovat la pròrroga del conveni de 
col·laboració amb Llar Betània (Associació Lluc Quatre) per al desenvolupament del servei 
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat per a 
l’exercici 2009. 
  
  Vist que des de l’any 2001 s’han subscrit sengles convenis de col·laboració amb 
els Ajuntaments de la Comarca per al desenvolupament del servei d’acolliment d’urgència per a 
dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat, i que aquests s’han prorrogat anualment 
fins l’any 2008.  
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 15 de setembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant la pròrroga del 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca, per al 
desenvolupament del servei d’acollida d’urgències per a dones víctimes de violència domèstica al 
Baix Llobregat per a l’exercici 2009. 
 

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
servei d’acollida d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat per a 
l’exercici 2009, d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament. 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca perquè en 
tinguin coneixement i als efectes oportuns. 
 

QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

p) Acord relatiu a aprovar la pròrroga per l’any 2009 del conveni subscrit amb l’Associació 
Lluc Quatre – Llar Betània, per al desenvolupament del servei d’acollida d’urgències per a 
dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat. 

 



 

“ Vist que com a resposta a la violència exercida contra les dones, l’any 2001 es 
posaren en marxa diferents experiències des de la comarca del Baix Llobregat per tal de potenciar 
el nivell de mesures de protecció de les dones que pateixen maltractaments de diferent naturalesa 
en el si de la vida domèstica. 

 
Vist que fruit de la participació de les administracions locals i altres entitats 

d’iniciativa social, es va subscriure en data 6 de febrer de 2001 un Conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat i Llar Betània (Associació Lluc Quatre) per al 
desenvolupament del servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica, 
que ha estat prorrogat fins l’any 2008. 

 
Vist que aquesta col·laboració s’ha fet extensiva als Ajuntaments de la comarca, 

mitjançant un conveni de cooperació, per tal de poder gaudir d’aquest servei d’acolliment 
d’urgència. 

 
Vist que aquesta entitat ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona i 

al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament 
del servei d’emergència per a dones víctimes del maltractament i els seus fills i filles a la comarca 
del Baix Llobregat. 

 
  Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i Llar Betània (Associació Lluc 
Quatre) tenen interès en continuar col·laborant en la promoció i desenvolupament d’aquest tipus 
de recursos. 
 

Vist la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix 
en el seu article 22.2 que podrà concedir-se directament les subvencions, amb caràcter 
excepcional, quan s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades què dificulten la convocatòria pública i que d’acord amb l’article 28 de 
l’esmentada Llei és formalitzarà mitjançant la subscripció d’un conveni. 
 
  Vist que mitjançant aquest conveni, el Consell Comarcal farà una aportació a Llar 
Betània de 20.386,02€ (vint mil tres-cents vuitanta-sis euros amb dos cèntims) en concepte 
d’aportació econòmica per sufragar part de les despeses derivades de l’explotació del servei 
d’acolliment d’urgència així com de la manutenció de les dones acollides en el centre, i els seus 
fills, durant l’exercici 2009. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Política 
Socials en data 15 de setembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 

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

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

 
ACORDS 

 



 

  PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i Llar Betània (Associació Lluc Quatre) per al desenvolupament del 
servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència domèstica al Baix Llobregat per a 
l’exercici de 2009, d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta al present acord i s’aprova 
simultàniament, i que preveu que aquesta entitat farà una aportació a Llar Betània de 20.386,02€ ( 
vint mil tres-cents vuitanta-sis euros amb dos cèntims) en concepte d’aportació econòmica per 
sufragar part de les despeses derivades de l’explotació del servei d’acolliment d’urgència així com 
de la manutenció de les dones acollides en el centre, i els seus fills, durant l’exercici 2009. 
 

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

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

31348904 corresponent al pressupost previst per enguany. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a Llar Betània (Associació Lluc Quatre) pel 
seu coneixement i efectes. 

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

celebri per a la seva ratificació, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

q) Acord relatiu a informar l’expedient LLC-08/09 (B7C-05) de la Direcció General de Comerç, 
relatiu a la implantació d’una superfície especialitzada en equipament de la persona en el 
centre comercial Ribera Nord del Prat de Llobregat. 

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

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya en data 7 d’agost de 2009, amb número 
d’entrada 5029 del Registre General d’aquesta entitat, va comunicar a aquest Consell Comarcal 
que la societat Primark Tiendas, SLU ha presentat una sol·licitud de llicència comercial per a la 
implantació d’un gran establiment comercial al municipi del Prat de Llobregat i que en compliment 
del que disposa l’article 14.3 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
d’equipaments comercials, i per tal de resoldre la sol·licitud esmentada, aquest Consell ha 
d’emetre l’informe sobre el projecte presentat. 

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

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

Vist que consultat l’expedient adjunt ( exp. LLC-08/09 ( B/C-05), no s’aprecia cap 
raó que aconselli informar desfavorablement la implantació de l’esmentat establiment, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 7 de setembre de 2009, que s’incorpora a 
l’expedient. 

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

Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple 



 

totes aquelles atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres 
òrgans comarcals. 

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

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

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

següents 
 

ACORDS 
 

  PRIMER.- Informar favorablement la implantació d’una superfície especialitzada 
en equipament de la persona en el Centre Comercial Ribera Nord del Prat de Llobregat per part de 
la societat Primark Tiendas, SLU (exp. LLC-08/09 ( B/C-05), d’acord amb el Decret 378/2006, de 
10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei d’equipaments comercials. 
 
  SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya perquè en tinguin 
coneixement i als efectes previstos. 
 
  TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri, de conformitat amb l’acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007 de delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern.” 
 

Sessió del 5 d’octubre  
 

r) Acord relatiu a aprovar l’adhesió al conveni de col.laboració entre l’Àgencia de Residus de 
Catalunya i Ecoembalajes Espanya, S.A., 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, Cervelló, Collbató, Olesa de 
Montserrat i Sant Climent de Llobregat, mitjançant sengles convenis signats amb els ajuntaments. 
 
  Vist que en data 13 de maig de 2008, l’Agència de Residus de Catalunya va 
renovar a Ecoembalajes Espanya, S.A., 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 12 de maig de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre les dues 
entitats que regula els compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya, dels ens locals que 
s’adhereixin i d’Ecoembalajes Espanya, S.A. 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, Informàtica i Noves 
Tecnologies en data 23 de setembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’adhesió al 
conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes Espanya, S.A. per al 
finançament de la recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers. 
 

Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit, 
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb 



 

la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a 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'adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Conveni 
de col·laboració subscrit entre l'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, S.A. 
per al finançament de la recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers signat el 12 de maig 
de 2009, que s'incorpora a l’expedient i s'aprova simultàniament, així com assumir els 
compromisos especificats en el pacte sisè del conveni esmentat. 

 
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, Cervelló, Collbató, Olesa de Montserrat i Sant 
Climent de Llobregat, Corbera de Llobregat. 

 
TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta 

d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 

 
QUART.- Comunicar el present acord a 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.” 
 

s) Acord relatiu a aprovar la pròrroga per l’any 2009 dels convenis de col.laboració subscrits 
amb els corresponents Ajuntaments, reguladors del finançament dels Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència I, II, III i IV. 

 
“Vist que des de l’any 1993 aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat ha 

subscrit un conveni de col·laboració amb els municipis de la comarca, regulador del finançament 
de la contractació del personal destinat a cadascun dels Equips d’Atenció a la Infància i 
Adolescència del Baix Llobregat, que s’ha anat renovant i actualitzant en cada exercici, propiciant 
així la cobertura del finançament d’aquests Equips en la seva totalitat. 
 

Atesa la necessitat de continuar prestant el servei que els Equips d’Atenció a la 
Infància i Adolescència donen a la població dels diferents municipis, així com compensar les 
despeses produïdes per la seva gestió, és necessari prorrogar i actualitzar els corresponents 
convenis de col·laboració per al present exercici 2009 entre el Consell Comarcal i els diferents 
municipis del territori, que regulen el finançament de les despeses generades per la contractació i 
el funcionament dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, i que no són 
imputables al Contracte Programa 2008-2011 del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya.  

 



 

  Vist l’informe emès en data 29 de setembre de 2009 per la Directora del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona, organisme autònom d’aquesta entitat que gestiona els EAIAs, 
informe que assumeix com a propi el Consell Comarcal i s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007l, 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, per a l’exercici 2009, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA I) 
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant 
Just Desvern, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Aprovar, per a l’exercici 2009, l’Annex de pròrroga al conveni de 
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA II) 
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de El 
Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues, d’acord 
amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
TERCER.- Aprovar, per a l’exercici 2009, l’Annex de pròrroga al conveni de 

col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA III) 
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Sant 
Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles 
de Llobregat, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i 
s’aprova simultàniament. 

 
QUART.- Aprovar, per a l’exercici 2009, l’Annex de pròrroga al conveni de 

col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) 
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de 
Molins de Rei, El Papiol, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Andreu de la 
Barca, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Abrera, Olesa de Montserrat, 
Esparreguera i Collbató, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a 
l’expedient i s’aprova simultàniament. 

 
CINQUÈ.- Facultar a la Il·lma.Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord. 

 
SISÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats perquè en tinguin 

coneixement i als efectes oportuns. 
 



 

SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de 
delegació de competències.” 
 

t) Acord relatiu a aprovar una modificació en les bases específiques de la convocatòria 2/2009 
de l’Oferta pública d’ocupació del present exercici, relativa a la composició del tribunal. 

 
“Havent estat publicada l'oferta pública d'ocupació per als anys 2007 i 2009 al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4901, de 11 de juny de 2007 i núm. 5348 de 27 
de març de 2009, respectivament. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 de juliol de 

2009, es van aprovar les bases específiques reguladores dels processos de selecció de les places 
definides en l’Oferta Pública d’Ocupació per als anys 2007 i 2009, per a la selecció de forma 
permanent de les següent places: 
 
Oferta Pública d’Ocupació 2007 
 
PERSONAL LABORAL: 

 Grup C1: 1 prospector/a, adscrit/a al Servei de Control de Mosquits del 
Consell Comarcal, torn lliure. 

 
Oferta Pública d’Ocupació 2009 
 
PERSONAL FUNCIONARI: 
 

 Grup A1: 1 plaça de tècnic/a superior de l’escala d’administració general, 
subescala tècnica, torn lliure.  

 
PERSONAL LABORAL: 

 
 Grup A1. 1 tècnic/a superior Coordinador/a de l’Àrea de Desenvolupament 

Estratègic, torn lliure.  
 Grup A1: 1 tècnic/a superior  Coordinador/a de l’Àrea d’Igualtat i Polítiques 

Socials, torn lliure.  
 Grup C1: 2 prospectors/es, adscrits/es al Servei de Control de Mosquits del 

Consell Comarcal, torn lliure. 
 Grup C2: 3 places d’auxiliar administratiu/va, adscrits/es a diferents 

departaments del Consell Comarcal, torn lliure. 
 
Vist que per Decret de la Presidència núm. 69/09, de 14 de juliol, es va convocar 

concurs-oposició per a la provisió de caràcter permanent de les places que a continuació 
s’especifiquen corresponents a l’oferta pública d’ocupació dels anys 2007 i 2009 
Oferta pública 2007  
 
CONVOCATÒRI
A 

GRUP CATEGORIA PLACES PROMOCI
Ó 

INTERNA 

SISTEMA 
SELECCIÓ 

PERSONAL LABORAL    
2/2007 C1 PROSPECTOR

/A 
1 NO CONCURS 

OPOSICIÓ 



 

 
Oferta Pública 2009 

 
CONVOCATÒRI
A 

GRUP CATEGORIA PLACES PROMOCI
Ó 

INTERNA 

SISTEMA 
SELECCIÓ 

PERSONAL FUNCIONARI    
1/2009 A1 ESCALA 

D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, 
SUBESCALA TÈCNICA 

1 NO CONCURS-
OPOSICIÓ 

PERSONAL LABORAL    
2/2009 A1 COORDINADOR/A 

ÀREA 
DESENVOLUPAMENT 
ESTRATÈGIC 

1 NO CONCURS-
OPOSICIÓ 

3/2009 A1 COORDINADOR/A 
ÀREA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES SOCIALS 

1 NO CONCURS-
OPOSICIÓ 

4/2009 C1 PROSPECTOR/A 2 NO CONCURS-
OPOSICIÓ 

5/5009 C2 AUXILIAR 
ADMNISTRATIU/VA 

2 NO CONCURS-
OPOSICIÓ 

6/2009 C2 AUX. 
ADMNISTRATIU/VA 
Temps parcial 

1 NO CONCURS-
OPOSICIÓ 

 
Atès que la publicació de les bases específiques de la convocatòria d’aquests 

processos de selecció ha estat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 184, de 3 
d’agost de 2009, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya num. 5437, de 6 d’agost de 2009. 

 
Atès que s’ha detectat un error en la composició del tribunal de la convocatòria 

2/2009 referent a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Superior Llicenciat/da Universitari/a adscrit/a 
a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, plaça pertanyent 
a la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat, corresponent al grup de 
classificació A, subgrup A1, és necessari modificar les bases específiques reguladores d’aquesta 
convocatòria. 

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

per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 30 de setembre de 2009, que 
s’incorpora a l’expedient. 

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

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

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

següents 
 

ACORDS 



 

 
  PRIMER.- Aprovar una modificació en les bases específiques de la convocatòria 
2/2009 de l’oferta pública d’ocupació del present exercici referent a la provisió d’una plaça de 
Tècnic/a Superior Llicenciat/da Universitari/a adscrit/a a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, plaça pertanyent a la plantilla de personal laboral del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, corresponent al grup de classificació A, subgrup A1, relativa a la 
composició del tribunal i que a continuació es detalla: 
 
- Convocatòria: 2/2009 Coordinador/a de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
 
Presidenta 
 
Titular: ROSA CIRUELA ORTIZ 
 Responsable del Departament de Recursos Humans 
Suplent: MARIA DELGADO CARCELLER 

            Departament de Recursos Humans 
 
Vocals  
                  
Titular: JOSE LUIS SANZ ARRANZ 

            Tècnic Administració Especial 
Suplent: ANNA COMPANYS TAHULL 
            Tècnica de Serveis Jurídics i Secretaria 
 
Titular: Un/a representant designat/da per l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya 
Suplent: Un/a representant designat/da per l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya      
 
 
Titular: ALFREDO SANTÍN PÉREZ 
 Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i  
 Noves Tecnologies 
Suplent: MIQUEL DOMÈNECH ROIG  
            Tècnic de Serveis Centrals 
 
Secretari 
 
Titular: LLUÍS GONZÁLEZ ROIG 
            Secretari Accidental 
Suplent: EVA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 
            Tècnica Serveis Jurídics i Secretaria 
 

SEGON.- Publicar aquesta modificació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 76 i 
90 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 

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

se celebri.” 
 
 



 

4.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2008. 
 

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

“Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 4 de maig 
de 2009, va informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
integrat pel compte general del Consell Comarcal i el del seu únic organisme autònom, Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, corresponents a l'exercici 2008. 
 

Atès que l'expedient i documentació integrant del Compte General han estat 
exposats al públic, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 113 de 12 de 
maig de 2009, durant el termini legalment establert en el 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 durant l'esmentat termini d'exposició pública no s'ha presentat cap 

reclamació, al·legació o observació al Compte General. 
 

Per tot això, la Presidenta del Consell Comarcal, d'acord amb el que preveu l'article 
212.4 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, sotmet a consideració del Ple el Compte General de 2008 i li 
proposa l'adopció dels següents 
 
 A C O R D S  
 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
integrat pel Compte General del Consell Comarcal i el del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat, corresponent a l'exercici de 2008, integrat pels següents estats financers i 
comptables: 
 
 -balanç. 
 -compte de resultats econòmic-patrimonial. 
 -estat de liquidació del pressupost. 
 -memòria. 
 
  SEGON.- Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
d'acord amb el que disposa l'article 212 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, en concordança amb l'article 43 
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya.” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 10/2009 del Consell Comarcal i 1/2009 de 
l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 9 de 

juliol de 2009, que aprova la resolució de la convocatòria de concessió d’ajuts de suport a serveis i 
activitats de l’any 2009 del Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011 i que preveu, entre altres, atorgar a aquest Consell Comarcal les següents subvencions: 
 
Actuació        Import subvencionat  
 
Procés de reestructuració del Pacte Territorial per a  
l’ocupació del Baix Llobregat       28.800,00 
 
Observatori permanent mercat de treball del Baix Llob     7.700,00 
 
Fòrum de la mobilitat del Baix Llobregat       10.080,00 
 
Infància. Sistema d’indicadors  intermunicipal de la infància i 
Adolescència en risc. Espais        7.350,00 
 
Foment a la creació literària de les dones del Baix Llob.     3.300,00 
 
Materials didàctics        4.544,65 
 
Coordinació del Pacte Territorial per al desenvolupament  
Econòmic i ocupació del Baix Llobregat      40.800,00 
 
Promoció de la Gent Gran del Baix Llobregat      20.000,00 
 
Promoció de les persones amb discapacitat     11.200,00 
 
Família Baix Llobregat         12.600,00 
 

Vist els informes dels tècnics proposant habilitar les partides necessàries per al 
desenvolupament de les esmentades actuacions.     
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de data 21 de 
setembre d’enguany, que aprova la subscripció del Protocol addicional per a l’any 2009 al 
Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col.laboració entre el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social subscrits pels anys 2008-2011 i que preveu, atorgar a aquest 
Consell Comarcal les següents subvencions: 
 
Actuació        Import subvencionat  
 
Serveis socials bàsics        1.346.314,87 
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de  



 

Violència i per als seus fills i filles            8.428,74 
Accions formatives per a professionals de serveis socials       31.160,00 
Generalitat transport adaptat         388.467,86 
Generalitat immigració            94.993,74 
 

Vista la resolució del President de la Diputació de Barcelona que aprova atorgar a 
aquest Consell Comarcal  una subvenció per concessió directa de 42.000,00 € destinada a 
finançar el desenvolupament de les actuacions de suport al teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i mar. 
 

Vista la resolució de la Presidenta de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona que aprova atorgar una subvenció per concessió directa al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat per a la realització del programa de promoció a la gent gran per un import de 3.000,00€   
 

Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal que aprova la 
subscripció d’un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats diverses de 
remodelació de la seu del Consell Comarcal i del seu entorn en el marc del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat  2008-2011, i que preveu una aportació de la Diputació de 
Barcelona per import de 300.000,00€.  
 

Vist que la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat, organisme autònom depenent del Consell Comarcal, en sessió del dia 5 d’octubre 
d’enguany va aprovar inicialment la modificació de crèdits 1/09, mitjançant crèdit generat finançat 
per les subvencions concedides, per elevar-la posteriorment a l’aprovació d’aquest Consell 
Comarcal.   
 

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

Vist l’informe de la Gerent. 
 

Vist l’informe de la Intervenció. 
 

Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici 2008. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 10/09, mitjançat crèdit generat 
finançat per les subvencions concedides i transferència de crèdit d’acord al següent detall: 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/09 CONSELL COMARCAL  DEL BAIX LLOBREGAT 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      

121 63200 
Remodelació Seu Consell 
Comarcal 0,00 300.000,00  300.000,00 



 

313 46200 Ajuntaments immigració 58.937,29  4.158,19 54.779,10 
313 22611 Jornades immigració 0,00 3.600,00  3.600,00 

313 13100 
Retrib. Pers. Tecnic 
discapacitat 28.485,02  25.772,97 2.712,05 

313 16000 Seg. Social tècnic discapacitat 9.471,30  8.914,85 556,45 

313 41000 
Patronat Comarcal de Serveis 
Pers. 4.717.491,06 277.881,38  4.995.372,44 

121 22610 Publicacions comarcals 5.000,00 7.700,00  12.700,00 
121 22706 Estudis i treballs tècnics 61.624,00 50.880,00  112.504,00 

322 22707 
Estudis -Reestruct. Pacte 
Territorial 0,00 28.800,00  28.800,00 

313 22706 
Sistema d'indicadors infància i 
adol. 6.000,00 7.350,00  13.350,00 

451 46200 
Ajuntaments- Foment creació 
literaria 0,00 3.300,00  3.300,00 

711 46701 Consorci del Parc Agrari 0,00 42.000,00  42.000,00 
313 48902 Coordibaix 9.000,00 2.200,00  11.200,00 
313 22606 Consell consultiu gent gran 15.000,00 3.000,00  18.000,00 
313 22607 Activitats serveis socials 23.246,00  14.351,35 8.894,65 
452 48903 Centre d'estudis comarcals 0,00 2.250,00  2.250,00 
      
 Total despeses 4.934.254,67 728.961,38 53.197,36 5.610.018,69 
      
INGRESSOS Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 
      
45500 Generalitat - Acció social 1.139.069,74 246.833,87  1.385.903,61 
45502 Generalitat - Transport adaptat 390.766,49  2.298,63 388.467,86 
45511 Generalitat - Immigració 96.893,61  1.899,87 94.993,74 

46108 
Diputació- Desenvolupament 
local 0,00 87.380,00  87.380,00 

46104 Diputació- Sistema d'inicadors 6.000,00 7.350,00  13.350,00 

46109 
Diputació- Foment creació 
literaria 0,00 3.300,00  3.300,00 

46121 
Diputació- Artesanía 
alimentaria 0,00 42.000,00  42.000,00 

46110 Diputació- serveis socials  58.246,00  11.446,00 46.800,00 
46111 Diputació - Materials didàctics 0,00 4.544,65 0,00 4.544,65 
76101 Diputació - remodelació Seu 0,00 300.000,00  300.000,00 
      
 Total ingressos 1.690.975,84 691.408,52 15.644,50 2.366.739,86 
 

SEGON.- Aprovar la modificació de crèdits 1/09 del Patronat Comarcal de Serveis 
a la Persona  del Baix Llobregat d’acord a la proposta aprovada per la Junta de Govern del 
Patronat, de data 5 d’octubre, d’acord al següent detall: 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/09 PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL 
BAIX LLOBREGAT 
 
INGRESSOS  Crèdit inicial Altes  Crèdit final  

      
40000 Consell Comarcal Baix 

Llobregat 
4.717.491,06 277.881,38 4.995.372,44  

      
 Total Ingressos 4.717.491,06 277.881,38 4.995.372,44  
      



 

      
DESPESES       
  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 

      
313 13102 Retrib. Personal PRODEP 116.152,38 10.000,00  126.152,38 
313 23102 Locomoció PRODEP 3.000,00 3.000,00  6.000,00 
313 46210 Ajuntaments- Conveni acció 

social 
882.108,52 265.228,37  1.147.336,89 

313 46212 Ajuntaments transport adaptat 295.240,25  2.298,63 292.941,62 
313 48904 Fundació domicilia 29.208,36 1.951,64  31.160,00 

      
 Total despeses 1.325.709,51 280.180,01 2.298,63 1.603.590,89 
 

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

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

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

 
6.-  Aprovar una modificació en la relació de llocs de treball de l’entitat corresponent a l’any 
2009. 
 

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

“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el que 
estableix la legislació vigent, va aprovar per acord de Ple celebrat en sessió de data 15 de 
desembre de 2008, la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat així com 
l’actualització de la relació de llocs de treball d’aquesta entitat. 

 
Vist que en l’actualització de la relació de llocs de treball es va aprovar  

transformar una plaça de tècnic/a mitjà/ana de recursos humans, adscrita als Serveis Centrals, 
corresponen al subgrup A2, en una plaça de tècnic/a mitjà/ana, corresponent al subgrup A2, 
adscrita als serveis centrals, departament de premsa i comunicació. 
 

Atès que aquesta plaça actualment esta vacant i que és necessari modificar en la 
relació de llocs de treball la categoria i les funcions que tenia assignades, per poder adaptar-la  a 
les necessitats d’aquesta entitat en relació a l’aplicació de la Llei 11/2007 d’accés electrònica dels 
ciutadans  a l’administració pública, implantació de les TIC i gestió de la pàgina web. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i la 
Responsable de Recursos Humans en data 9 d’octubre de 2009, que s’incorpora a l’expedient. 
 
  Vist l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, l’article 283 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, l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del 
Reglament de personal al servei de les entitats locals així com l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, regulador de l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 



 

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

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en el sentit de modificar la categoria, les funcions i la nomenclatura 
del lloc de treball que tenia assignades la plaça de tècnic/a mitjà/na, corresponent al subgrup A2, 
adscrita a l’Àrea de Serveis Centrals, Departament de Premsa i Comunicació, d’acord amb el 
següent detall: 
 
CODI:  L.A1.1       
   
LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A SUPERIOR (Serveis Centrals) – Administració electrònica i 

comunicació  
 
REQUISITS: Llicenciatura superior  
 
FUNCIONS: 

 Les pròpies de l’exercici professional pel qual l’habilita la seva titulació. 
 Suport  i seguiment en la implantació de l’administració electrònica 
 Elaborar, coordinar i supervisar continguts d’informació Comarcal en tots els seus formats 
 Coordinar i elaborar, conjuntament amb les àrees i departaments, l’actualització dels 

continguts del web Comarcal (butlletins, materials divulgatius i d’altres publicacions). 
 Coordinar els continguts de la memòria de gestió del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

i dels seus organismes i entitats depenents 
 Reunir, integrar i difondre la informació institucional a través de la pàgina web del Consell. 
 Promoure l’ús de la pàgina web com a eina de comunicació interna i externa 
 Estructurar, organitzar i validar els continguts de la pàgina web institucional 
 Investigar noves línies tecnològiques per al desenvolupament d’aplicacions i serveis 

orientats a les necessitats del Consell 
 Formar al personal responsable de la informació en altres departament amb la finalitat de 

que puguin treballar amb els suports de la web 
 Proporcionar assessorament en les presentacions davant dels mitjans de comunicació. 
 Donar a conèixer, facilitar, supervisar i assessorar sobre la correcta aplicació i ús 

institucional de la imatge corporativa 
 Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques. 

 
 
PROVISIÓ:  Concurs-oposició 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Vacant 
 

SEGON.- Publicar aquesta modificació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona trametent simultàniament còpies de 



 

la mateixa al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a 
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i règim local de Catalunya.” 
 

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

 
 

7.- Aprovar inicialment l’actualització de l’ordenança reguladora de les taxes del Cementiri 
Comarcal de Roques Blanques per l’any 2010. 
 

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 Taxa reguladora de 
l'aprofitament i prestació de serveis del cementiri per a l'any 2010. 

 
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’any 2010 
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.” 

 
ANNEX 
ORDENANÇA FISCAL  ANY 2010 CEMENTIRI COMARCAL DE ROQUES BLANQUES 
TAXA DEL CEMENTIRI COMARCAL ROQUES BLANQUES 
 
ARTICLE 1r.- FONAMENT I NATURALESA 
 

D'acord amb les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposa en els 
articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat estableix la taxa del Cementiri Comarcal de Roques Blanques, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual  s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 
39/1988, i per tot allò que disposa el Reglament de funcionament del Cementiri Comarcal de Roques 
Blanques. 
 

L'import de l'esmentada taxa serà percebut per l'empresa concessionària GESTIÓ INTEGRAL 
CEMENTIRIS DE NOMBER, SL, a la que el Consell Comarcal del Baix Llobregat delega la gestió 
recaptadora. 
 

ARTICLE 2n.- FET IMPOSABLE 
 

Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació dels serveis del Cementiri Comarcal de Roques 
Blanques que són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de 
sepultures; ocupació d'aquests panteons o sepultures; reducció, moviment de làpides; col·locació de 
làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts; servei de dipòsit de 
cadàvers i sala d'autòpsia i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de 
Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin segons instància de part. 
ARTICLE 3r.- SUBJECTE PASSIU 
 

Són subjectes passius contribuents els sol·licitats de la concessió de l'autorització del servei i, si s’escau, 
els titulars de l'autorització concedida, els seus hereus, els successors, o les persones que els representin. 
 
ARTICLE 4t.- RESPONSABLES 
 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsabilitat subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 5è.- EXCEPCIONS SUBJECTIVES 
 
N'estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
 

a) Els enterraments dels cadàvers de pobres de solemnitat que no figurin en el padró de cap 
municipi, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels  municipis on s'hagi produït la 
defunció i sense cap mena de pompes pagades per la família dels finats. 



 

b) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s’efectuïn en sepultures d'ús comú. 
 
ARTICLE 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent: 
Epígraf primer. Assignació de nínxols, osseres, i tombes. 
 
A) Nínxols temporals 
 

a) Temps limitat a 2 anys condicionat        228,48 € 

b) Temps limitat a 5 anys         425,25 € 

c) Temps limitat a 10 anys         783,95 € 
d) Temps limitat a 20 anys      1.076,74 € 

e) Renovació de l’assignació per 1 any       114,24 € 
f) Renovació de l’assignació per 2 anys       228,48 € 

g) Renovació de l’assignació per 3 anys       255,16 € 

h) Renovació de l’assignació per 4 anys       340,21 € 
i) Renovació de l'assignació per 5 anys,        425,25 € 

j) Renovació de l’assignació per 10 anys       783,95 € 
 

B) Osseres temporals 
 

a) Temps limitat a 50 anys més làpida       603,34 € 

b) Renovació de l'assignació per períodes de 
 10 anys, dins dels límits marcats en el 

 Reglament de funcionament del Cementiri        85,04 € 
 

C) Tombes Temporals 
 

a) Temps limitat a 5 anys                763,48 € 
b) Temps limitat a 50 anys             3.720,23 € 

c) Renovació de l'assignació per 50 anys, 

    dins dels límits marcats en el Reglament de 
    funcionament del Cementiri              3.720,23 € 

 
D) Columbaris temporals 
 

a) Temps limitat a 50 anys                 603,34 € 

b)  C. Parc, temps limitat a 50 anys més làpida              717,90 € 
 

Epígraf segon. Assignació de terrenys per a mausoleus i panteons. 
 

A) Mausoleus, per metre quadrat de terreny             1.033,40 € 



 

B) Panteons, per metre quadrat de terreny             1.033,40 € 

 
Epígraf tercer. Permisos de construcció de mausoleus i panteons. 
 
A)Permís per a construir panteons                5% pressup.obra 

B)Permís per a construir mausoleus               5% pressup.obra 

C)Permís d'obres de modificació de panteons i mausoleus     3% pressup.obra 
D)Permís d'obres de reparació o dignificació de panteons 

 i mausoleus      1% pressup.obra 
 

Epígraf quart. Col·locació de làpides, marcs i guarniments. 
 
A) Permís de làpida a nínxol                           45,20 € 

B) Permís de làpida i marc a nínxol                           58,69 € 
C) Permís de marc a nínxol               13,49 € 

D) Col·locació o extracció de làpida a nínxol                           51,93 € 

E) Col·locació o extracció de làpida i marc a nínxol                          59,28 € 
F) Col·locació o extracció de marc en nínxol                           20,85 € 

G) Col·locació o extracció de làpida a ossera o columbari              5,84 € 
H)       Permís de col·locació de llosa de marbre a tombes                              124,00 € 
I) Permís de col·locació de creus, esteles i  guarniments a osseres   62,00 € 

J) Col·locació o extracció de llosa a tomba                         116,00  € 
K) Permís de guarniments a panteó              5% pressup.obra 

L) Col·locació o extracció de llosa a panteó                         116,00  € 
 

Epígraf cinquè. Registre administratiu. 
 
A) Canvi o modificació de títols de sepultures                                31,17 € 

B) Expedició de duplicat de títols de sepultures                                31,17 € 
 

Epígraf sisè. Inhumacions, exhumacions, reduccions i trasllats. 
 

A) Inhumacions     

 a) En nínxol       160,04 € 
 b) En osseres i columbaris     160,04 € 

 c) En tombes                     252,97 € 
 d) En panteons i mausoleus                                379,47 € 
 

B) Exhumacions  
 a) De nínxols       160,04 € 

 b) D'osseres i columbaris                     73,77 € 



 

 c) De tombes                    252,97 € 

 d) De panteons i mausoleus                  379,47 € 
 

C) Reducció de restes 
a) Per trasllats fora del Cementiri                                   70,39 € 

b) Per trasllats dins del Cementiri                      70,39 € 
 
D) Trasllats entre sepultures dins del Cementiri 
 
 a) De cadàver de nínxol a tomba                                  105,48 € 

 b) De cadàver de nínxol a panteó o mausoleu  .                231,96 € 

 c) De cadàver de tomba a panteó a mausoleu                                126,48 € 
 d) De restes d'ossera a tomba                     105,48 € 

 e) De restes d'ossera a panteó o mausoleu                    231,96 € 
 f) De restes de nínxol a tomba        105,48 € 

 g) De restes de nínxol a panteó o mausoleu                    231,96 € 

h) De restes de nínxol a ossera        105,48 € 
 

E) Inhumació, exhumació, incineració i trasllat, fora horari cementiri    (50% més de la taxa). 
 
Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la mare, es pagaran 
els drets corresponents a una sola inhumació. 

El trasllat de restes d'una ossera particular a una tomba, panteó o mausoleu, es podrà realitzar, si així es 
sol·licita, sense pagar cap dret de cap mena, si l'ossera queda completament lliure, i revertirà l'ossera 
desocupada a favor de l'ens gestor del Cementiri. 
 

Epígraf setè. Conservació i neteja. 
 
A) Per la realització de reparacions d’urgència o de  

treballs de conservació i neteja, ja sigui instància 
de part, o bé  d'ofici, quan, havent estat requerit 

per a això, el particular no atengui el requeriment 

en el termini concedit a aquest efecte, a més del 
valor dels materials utilitzats, s'exigirà per cada  

operari i hora                  18,97 € 
B) Conservació de tomba/any               35,50 € 

C)      Conservació per m2 de parcel·la funerària/any          4,48 € 
D) Conservació columbari parc          16,00 € 

E) Conservació nínxol/ any (Concessions de 10 i 20 anys)       23,65 € 
 
Epígraf vuitè. Dipòsit i sala d’autòpsies. 
 



 

A) Utilització del dipòsit refrigerat de cadàvers, per dia            41,66 € 

B) Utilització de la sala d'autòpsies          62,11 € 
 

Epígraf novè. Varis. 
 

Per la concessió del permís per fer fotografies del 
Cementiri, amb les limitacions establertes al 
 reglament de Funcionament del Cementiri.         30,99 € 

B) Utilització capella multiconfesional        134,81 € 
C) Gestió i eliminació de residus per cada inhumació        18,81 € 
 

Epígraf desè. Incineracions. 
 
A) Incineració de cadàvers                  367,32 € 
B) Incineració de restes      269,74 € 

C)  Dipòsit temporal d'urnes cineràries       55,81 € 

D)  Servei d’extracció de caixes de zinc      89,70 €  

E)  Inhumació urna biodegradable en el bosc     621,91 € 

F)      Inhumació d’urnes biodegradables en l’arbre familiar                1.892,76 € 

G)      Inhumar noves Urnes biodegradables al arbre familiar   162,39 € 
 

Els imports dels serveis reflectits en aquesta tarifa seran incrementats segons el tipus de l'Impost del Valor 
Afegit vigent. 
 
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula al portaveu del grup comarcal de Partit Popular, Sr.  Luis 
Ortega Lazaro, qui diu: 
 
Votarem no i ho argumentaré. Estem d’acord en que es congelin les taxes i no estem totalment 
d’acord en que es pugi ni el dos ni el tres i mig per cent en la incineració ni amb l’altre. 
Evidentment com que és un vot incomplert votaren que no.  
 

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

 
 

8.-  Aprovar inicialment la declaració de la Torre del Telègraf de Can Dolcet, a Collbató, com 
a Bé Cultural d’Interès Local. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que en data 19 d’agost de 2009 i amb número d’entrada 5141 del Registre 

General d’aquesta entitat, l’Ajuntament de Collbató va comunicar l’acord del Ple de data 3 de maig 



 

de 2009 relatiu a sol·licitar al Consell Comarcal la declaració com a bé cultural d’interès local de la 
Torre del Telègraf de Can Dolcet de Collbató, de conformitat amb l’article 17.2 de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, per considerar que té un valor cultural i 
patrimonial a protegir. 
 
  Vist que segons l’art. 1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural 
Català, aquest està integrat per tots els béns mobles o immobles que pel seu valor històric, artístic, 
arquitectònic o arqueològic mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin 
ésser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les generacions 
futures. 
 
  Vist que d’acord amb l’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de 
Patrimoni Cultural Català, la competència per a la declaració de bens culturals d’interès local 
correspon al Ple del Consell Comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants i la declaració 
es portarà a terme mitjançant la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent en el 
que constarà l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. 
 
  Atès que l’esmentada Llei no preveu un procediment específic i que, en aplicació 
entre d’altres de l’article 84 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, cal donar audiència als 
interessats. 
 

Vist la documentació tramesa per part de l’Ajuntament de Collbató. 
 
  Vist l’informe emès pel Secretari del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 
2 d’octubre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, informant que de la documentació presentada 
per l’Ajuntament de Collbató, se’n desprén que la torre, que està inclòs a l’Inventari de Patrimoni 
Industrial de Catalunya, compleix els requisits d’interès patrimonial i peculiaritat suficients per ser 
declarat bé d’interès local, sense necessitat de sol·licitar ulterior informe a un tècnic addicional.   
   

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

ACORDS 
 

  PRIMER.-  Iniciar l’expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local 
de la Torre del Telègraf de Can Dolcet de Collbató, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
de Patrimoni Cultural Català. 
 
  SEGON.- Sotmetre a informació pública l’esmentat expedient per a la declaració 
com a bé cultural d’interès local de la Torre del Telègraf de Can Dolcet de Collbató, per mitjà de la 
publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per un termini 
de 30 dies a comptar des del dia següent a la seva publicació. A aquests efectes, la documentació 
que integra l’expedient restarà a exposició pública a la Secretaria d’aquest Consell Comarcal. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Collbató perquè en 

tingui coneixement i als efectes.” 
 

Els present aproven per unanimitat el present acord. 
 
 
 
 
 



 

9.-  Aprovar definitivament la declaració de la masia de Can Molins, a Sant Climent de 
Llobregat, 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 en data 6 de juliol de 2009, es va 

aprovar l’inici de l’expedient per a la declaració com a bé cultural d’interès local de la Masia de 
Can Molins, a Sant Climent de Llobregat, i el seu perímetre immediat, segons la delimitació i 
descripció que constaven 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 núm. 173, de 21 de juliol de 
2009, 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. 

 
Vist l’informe emès pel Secretari de l’entitat, que s’incorpora a l’expedient. 
 
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 
la Masia de Can Molins, a Sant Climent de Llobregat, i el seu perímetre immediat, d’acord amb la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català així com a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat perquè en tingui 
coneixement i als efectes.” 

 
Els present aproven per unanimitat el present acord. 

 
 

10.- Ratificar el nomenament de nous representants al Plenari del Consell Econòmic i Social 
per part d’ Unió General de Treballadors de Catalunya. 
 

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

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

Vist que, dins el seu caràcter representatiu dels agents econòmics i socials del 
territori, actualment formen part del mateix, a més del propi Consell Comarcal, Comissions 
Obreres, Unió General de Treballadors i la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat i PIMEC 
Baix Llobregat. 
 



 

Atès que Unió General de Treballadors de Catalunya ha fet arribar al Consell 
Comarcal la notificació de nous representants en el Plenari del Consell Econòmic i Social, en 
substitució dels anteriors. 

 
Vist l’article sisè del Reglament Orgànic i de Funcionament del CES del Baix 

Llobregat, segons el que els nomenaments i substitucions dels membres que integren el Ple del 
CES seran objecte d’acord exprés per part de les organitzacions que en formen part i 
posteriorment hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal. 
 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Ratificar el nomenament dels nous representants de Unió General de 
Treballadors de Catalunya en el Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que a 
continuació es relacionen, en substitució dels anteriors titulars:  

 
- Sr. Xavier Juanto Cusine 
- Sr. Juan Antonio García Díaz 
- Sr. Juan García Àlvarez 
- Sr. Baltasar Santos Fernández 
- Sra. Rosa M. Guàrdia Porcar 
- Sr. Francisco Fernández Salinas 

 
SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Econòmic i Social d’aquest 

entitat i a Unió General de Treballadors de Catalunya, així com a la resta d’entitats membres del 
mateix”. 
 
La Sr. Presidenta dòna la paraula al Sr. Lluis Ortega Lazaro, Portaveu del grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 
 
Aquest grup politic s’abstindrà, amb la motivació habitual que sempre venim referenciant en 
aquest tema. Penso que el Partit Popular també té cabuda en aquest Consell Economic i Social i 
que mai té entrada. No ens negarem, faltaria més, perquè això pugui intentar funcionar però el 
Partit Popular, repeteixo, té cabuda i reinvindiquem la nostra entrada .  

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

membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i amb l’abstenció de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans i del grup comarcal del Partit Popular 

 
 

11.- Precs i preguntes. 
 

 
La Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. Margarita Manzano Portaveu de grup comarcal de 
Ciutadans, que diu: 
 
Esta mañana hemos recibido un video en el que viene una especie de denuncia sobre la situación 
del río Llobregat en un área en concreto. Entonces,  dado que el Consell forma parte de la Junta 
del Consorcio para la conservación del río Llobregat lo queremos hacer llegar y rogaríamos que 



 

nos indicarais, en el menor tiempo posible, el plazo de actuación, si se va a realizar alguna 
actuación y que medidas preventivas hay previstas para estos casos. Lo entregamos y quedamos 
a la espera de respuesta. 
 
La Sra. Presidenta comenta: quan tinguem coneixement de quin tipus de denúncia es tracta 
l’atendrem i en tot cas la traslladarem a les entitats competents. 

Queda incorporat a l’expedient de la sessió el cd-r entregat. 

 
I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 

Presidència a les dinou hores i cinquanta-set minuts, signant aquest acta la Presidenta del Consell 
Comarcal juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico. 

 


