
 

 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

 
PLE  

 
ACTA NÚM.5/ 09 

 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 21 de desembre 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. LAURA BARRUFET MIRÓ  
Regidora de Gavà 
 
ICV-EUiA-EPM.      
 
SR. JORDI BORRELL ALONSO 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires  
 
SR. FELIP CASTILLO VILLEGAS  
Regidor de Santa Coloma de Cervelló 
 
SRA. LIDIA MUÑOZ CÀCERES   
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO  
Regidora de Castelldefels 
 
SR. XAVIER GONZÁLEZ I ALEMANY 
Alcalde de la Palma de Cervelló 
 
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.   
 
SR. FRANCESC RODRÍGUEZ I GARZÓN  
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 



 

 
SRA. IOLANDA LLAMBRICH SERRANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
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. FRANCESCA FOSALBA I BATALLA (PSC-CPM) 
Alcaldessa d’ Esparreguera 
 
SR. VICTOR SERRANO PÉREZ  (PSC-CPM) 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SR. DAVID CASTELLAR MILLÁN  (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
SR. JUAN ANTONIO VAZQUEZ CORTADO (PSC – CPM) 
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. EVA PARERA I ESCRICHS (CiU). 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
SRA. MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ (ICV-EUiA-EPM.)      
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
MARCEL.LI REYES I VIDAL (ERC-AM).  
Regidor de Gavà 
 
 



 

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. 4/09, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 
d’octubre. 
  
Els presents aproven per majoria absoluta l’acta núm. 4/09, corresponent a la sessió celebrada el 
dia 19 d’octubre, amb l’abstenció de la representant del grup comarcal de Ciutadans  

 
2.- Donar compte del Decret de la Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 117/09, de 3 de novembre, relatiu a autoritzar la compatibilitat de 
diferent personal del Consell Comarcal del  Baix Llobregat 

 
“Vist que el Sr. Jaime Ernesto Rosado Muñoz és treballador d’aquest Consell 

Comarcal des del dia 23 d’octubre de 2006, a jornada completa, com a peó del Servei de Control 
de Mosquits. 

 
Vist que en data 15 de juliol d’enguany i amb número d’entrada 4607 del Registre 

General d’aquesta entitat, el Sr. Rosado ha comunicat que realitza una segona activitat a una 
empresa privada amb una jornada de 16 hores a la setmana, amb un horari de dilluns, dimarts, 
dijous i divendres de 16.00h a 20.00 h, i que no hi ha data final prevista d’aquesta activitat ja que 
té una contractació indefinida. 

 
Vist que el Sr. Eugeni Navas Ventosa és treballador d’aquest Consell Comarcal 

des del dia 21 de maig de 1991, a jornada completa, com a prospector del Servei de Control de 
Mosquits. 

 
Vist que en data 15 de juliol d’enguany i amb número d’entrada 4603 del Registre 

General d’aquesta entitat, el Sr. Navas ha comunicat que realitza una segona activitat a una 
empresa privada amb una jornada variable de 2-4 hores mensuals i que no hi ha data final prevista 
d’aquesta activitat. 

 
Vist que la Sra. Rosa Carbó Núñez és treballadora d’aquest Consell Comarcal 

des del dia 24 de juliol de 2007, a jornada completa, com a tècnica superior adscrita a l’Àrea 
d’igualtat de gènere i polítiques socials d’aquesta entitat. 

 
Vist que en data 15 de juliol d’enguany i amb número d’entrada 4609 del Registre 

General d’aquesta entitat, la Sra. Carbó ha comunicat que realitza una segona activitat a una 
empresa privada amb una jornada aproximada de 12 hores setmanals i que no hi ha data final 
prevista d’aquesta activitat. 

 



 

Vist que la Sra. Gemma Ventura Mestres és treballadora d’aquest Consell 
Comarcal des del dia 1 de juliol de 2009, a jornada completa, com a tècnica superior dins el 
projecte Itineraris Personals d’Inserció ( IPI) d’aquesta entitat. 

 
Vist que en data 27 d’octubre de 2009, la Sra. Ventura ha comunicat que realitza 

una segona activitat en el sector públic amb una jornada aproximada de 5 hores setmanals i que 
no hi ha data final prevista d’aquesta activitat. 

 
  Atesos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats Locals, que estableixen la possibilitat 
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària 
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en 
l’exercici d’ambdues activitats. 

 
Vist els informes emesos per la Tècnica del Departament de Recursos Humans i 

per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals, que s’incorporen a l’expedient, i que informen 
favorablement les sol·licituds de diferent personal d’aquesta entitat, en el sentit d’autoritzar la 
compatibilitat de la segona activitat declarades per aquest personal. 

 
Vist que per Acord del Ple d’aquesta entitat de data 20 de juliol de 2007, s’ha 

procedit a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple de les 
corporacions, d’acord amb l’article 21 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i d’acord amb l’article 52 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 Presidència, 
entre les que es troba la present.  

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

conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Autoritzar al Sr. Jaime Ernesto Rosado Muñoz, peó del Servei de 
Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, la compatibilitat de l’activitat 
privada per compte aliè declarada el dia 6 de maig de 2009, com treballador qualificat en activitats 
agrícoles per a l’empresa IBERCONTROL 86, S.L., amb una dedicació de 16 hores setmanals, 
distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquesta entitat, amb la que desenvolupa 
com a personal laboral adscrit al Servei de Control de Mosquits, amb la categoria de peó i amb 
una jornada completa de 35 hores i un horari de dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.30 hores, i 
la tarda del dimecres de 15.30 hores fins a les 18.00 hores en horari habitual, i de 8:00 a 15:00 en 
horari intensiu, des de la segona quinzena de novembre fins a la primera quinzena de febrer. 

 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Eugeni Navas Ventosa, prospector del Servei de 

Control de Mosquits d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, la compatibilitat de l’activitat 
privada per compte aliè declarada el dia 7 de maig de 2009, com treballador qualificat ( supòsit g 
de la sol·licitud de declaració d’activitat exempta) impartint classes per l’obtenció del carnet 
d’aplicador de plaguicides d’ús ambiental i alimentari (cursos DDD)) amb una dedicació variable de 
2 a 4 hores mensuals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquesta entitat, amb 
la que desenvolupa com a personal laboral adscrit al Servei de Control de Mosquits, amb la 
categoria de prospector i amb una jornada completa de 35 hores i un horari de dilluns a divendres 
de 8.00 hores a 14.30 hores, i la tarda del dimecres de 15.30 hores fins a les 18.00 hores en horari 



 

habitual, i de 8:00 a 15:00 en horari intensiu, des de la segona quinzena de novembre fins a la 
primera quinzena de febrer. 

 
TERCER.- Autoritzar a la Sra. Rosa Carbó Núñez, tècnica superior adscrita a 

l’Àrea d’igualtat de gènere i polítiques socials d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 
compatibilitat de l’activitat privada per compte aliè declarada el dia 27 de maig de 2009, com 
redactora d’articles a l’Anuari Territorial de Catalunya 2008 ( supòsit g de la sol·licitud de 
declaració d’activitat exempta) impartint classes per l’obtenció del carnet d’aplicador de plaguicides 
d’ús ambiental i alimentari (cursos DDD)) amb una jornada aproximada de 12 hores setmanals, 
distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquesta entitat, amb la que desenvolupa 
com a personal laboral temporal adscrita a l’Àrea d’igualtat de gènere i polítiques socials d’aquesta 
entitat, amb la categoria de tècnica superior i amb una jornada completa de 35 hores i un horari de 
dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.30 hores, i una tarda de 16:00 hores fins a les 18:30 hores 
en horari habitual, i de 08:00 hores a 15:00 hores en l’horari intensiu des de la segona quinzena de 
juny fins a la primera quinzena de setembre. 

 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Gemma Ventura Mestres, tècnica superior adscrita 

al projecte Itineraris Personals d’Inserció ( IPI) d’aquesta entitat, la compatibilitat de l’activitat 
pública declarada el dia 26 d’octubre de 2009, com a docent externa d’un Taller d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat portant a terme la matèria de comunicació, sent el seu 
horari de 16:00 hores fins a les 18:30 hores les tardes del dimecres i dijous, i que aquestes hores 
estan distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquesta entitat, amb la que 
desenvolupa com a personal laboral temporal adscrita al projecte Itineraris Personals d’Inserció 
(IPI) d’aquesta entitat, amb la categoria de tècnica superior i amb una jornada completa de 35 
hores i un horari de dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.30 hores, i una tarda de 16:00 hores 
fins a les 18:30 hores en horari habitual, i de 08:00 hores a 15:00 hores en l’horari intensiu des de 
la segona quinzena de juny fins a la primera quinzena de setembre. 

 
CINQUÈ.- Determinar que l’autorització d’aquest personal de compatibilitat amb 

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

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

conegui per raó del càrrec. 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 
SISÈ.- Determinar l’obligació d’aquest personal a posar en coneixement d’aquest 

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

 
SETÈ.- Comunicar el present Decret a l’esmentat personal en la part que els 

afecta perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
VUITÈ.- Donar compte del present Decret en la propera sessió plenària que se 

celebri.” 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3.-Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 
  
Sessió del 19 d’octubre 
 

a) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat, de col.laboració en matèria de polítiques de joventut. 

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

des de l’Oficina Comarcal d’Informació i Serveis a la Joventut, que tenia com a principal objectiu 
proporcionar als i les joves de la comarca tota aquella informació i serveis que els hi poguessin 
ajudar en la seva presa de decisions i en la definició del seu trajecte personal. A més, també 
recolzava i potenciava la tasca que els diferents ajuntaments de la comarca feien per dotar-se 
d’Oficines d’informació juvenil. 
 

Vist que el departament de Joventut del Consell Comarcal ha pres la decisió de 
reformular i reestructurar els seus serveis, deixant de prestar aquells que s’oferien des de l’Oficina 
Comarcal d’Informació i Serveis a la Joventut per configurar un nou Servei Comarcal de Joventut, 
que té com a principals destinataris de les seves activitats i serveis els ajuntaments de la comarca. 
 

Vist que el Departament de Joventut va elaborar el nou Pla comarcal de Joventut 
2009-2012 on s’estructura aquest nou Servei Comarcal de Joventut al voltant de tres eixos bàsics 
d’actuació: Polítiques d’Informació i Planificació, Polítiques d’Emancipació i Serveis de suport als 
municipis. Aquesta operativitat del Pla comarcal queda recollida en el Pla d’actuació per al període 
2009-2010. 
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, va sol·licitar un ajut econòmic a 
la Secretaria de Joventut, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, per poder desenvolupar el 
Pla comarcal durant els anys 2009 i 2010, donat que aquesta administració reconeix el paper de 
les comarques en l’assistència i cooperació als municipis i la realització d’activitats i la prestació de 
serveis públics d’interès supramunicipal, l’assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels 
serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals. 

 
Vist que la Secretaria de Joventut, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 

ha aprovat la concessió d’una subvenció, per un import total de 109.112,74 euros, per a la 
realització del Pla comarcal per als exercicis 2009 i 2010, i que aquesta subvenció s’articularà 
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració  entre ambdues entitats. 
 
  Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
d’aquesta entitat en data 9 d’octubre 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.- Deixar sense efecte el conveni de col·laboració de data 24 de maig de 

2001, subscrit entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, de delegació de competències, modificat mitjançant addenda 
de data 29 de maig de 2002. 

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

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques 
de joventut, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora 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.- Nomenar com a responsable política en matèria de joventut a la 
Presidenta del Consell Comarcal, la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals i com a suplent la consellera 
de joventut, la Sra. Eva M. Martínez Morales. 
 
  CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut, perquè en tinguin coneixement i als 
efectes. 
 
  SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de delegació de competències.” 

 
b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí, de 

col.laboració en el desenvolupament de Tallers de creació literària per l’any 2009. 
 

“Vist que  l'any 2000, els Ajuntaments i les biblioteques de Castelldefels, el Prat de 
Llobregat, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i Sant Boi de Llobregat van acordar convocar 
el Concurs de Novel·la per a Dones, Delta amb la finalitat encoratjar a les dones a desenvolupar 
els seus potencials creatius a través de l’escriptura i  promoure així la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones en l’àmbit literari. 
 

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

Vist que l’organització del PREMI LITERARI DELTA NARRATIVA ESCRITA PER 
DONES i la publicació de l’obra guanyadora, té com a objectiu donar suport i reconeixement a la 
creació artística de les dones i fomentar la seva participació dins del món literari.  
 

Vist que el 18 de febrer 2009 es va signar el conveni biennal de col·laboració 
entre els ajuntaments que hi participen i la designació de l’ajuntament de Sant Joan Despí com a 
municipi que organitzarà l’actual edició del premi. 
 



 

Vist que el 12 de febrer de 2009 es realitza l’Assemblea del Consell de Dones del 
Baix Llobregat en el que s’aprova la programació de l’any 2009 així com els objectius i línees 
estratègiques a desenvolupar, i que s’acorda, entre d’altres, l’impuls dels Premis Delta i la seva 
projecció comarcal.  
 

Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí, com a organitzador del Vè PREMI LITERARI DELTA NARRATIVA ESCRITA PER DONES 
manifesten el seu interès per coordinar-se i col·laborar per a dur a terme activitats que promoguin 
la consolidació del PREMI LITERARI DELTA NARRATIVA ESCRITA PER DONES, i que 
s’articularà mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 2 d’octubre de 2009, que 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 la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí, com a entitat coordinadora de l’actual Edició dels Premis Delta Narrativa per 
a dones, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització dels tallers d’escriptura al 
Baix Llobregat, de conformitat amb la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament. 
 
  SEGON.- El Consell Comarcal farà una aportació econòmica màxima a 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí de tres mil tres-cents euros (3.300€) en concepte d’ajut per tal de 
col·laborar i sufragar les despeses produïdes pels tallers organitzats per l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí. 
 
La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 45146200 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 l’Ajuntament de Sant Joan Despí perquè 
en tingui coneixement i als efectes. 
 

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

 
 
 



 

 
 

c) Aprovar una modificació en el conveni subscrit amb la Coordinadora 
d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat, de 
col.laboració en les activitats per l’any 2009. 

 
“Atès que des de l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat col·labora 

amb la Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat 
(CORDIBAIX), en foment i promoció d’activitats socials en el camp de la disminució psíquica, amb 
l’objecte de coordinar-se i col·laborar per portar a terme activitats de caràcter social que fomentin i 
promocionin la millora de la qualitat de vida dels disminuïts psíquics i la seva integració en la 
comunitat. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 4 de maig 

de 2009, va aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Coordinadora 
d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX), per a 
l’any 2009, en virtut del qual el Consell Comarcal farà una aportació econòmica per import de 
9.000€ (nou mil euros). 

 
Vist que en data 28 de juliol de 2009, la Diputació de Barcelona va comunicar a 

aquesta entitat l’atorgament d’unes subvencions en el marc de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat i en el que s’aprova el programa de Promoció de les persones amb discapacitat. 

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

Socials en data 13 d’octubre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació 
d’aquest conveni per incrementar l’aportació econòmica d’aquest Consell Comarcal amb la finalitat 
de desenvolupar les activitats programades a l’any 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 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 de col·laboració amb la 

Coordinadora d’Associacions i Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat 
(CORDIBAIX), per a l’any 2009, en virtut del qual s’incrementarà en dos mil dos-cents euros 
(2.200€) l’aportació econòmica que el Consell Comarcal realitza amb la finalitat de desenvolupar  
 



 

les activitats programades a l’any 2009, d’acord amb la minuta de modificació de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament al present acord. 
 

SEGON.- La present despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
313.48902 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 Coordinadora  d’Associacions i 
Patronats de Persones amb Disminució del Baix Llobregat (CORDIBAIX), perquè en tingui 
coneixement i als efectes escaients. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Ple que se 
celebri”. 

 
d) Aprovar una modificació en el conveni subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat, de col.laboració en les activitats per l’any 2009. 
 

“Vist que el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una entitat sense 
ànim de lucre que té per finalitat fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i 
artístics i en particular en els aspectes d’investigació, conservació i divulgació de la història, 
l’arqueologia, la bibliografia, el patrimoni artístic, la literatura, el folklore, la geografia i les ciències 
naturals de la comarca del Baix Llobregat. 

 
Vist que en data 14 de desembre de 1998, la Comissió de Govern va aprovar la 

subscripció d’un conveni marc de col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat per al desenvolupament de projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal, 
i que aquest conveni s’ha anat renovant anualment a través del seu programa anual, que consta 
com annex al mateix, previ mutu acord de les parts. 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 4 de maig 

de 2009, es va aprovar la subscripció d’un annex al conveni marc de col·laboració subscrit amb el 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per al desenvolupament de les actuacions que a 
continuació s’especifiquen, i que preveu una aportació a favor del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat de 13.252€ (tretze mil dos-cents cinquanta-dos euros) per al desenvolupament 
d’aquestes activitats: 

 
1. Materials del Baix Llobregat, núm.15 
2. Rutes de Dones del Baix Llobregat 
3. Premis de Reconeixement cultural al Baix Llobregat 
4. Memorial democràtic del Baix Llobregat 
5. Trobada d’entitats d’estudis del Baix Llobregat 

 
Vist que en data 28 de juliol de 2009, la Diputació de Barcelona va comunicar a 

aquesta entitat l’atorgament d’un ajut per al desenvolupament de l’actuació de Materials didàctics 
dins l’Àrea d’Educació en el marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 

 
Vist que el Centre d’Estudis del Baix Llobregat està desenvolupant l’actuació de 

Materials didàctics al llarg de l’any 2009, específics de geologia al Baix Llobregat. 



 

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

Socials en data 2 d’octubre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació de 
l’annex al conveni marc amb l’objectiu d’incloure la realització de l’actuació Materials didàctics.  

 
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 de l’annex al conveni marc de col·laboració 
subscrit amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per al desenvolupament de 
projectes per al coneixement i divulgació de la realitat comarcal 2009 en el sentit d’incloure 
l’actuació Materials didàctics a realitzar pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, de 
conformitat amb la minuta de modificació d’annex que s’incorpora a l’expedient i s’aprova 
simultàniament, i que preveu una aportació a favor del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat per a la realització d’aquesta actuació de 2.250€ (dos mil dos-cents cinquanta euros). 

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

45248903 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 al Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

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

e) Aprovar l’inici d’expedient per a l’adjudicació per procediment obert del contracte 
de servei de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en via pública i 
generadors singulars en les zones nord i oest de la comarca. 

 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 2005 es va 

adjudicar a l’empresa Concesionaria Barcelonesa, S.A, el contracte del Servei comarcal de 
recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers (SCRS). 

 
Vist que és necessari iniciar un nou expedient de contractació per a l’adjudicació 

del contracte de servei de recollida selectiva del paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i 
en generadors singulars en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat.  

 



 

Vist que els plecs de clàusules han estat informats favorablement pel Secretari, 
d’acord la Disposició Addicional 2ª.7 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic.   

Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per l’Interventor d’aquesta entitat, així 
com el certificat d’existència de crèdit, d’acord amb l’article 93.3 de la LCSP i la seva Disposició 
Addicional 2ª.7. 

 
Atès que aquest contracte de serveis s’adjudicaria per procediment obert i queda 

subjecte a regulació harmonitzada segons l’article 16 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 
   Vist el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 

el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques així com el Real 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

 Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i 
Noves Tecnologies en dat 13 d’octubre 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 l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de servei 

de recollida selectiva de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars 
en les zones Nord i Oest de la comarca del Baix Llobregat, amb el següent preu de licitació: preu 
unitari de les dues fraccions (paper – cartró i envasos lleugers) per import de 0,11257 €/Kg sense 
IVA per al paper i cartró i 0,31135 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers. 
 

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives  Particulars i de 
Condicions Tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte de servei de recollida selectiva 
de paper, cartró i envasos lleugers en la via pública i en generadors singulars en les zones Nord i 
Oest de la comarca del Baix Llobregat, que s’incorporen a l’expedient. 

 
TERCER.- Convocar la concurrència d’ofertes per a la prestació del servei de 

recollida selectiva, mitjançant procediment obert harmonitzat, i publicar el corresponent anunci al 
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el BOE, de conformitat amb l’establert en els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 

 
QUART.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 442 22300 del pressupost 

previst per enguany. 
 
CINQUÈ.- Faculta a la Presidenta d’aquesta entitat per a l’adjudicació provisional i 

definitiva d’aquest contracte. 



 

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

celebri.” 
 

Sessió del 2 de novembre 
 

f) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, de col.laboració en l’execució i finançament del projecte 
Desenvolupament d’accions per al suport del teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar. 

 
“Vist que per Decret de Presidència núm 68/09, de 13 de juliol, ratificat en sessió 

de la Junta de Govern de 20 de juliol, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció 
de 42.000 € (quaranta-dos mil euros) per al programa “La frescor que ve de la terra” corresponent 
a la planificació 2009 de la Xarxa d’ens locals Productes de la Terra. 
 
  Vist que el 31 d’agost de 2009 i amb número d’entrada 5215 del Registre general 
d’aquesta entitat, s’ha rebut la notificació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic del Servei de 
Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona de l’atorgament d’una subvenció per import de 
42.000€ (quaranta-dos mil euros) per a la realització del projecte Desenvolupament d’actuacions 
per al suport del teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar. 
 

Vist que d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona, el pressupost del projecte és de 60.000€ (seixanta mil euros), sent l’aportació de la 
Diputació de Barcelona de 42.000€ (quaranta-dos mil euros) i la del Consell Comarcal de 18.000€ 
(divuit mil euros).  
 

Vist que els anys 2007 i 2008 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci 
del Parc Agrari han col.laborat en el desenvolupament d’accions pilot de suport al teixit 
empresarial de productes alimentaris de locals i de qualitat i que l’actuació 2009 que ha estat 
subvencionada per la Diputació de Barcelona dóna continuïtat a aquesta línia de treball. 

 
Vist que en el Pla de treball 2009 es preveu que les accions del projecte presentat 

pel Consell Comarcal es desenvoluparan, com els anys anteriors, en l’àmbit del Parc Agrari del 
Baix Llobregat i en el marc de les actuacions del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, del 
qual en forma part el Consell Comarcal del Baix Llobregat.  

 
Vist que el Consorci del Parc Agrari, en el marc del seu programa Parc Actiu de 

foment i millora de la comercialització de les produccions del Parc, preveu continuar executant 
dins el 2009 un conjunt d’actuacions amb l’objectiu de promoure la identificació Producte fresc del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, així com estendre la promoció i comercialització d’aquest producte.    

 
Vist que d’acord amb l’informe emès pel Miquel Domènech i Roig, tècnic enginyer 

agrícola d’aquesta entitat en data 27 d’octubre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, és 
necessari subscriure un conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, que estableixi les formes i procediments per fer possible l’execució 
i la distribució del finançament del projecte Desenvolupament d’actuacions per al suport del teixit 
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar. 

 



 

Vist que aquest conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci 
preveu en la clàusula tercera que el Consell Comarcal del Baix Llobregat transferirà al Consorci 
del Parc Agrari l’import màxim de 42.000€ (quaranta-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 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a 
favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present. 

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

següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per a l’execució i 
finançament del projecte Desenvolupament d’actuacions per al suport del teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, d’acord amb la minuta de conveni que 
s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, així com la transferència al Consorci d’un 
import màxim de 42.000€ ( quaranta-dos mil euros) per a l’execució d’aquest projecte. 
 
  SEGON.- La despesa per import de 42.000€ ( quaranta-dos mil euros) anirà a 
càrrec de la partida pressupostària 71146701.  
 

TERCER.- Facultar a la Il·lma. Sra. Maria Solé i Sala,  Vicepresidenta d’aquesta 
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 

QUART.-. Comunicar el present acord al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i a l’Àrea de Desenvolupament econòmic, Servei de Teixit productiu de la Diputació de 
Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÉ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

g) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb diferents Ajuntaments i 
Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, per a la prestació d’ampliacions en el 
servei de transport escolar no obligatori durant el curs escolar 2009-2010. 

 
“Atès que, amb la finalitat de prestar un millor servei de transport escolar a aquells 

alumnes d’escolarització obligatòria però de trasllat no obligatori, aquest Consell Comarcal, a 
petició dels interessats i/o de mutu acord amb els ajuntaments, ha anat subscrivint convenis de 
col·laboració per a la prestació de l’esmentat servei. 

 
Ateses les actualitzacions dels contractes de transport escolar col·lectiu en el 

servei de transport escolar pel curs 2009-2010, aprovades per Decret de Presidència 91/09, de 8 
de setembre, ratificat en sessiód e la Junta de Govern de 21 de setembre de 2009, els serveis de 
transport escolar s’han vist reorganitzats, coordinats i ampliats. 
 



 

  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 23 d’octubre 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 de col·laboració amb els 
ajuntaments d’Abrera, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Molins de Rei, Sant Esteve 
Sesrovires, Hostalets de Pierola i les AMPA’S IES El Cairat d’Esparreguera, CEIP Castell Ciuró, 
IES Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat, IES de Sant Esteve Sesrovires, CEIPS Colònia Güell 
de  Santa Coloma de Cervelló, CEIP Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló, CEIP Pompeu 
Fabra de Vallirana, CEIP La Ginesta de Vallirana, CEIP l’Olivera de Vallirana i l’IES Vall d’Arús de 
Vallirana per a la prestació d’ampliacions en el servei de transport escolar no obligatori durant el 
curs escolar 2009-2010, d’acord amb les minuta de conveni que s’incorporen a l’expedient i 
s’aproven simultàniament. 
 
  SEGON.- Aprovar els següents imports que les esmentades entitats hauran 
d’aportar a aquest Consell en el marc d’aquests convenis: 
 
- Ajuntament d’Abrera:                              102.780,93 euros 
- Ajuntament de Corbera:          85.848,96 euros 
- Ajuntament d’Esparreguera        74.398,56 euros 
- Ajuntament d’Hostalets de Pierola                                 1.712,00 euros 
- Ajuntament de Molins de Rei                                  10.965,67 euros 
- Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires:                     5.722,58 euros 
- AMPA IES El Cairat d’Esparreguera                         177,00 euros 
- AMPA  del CEIP Castell Ciuró:                     10.965,67 euros 
- AMPA IES Camps Blancs de S. Boi de Ll.                     3.982,50 euros 
- AMPA IES Sant Esteve (Batxillerat)                         531,00 euros 
- AMPA del CEIP Monpedrós de Sta. Coloma de Cervelló      1.161,36 euros 
- AMPA del CEIP Colònia Güell de Sta. Coloma d Cervelló     2.032,38 euros 
-AMPAS dels centres de Vallirana: 

IES Vall d’Arús              7.385,00 euros 
CEIP Pompeu Fabra                        2.971,00 euros 
CEIP La Ginesta                        2.971,00 euros 
CEIP L’Olivera                       3.311,00 euros 

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

Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la formalització del present acord. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord als esmentats Ajuntaments i centres perquè 
en tinguin coneixement i als efectes. 



 

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

h) Aprovar una modificació en el conveni subscrit amb l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, de col.laboració en relació al servei de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 6 de juliol de 

2009 es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i diferents ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat fix per a persones 
amb mobilitat reduïda per a l’any 2009, entre els que figura l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
 

Vist que en el decurs de vigència del referit conveni, l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat ha sol·licitat la baixa de dues usuàries que anaven al “Centre de Dia Prytanis” del 
municipi de l’Hospitalet, el que comporta una reducció dels serveis que està rebent en l’àmbit del 
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda; així com, dues noves peticions d’ampliació 
dels esmentats serveis, per portar a una persona d’aquest municipi al mateix centre Prytanis i una 
altra al Centre Ocupacional Sant Jordi del municipi de Sant Boi de Llobregat. 
 
  Vist l’informe emès  per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 27 
d’octubre 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 modificació del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament del Prat de Llobregat per a la realització del servei de 
transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda, entre diferents municipis del Baix 
Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el decurs de l’actual exercici 2009, 
en relació a la baixa de dues usuàries pertanyents al municipi del Prat de Llobregat que tenien 
com a destinació el “Centre de Dia Prytanis” del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, amb un cost 
total de dos mil tres-cents setanta euros amb dinou cèntims d’euro (2.370,19€), quantitat que 
inclou el cost de l’acompanyant, i que desglossat són set-cents vint-i-tres euros amb vuitanta-cinc 
cèntims d’euro (723,85€) corresponents al cost del servei i mil sis-cents quaranta-sis euros amb 
trenta-quatre cèntims d’euro (1.646,34€) corresponents al cost de l’acompanyant. 
  

SEGON.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 5 d’ampliació del conveni de 
cooperació entre l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a 
la realització del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda entre 
diferents municipis del Baix Llobregat i diversos centres de la Comarca i del Barcelonès en el 
decurs de l’actual exercici 2009, en relació a diversos usuaris pertanyents al municipi del Prat de 
Llobregat, un amb destinació al “Centre de Dia Prytanis” del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, 



 

per un termini de sis mesos i amb un cost total de  mil cent trenta-tres euros amb trenta-dos 
cèntims d’euro (1.133,32€), quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, i que desglossat són 
tres-cents quaranta sis euros amb dotze cèntims d’euro (346,12€) corresponents al cost del servei 
i set-cents vuitanta-set euros amb vint cèntims d’euro (787,20€) corresponents al cost de 
l’acompanyant; i l’altre amb destinació al “Centre Ocupacional Sant Jordi” del municipi de Sant Boi 
de Llobregat per un termini de quatre mesos amb un cost total de set-cents noranta euros amb 
quatre cèntims d’euro (790,04€), quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, i que desglossat 
són dos-cents quaranta-un euros amb vint-i-vuit cèntims d’euro (241,28€) corresponents al cost 
del servei i cinc-cents quaranta-vuit euros amb setanta-sis cèntims d’euro (548,76€) corresponents 
al cost de l’acompanyant, de conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que 
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 a l’Ajuntament del Prat de Llobregat perquè 

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

celebri.” 
 

i) Informar favorablement l’expedient LLC-111/09 (B/C-06) presentat per Gestión de 
Hipermercados Caprabo Eisa SLU per l’ampliació d’un hipermercat al municipi de 
Sant Feliu de Llobregat. 

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

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya en data 27 d’octubre de 2009, amb número 
d’entrada 6314 del Registre General d’aquesta entitat, va comunicar a aquest Consell Comarcal 
que la societat Gestión de Hipermercados Caprabo Eisa SLU ha presentat una sol·licitud 
d’ampliació d’un hipermercat Eroski al municipi de Sant Feliu 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-11/09 ( B/C-06), no s’aprecia cap raó 
que aconselli informar desfavorablement l’ampliació d’aquest hipermercat Eroski, d’acord amb 
l’informe emès pel Secretari de l’entitat en data 26 d’octubre 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 l’ampliació de l’hipermercat Eroski al municipi 
de Sant Feliu de Llobregat per part de la societat Gestión de Hipermercados Caprabo Eisa SLU 
(exp. LLC-11/09 (B/C-06), 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.” 
 

j) Aprovar l’actualització de delegats i delegades del Consell Consultiu Comarcal de la 
Gent Gran del Baix Llobregat. 

 
“Vist que per acord de Ple de 9 de maig de 1995 es va aprovar els Estatuts del 

Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat així com la creació d’aquest òrgan 
de participació a la comarca. 
 
  Vist que en l’article 1 i 2 dels esmentats estatuts preveu la creació del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat com a òrgan adscrit al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i compost per l’Assemblea i la Junta Permanent. 
 

Vist que per tal de donar un nou impuls a les polítiques adreçades a la gent gran i 
incentivar polítiques públiques pel foment de l’envelliment actiu, l’any 2008 el Consell Consultiu 
Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat va elaborar el primer Pla Comarcal de la Gent Gran 
del Baix Llobregat (2009-2012). 
 
  Vist que segons els Estatus del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del 
Baix Llobregat està format per delegades i delegats que representen als ajuntaments de la 
comarca, a entitats o col·lectius que siguin representatius de les persones de la 3a edat i tinguin 
seu a la comarca, i/o representats de les seccions de jubilats d’UGT i CCOO de la comarca. 
 

Vist que cada municipi, en funció de la seva població, té un nombre determinat de 
delegades i delegats assignats i que atès el creixement poblacional dels municipis de la comarca 
s’actualitzen els components del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 
  Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques 
Socials en data 20 d’octubre 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.- Ratificar els següents nomenaments dels delegats i delegades 
proposats pels respectius Ajuntaments i Entitats de la Comarca, com a membres de l’Assemblea 
del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat i que a continuació 
s’especifiquen: 
 

Municipi Nomenaments com a delegats/des 
Abrera Antonia Luna Palacios 
 Francisco Ruano Martínez 
 Juan Navarro Gómez 
Castelldefels Adolf Juncosa Latorre 
 Aida Peralta Gasión 
 Francesc Fontoba Pons 
 Joan Torné Ahicart 
 Rogelio Gallego Álamo 
Cervelló Carmen Ruíz Escudero 
Cornellà de Llobregat Antonio Oya Espinosa 
 Emilia Garcia Romero 
Esparreguera Josep Cols Aregall 
 Josep Pérez Plaza 
Gavà Francesca Conde Villalta 
 Jesús Martín Tejera 
 Lluís Pedret Fernández 
 Ramón Pérez Ibáñez 
Martorell Antonio Morón Rodríguez 
 Franciso Nofuentes Ramos 
 José Cano Ruiz 
Olesa de Montserrat Pasqual Miralles Fernández 
 Sadurní Paltor Duran 
Pallejà Maria Assumpta Armengol Jordana 
Sant Andreu de la Barca Baltasar Soto Fernández 
 Felipe González Garvoz 
Sant Esteve de Sesrovires Àngel Antón Domínguez 
Sant Just Desvern Rosa Ros Pi 
Vallirana Francisco Javier Pujol Domenech 
 Maria Pedra Barrera 

 
  SEGON.- Ratificar les següents baixes dels delegats i delegades comunicades 
pels ajuntaments i entitats de la comarca, com a membres de l’Assemblea del Consell Consultiu 
Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat i que a continuació s’especifiquen: 
 

Municipi Baixes pendents de formalitzar Ajuntaments 
Castellví de Rosanes Manuel Raventós Oliva 
Gavà Josep Soler Serrano 
 Avel·lina Coll Masferré 
 Salvador Balcells Torres 



 

Josep Emilio Royo Torras 
Sant Andreu de la Barca José Romero Dengra 

Tomás Albiol Parellada 
Sant Esteve Sesrovires Ramon Mercader i Costa 
Sant Just Desvern Antoni Jordà Valero 
Santa Coloma de Cervelló Joan Devesa i Fontanillas 
Viladecans Isidoro Martínez Abanades 

 
 
 
  TERCER.- Informar de les següents baixes comunicades pels delegats i 
delegades com a membres de l’Assemblea del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del 
Baix Llobregat, pendents de ser formalitzades pels respectius ajuntaments: 
 

Municipi Baixes pendents de formalitzar Ajuntaments 
Begues Antonio González Parejo 
Collbató Romà Fontanet Durban 
 Rosa Querol Conesa 
Esparreguera Rodrigo Robledo Sánchez 
Esplugues de Ll Santiago Rodrigo Gracia 
 Jacinto Urban Caballero 
Molins de Rei Resurrecció Orozco Narro 
 Vicenta Milian Anson 
 Sofía Rodríguez Rodríguez 
Olesa de Montserrat Maria Carreras Morales 
Sant Esteve Sesrovires Antonio Yuste Moreno 
Sant Feliu de Ll Ginés Pozuelo López 
Sant Joan Despí Juan Sánchez López 
Sant Just Desvern Josefina Silvestre Mira 
Viladecans Joaquim Navarro Cárdenas 
 Álvaro Sabater Grau 

 
  QUART.- Comunicar el present acord als esmentats membres així com als 
ajuntaments perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
    

Sessió del 16 de novembre 
 

k) Aprovar un annex de modificació al conveni subscrit amb l’Entitat Metropolitana de 
Transport, regulador de l’aportació econòmica per a la gestió del servei de transport 
adaptat. 

 
“Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc de les competències 

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



 

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

Atès que, per tal de millorar la qualitat del transport adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda a la Comarca, l’EMT i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, fent ús de les 
seves respectives competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni de col·laboració 
per atendre les depeses produïdes per la prestació del transport adaptat en diversos municipis de 
la Comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’EMT i diferents centres del Baix Llobregat i del 
Barcelonès, conveni que s’ha anat prorrogant fins al present exercici 2009. 
 

Atès que en data 26 de febrer de 2007 el Ple del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat va aprovar definitivament la constitució del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
com a organisme autònom local, així com els seus estatuts reguladors. 

 
Atès que una de les finalitats de l’esmentat Patronat, segons el que s’estableix en 

els seus respectius estatuts, és col·laborar amb els Ajuntaments i altres entitats per al 
desenvolupament i millora del transport adaptat. 

 
Atès que en aquests anys de col·laboració hi ha hagut un creixement progressiu 

dels serveis de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, per part dels municipis 
pertanyents a la zona d’influència de l’EMT i entitats representants del col·lectiu de persones amb 
mobilitat reduïda, que ha fet que per la gestió d’aquest servei sigui necessària la utilització de 
personal auxiliar administratiu i que es revisés el contingut de la clàusula 3a. del conveni subscrit 
en data 20 de juny de 2006 entre l’Entitat Metropolitana del Transport i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, regulador de l’aportació econòmica de l’EMT per a la gestió del servei de transport 
adaptat. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 2 
de novembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant la modificació de la clàusula 
tercera del conveni regulador de l’aportació econòmica de l’EMT per a la gestió del servei de 
transport adaptat. 
 

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 clàusula tercera del conveni regulador 
subscrit en data 20 de juny de 2006 entre l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, regulador de l’aportació econòmica de l’EMT per a la gestió del 
servei de transport adaptat, que tindrà el següent redactat, de conformitat amb la minuta de 
modificació de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament: 

 



 

“El Consell comarcal del Baix Llobregat es compromet a destinar aquesta aportació a la millora de la 
gestió diària del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la comarca 
mitjançant la contractació d’una persona destinada de manera especifica i exclusiva a aquesta tasca i 
la utilització del personal auxiliar administratiu que sigui necessària”. 
 

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’Entitat Metropolitana del Transport 

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

celebri.” 
 

Sessió del 30 de novembre  
 

l) Aprovar l’adhesió al conveni marc de col.laboració per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 
administracions catalanes, subscrit pels Consorcis Localret i Administració Oberta 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 

 
“Vist el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya, signat en data 22 
d’octubre de 2006, per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes. 
 

Vist que l'interoperabilitat es defineix com un sistema d'intercanvi telemàtic de 
dades i documentació necessàries per a la tramitació d'expedients, així com la col·laboració entre 
els òrgans que presten determinats serveis amb la finalitat d'evitar que els ciutadans, les empreses 
i les organitzacions aportin aquestes dades i documents en suport paper que ja estan en poder de 
les administracions públiques o altres institucions. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 

Tecnologies en data 24 de novembre de 2009, que s’incorpora a l’expedient, proposant l’adhesió a 
aquest conveni marc per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes, atès quer el Consell Comarcal es troba en el procés 
d’adaptació a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i pot resultar 
una eina d’utilitat. 

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

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



 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre el 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, el 
Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya, signat en data 22 d’octubre de 2006, per a l’impuls i el desenvolupament de la 
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes. 
 
  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 les entitats signatàries d’aquest conveni 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

m) Aprovar la subscripció de l’addenda per l’any 2009 al conveni subscrit amb el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya, de col.laboració en la prestació de 
serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la 
millora dels serveis públics mitjançant les TIC. 

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

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

 
Vist que el pacte cinquè de l’esmentat conveni estableix que per a les successives 

pròrrogues la dotació prevista al pacte segon serà objecte d’actualització d’acord amb el que 
s’estableixi en els pressupostos del Consorci AOC i, si s’escau, els acords dels seus òrgans de 
govern i direcció; i que l’actualització de la dotació econòmica i dels nous compromisos a assumir 
pel Consell Comarcal es farà mitjançant addenda al conveni inicial. 

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

Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Consell Comarcal en la prestació de serveis 
d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de les prestació 
dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC, que s’incorpora a l’expedient, i que preveu 
una aportació econòmica per part del Consorci de 38.000€ (trenta-vuit mil euros) per participar en 
els serveis d’assistència. 

 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves 

Tecnologies en data 24 de novembre 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 de l’addenda per a l’any 2009 al conveni subscrit 
amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), de 
col·laboració en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la 
comarca per a la millora dels serveis públics mitjançant les TIC, i que preveu una aportació 
econòmica per part del Consorci a aquesta entitat de 38.000€ (trenta-vuit mil euros) per participar 
en els serveis d’assistència, de conformitat amb la minuta d’addenda que s’incorpora a l’expedient 
i s’aprova simultàniament. 
 
  SEGON.- 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 Consorci AOC perquè en tinguin 
coneixement i als efectes. 
 
  QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
 

n) Aprovar l’actualització del conveni subscrit amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
de cooperació en relació al servei de transport adaptat fix corresponent a l’any 
2009. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 6 de juliol de 

2009 es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i diferents ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat fix per a persones 
amb mobilitat reduïda per a l’any 2009, entre els que figura l’ajuntament del Prat de Llobregat. 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 de novembre d’enguany es va 
aprovar la modificació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l’ajuntament del Prat de Llobregat per a la realització del servei de transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda, en relació a la baixa de dues usuàries pertanyents a aquest 
municipi que tenien com a destinació el “Centre de Dia Prytanis”, amb un cost total de dos mil tres-
cents setanta euros amb dinou cèntims d’euro (2.370,19€), així com, l’aprovació de l’Annex 
número 5 d’ampliació del referit conveni, en relació a diversos usuaris pertanyents al mateix 
municipi, un amb destinació al “Centre de Dia Prytanis” del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, 
per un termini de sis mesos i amb un cost total de  mil cent trenta-tres euros amb trenta-dos 
cèntims d’euro (1.133,32€); i l’altre amb destinació al “Centre Ocupacional Sant Jordi” del municipi 
de Sant Boi de Llobregat per un termini de quatre mesos amb un cost total de set-cents noranta 
euros amb quatre cèntims d’euro (790,04€),  
 

Atès que en el decurs d’aquesta darrera modificació, l’ajuntament del Prat de 
Llobregat ha realitzat la petició de revisió dels serveis que està rebent en l’àmbit del transport 
adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda, davant aquest Consell Comarcal, en relació al  



 

 
 
servei de transport adaptat de diferents usuaris al Centre de Dia Onze de Setembre,  servei 
prestat per Delta Serveis Sanitaris, S.L. per a l’any 2009.   
 

Atès que l’import màxim, IVA inclòs, previst inicialment era de vuitanta-nou mil un 
euros amb seixanta cèntims ( 89.001,60 € ) per a l’exercici 2009, del qual la part que li corresponia 
satisfer a l’ajuntament de El Prat de Llobregat era de cinquanta mil vuit-cents sis euros amb vint-i-
cinc cèntims ( 50.806,25 €). 
 

Atès que el número d’usuaris i el número de dies que s’està realitzant aquest 
servei és inferior al previst inicialment, la quantitat que ha de satisfer l’ajuntament de El Prat de 
Llobregat ha de ser de trenta mil vuit-cents euros ( 30.800,00€). 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 23 
de novembre 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 modificació del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’ajuntament del Prat de Llobregat per al transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2009, en relació al servei de transport adaptat de 
diferents usuaris al Centre de dia Onze de Setembre del mateix municipi realitzada per Delta 
Serveis Sanitaris, S.L, en el sentit que l'import que ha de satisfer l’ajuntament del Prat de Ll. per 
l’esmentat servei ascendeix a la quantitat de trenta mil vuit-cents euros (30.800,00€); el que 
implica un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix per a l’any 2009 de cent quaranta-
tres mil sis-cents seixanta-un euros amb setanta-set cèntims (143.661,77€), quantitat que inclou 
l’Annex 5 de modificació del referit conveni. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’ajuntament del Prat de Llobregat perquè 

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

celebri.” 
 

o) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, de cooperació en relació al servei de transport adaptat fix corresponent a 
l’any 2009. 

 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 6 de juliol de 

2009 es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i els ajuntaments de la Comarca pertanyents a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del 



 

Transport (EMT), que són els de Castelldefels, Cornellà de Ll., Esplugues de Ll., Gavà, El Prat de 
Ll., Sant Boi de Ll., Sant Feliu de Ll., Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans, i quatre 
ajuntaments més no pertanyents a l’àmbit de l’EMT, que són els de Molins de Rei, Pallejà, Santa 
Coloma de Cervelló i Torrelles de Ll., en relació al transport adaptat fix per a persones amb 
mobilitat reduïda per a l’any 2009. 
 

Atès que s’ha detectat un error material en els Annexos 1-A, 2-A, 3 i 4 del referit 
conveni, consistent en que a la ruta 2 dels serveis prestats per la Creu Roja de Cornellà de 
Llobregat on diu que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té dos places per anar al Centre 
Ocupacional Can Serra del municipi de l’Hospitalet de Llobregat hauria de dir que té una plaça; 
error que no suposa una alteració substancial de l’acte administratiu. 
 

Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 105.2, disposa 
que les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes. 

 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 20 

de novembre 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 
 

ACORD 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la Comarca pertanyents a l’àmbit de l’Entitat 
Metropolitana del Transport (EMT), que són els de Castelldefels, Cornellà de Ll., Esplugues de Ll., 
Gavà, El Prat de Ll., Sant Boi de Ll., Sant Feliu de Ll., Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i 
Viladecans, i quatre ajuntaments més no pertanyents a l’àmbit de l’EMT, que són els de Molins de 
Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Ll., en relació al transport adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2009, per tal que en els Annexos 1-A, 2-A, 3 i 4 de 
referit conveni on diu que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té dos places per anar al Centre 
Ocupacional Can Serra del municipi de l’Hospitalet de Llobregat digui que té una plaça. 

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

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

celebri.” 
 
4.- Aprovar inicialment el pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal de 
l’entitat  i el seu organisme autònom per a l’exercici 2010. 

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



 

 
“Vist el títol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, el títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que les entitats locals estan obligades a 
elaborar i aprovar anualment un Pressupost general. 
 
  Atès que d’acord amb l’article 21 de l’Estatut de l’organisme autònom de Consell 
Comarcal del Baix Llobregat Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, la 
Junta de Govern d’aquest últim aprovarà inicialment el pressupost de l'Organisme i l'elevarà al 
Consell Comarcal per a l'aprovació del Ple del Consell Comarcal, integrat en el pressupost 
general. 
 
  Atès que, en sessió de 21 de desembre d’enguany, la Junta de Govern del 
Patronat ha aprovat la proposta de pressupost per a la seva elevació al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 

Vista la proposta de pressupost informada per la Intervenció del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat per a l’exercici 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu 
article 90, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Text refós aprovat pel Reial decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 126, on s’estableix que les plantilles, que hauran de 
comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual, s’aprovaran anualment per cada Corporació amb ocasió de l’aprovació del 
pressupost. 

 
Atesa la necessitat d’aprovar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2010, 

d’acord amb els requeriments legals. 
 
Vist l’article 17 de l’Estatut de l’organisme autònom, que estableix que el nombre 

de llocs de treball, la seva classificació, les categories i les funcions del personal del Patronat, 
seran les que constin a la plantilla i relació de llocs de treball que aprovi el Ple del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, a proposta de la Junta de Govern del Patronat. 

 
Atès que d’acord amb l’article 24.4 de l’Estatut del Patronat, correspon al Ple del 

Consell Comarcal aprovar la plantilla de personal del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat . 

 
Vista la plantilla del Patronat proposada per l’exercici 2010, aprovada per la seva 

Junta de Govern en sessió celebrada el 21 de desembre d’enguany. 
 
Vista la plantilla prevista per a l’exercici 2010 del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat i el seu organisme autònom, que s’adjunten a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i la 

Responsable del Departament de Recursos Humans en data 15 de desembre de 2009, que 
s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que d’acord amb els articles 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 



 

aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’òrgan competent per a 
l’aprovació dels pressupostos de l’ens local correspon al Ple. 

 
Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 14 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya, l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla de l’ens local correspon al Ple. 
 

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a l’exercici 2010, integrat pels Pressupostos del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, el resum del qual és 
el següent: 
 
PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
A/ ESTAT D'INGRESSOS 
Cap. III Taxes i altres ingressos                            435.300,00€ 
Cap. IV  Transferències corrents                     11.061.373,72€ 
Cap. V   Ingressos Patrimonials           1.019.500,00€ 
Cap. VI   Alienació d’inversions reals            180.303,60€ 
Cap. VII Transferències de Capital                   4.303.189,40€  
  
TOTAL INGRESSOS                          16.999.666,72€  

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses Personal          3.178.124,82€ 
Cap. II Compra de Bens i Serveis          1.753.240,38€ 
Cap.III Interessos                        3.000,00€ 
Cap. IV Transferències corrents          7.518.797,92€ 
Cap. VI Inversions reals                546.503,60€ 
Cap.VII Transferències capital          4.000.000,00€ 
        
TOTAL DESPESES                         16.999.666,72€  
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA DEL BAIX 
LLOBREGAT 
  
A/ ESTAT D'INGRESSOS 
Cap. IV  Transferències corrents           5.153.681,43€  
Cap. V   Ingressos Patrimonials                  3.000,00€ 
TOTAL INGRESSOS           5.156.681,43€ 

 
B/ESTAT DE DESPESES 
Cap. I  Despeses Personal         1.983.095,89€ 
Cap. II Compra de Bens i Serveis        1.685.250,50€ 
Cap. IV Transferències corrents        1.488.335,04€ 



 

 
TOTAL DESPESES              5.156.681,43€ 
     
 

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 
2010. 
 
  TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General en els termes establerts a 
l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 

QUART.- Aprovar la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i el seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a 
l’exercici 2010, que s’adjunta a l’expedient, integrada per la relació detallada de les places de 
funcionaris, personal laboral i eventual d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat, que constitueix part integrant del Pressupost 
Comarcal, d’acord amb el quadre següent: 

  
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2010 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
EVENTUAL 

 
 

 
Gerent 

 
A1 

 
1 

 
 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Funcionaris d'habilitació estatal  

 
 

 
Secretari 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Interventor 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Tresorer 

 
A1 

 
 

 
1 

 
Escala d'administració general 

 
 

 
Subescala técnica 

 
A1 

 
2 

 
1 

 
Subescala administrativa 

 
C1 

 
2 

 
 

 
Escala d'administració especial 

 
 

 
Subescala técnica 

 
 

 
                         Tècnics superiors 

 
A1 

 
2 

 
 

 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

 
Tècnics superiors 

 
A1 5 4 

  5 3 



 

Tècnics mitjans A2 
 

Tècnics auxiliars 
 

C1 
 
2 2 

 
Prospectors 

 
C1 

 
3 

 
3 

 
              Administratives 

 
C1 

 
8 

 
1 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
3 

 
9 

 
Personal d'oficis no qualificat 

 
A.PROF 

 
2 

 
2 

 
 

 
PATRONAT COMARCAL DE SERVEIS A LA PERSONA 
DEL BAIX Llobregat 
PLANTILLA 2010 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
FUNCIONARIS 

 
 

 
Escala d'administració general 

 
 

 
Subescala técnica 

 
 

 
Tècnic/a auxiliar 

 
C1  

 
1 

 
LABORALS 

 
   

 
              Tècnics superiors 

 
A1 

 
10 

 
10 

 
              Tècnics mitjans 

 
A2 

 
4 

 
9 

 
              Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
 

 
1 

 
Administratives 

 
C1 

 
3 

 
0 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
1 

 
3 

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

Persona del Baix Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 

SISÈ.- Procedir a la publicació íntegra del text de la plantilla en el Diari Oficial de 
la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, trametent simultàniament còpies 
de la mateixa al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de 
Govern de Barcelona, als efectes previstos per l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 
 
ANNEX 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
2010 

Pàg. 
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
TÍTOL I 
NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÉDITS 
CAPÍTOL I - NORMES GENERALS 
 
Article 1r.- Àmbit temporal 
1. L'aprovació, la gestió i la liquidació del Pressupost s'han de subjectar al que disposa el Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, i a aquestes bases d'execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost. 
 
2. En cas que el susdit Pressupost s'hagi de prorrogar, aquestes bases regiran, així mateix, durant el 
període de pròrroga. 
 
Article 2n.- Àmbit funcional 
 
1. Aquestes bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució del Pressupost del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i del Patronat Comarcal de Serveis a la persona del Baix Llobregat. 
 
Article 3r.- Import del Pressupost General 
 
Entitat Estat de despeses Estat d’ingressos Recursos ordinaris 

 ( cap. 1 a 5) 
Consell Comarcal Baix 
Llobregat 

16.999.666,72 16.999.666,72 12.516.173,72 

Patronat Comarcal de 
Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat 

 5.156.681,43  5.156.681,43  5.156.681,43 

 
Pressupost consolidat 

17.002.666,72 17.002.666,72 12.519.173,72 

 
Article 4t.- Estructura pressupostària 
 
1. Els crèdits inclosos a l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents: 
 
a) Programa - Distingint: Àrea de despesa, Política de despesa i Grup de programa 
 
b) Econòmica - Distingint: Capítol, Article, Concepte i Subconcepte. 
 
L’aplicació  pressupostària definida per la conjunció de les classificacions per programes  i econòmica, 
constitueix la unitat bàsica d’informació sobre la qual s’efectuarà el control comptable dels crèdits i de les 
seves modificacions. 
 
2. Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capítol, Article, Concepte i Subconcepte. 
 



 

L’aplicació d’ingressos es comptabilitzarà en el nivell més desagregat possible de concepte o subconcepte 
pressupostari. 
 
Article 5è.- Vinculacions jurídiques 
 
1. Els nivells de vinculació jurídica són: 
 
Despeses de personal (Capítol I) 
 
a) Respecte a la classificació per programa, l’àrea de despesa. 
 
b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol amb les excepcions següents: 
 
b.1) retribucions òrgans de  govern i personal directiu (Art. 10) 
b.2) Incentius al rendiment (Art.15) 
 
En aquestes la vinculació s’estableix a nivell d’article.  
 
Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II) 
 
a) Respecte a la classificació per programa, l’àrea de despesa 
 
b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol 
 
Transferències corrents i de Capital (Capítol IV i VII) 
 
a) Respecte a la classificació per programa, l’àrea de programa 
 
b) Respecte a la classificació econòmica, l’article, llevat les aportacions obligatòries  a altres entitats i les 
subvencions establertes com a nominatives , la vinculació de les quals  s’estableix a nivell de concepte i 
que són: 
 
231 48902 Coordibaix       11.200,00 
231 48903 Associació dones en xarxa   12.500,00 
231 48904 Llar Betania- Associació Lluc Quatre  20.386,02 
231 48905 Funció privada Caviga      3.189,40 
231 48906 Federació de dones per la igualtat 
  Del Baix Llobregat    25.000,00 
332 48903 Museu comarcal de Gavâ       5.722,76 
336 46700 Consorci de la Colònia Güell   54.608,09 
337 48905 Fundació Catalana del Lleure   11.000,00 
410 48000 Federació associacions defensa forestal    3.000,00 
920 48901 Fundació Utopía       5.191,81 
920 48903 Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llob.  13.000,00 
920 48903 INNOBAIX         1.500,00 
920 48907 Federació Catalana de Municipis     3.000,00 
 
Inversions reals (Capítol VI) 
 
a) Respecte a la classificació per programa, l’àrea de programa. 
 
b) Respecte a la classificació econòmica, l’article. 
 
Actius financers Capítol VIII) i Passius financers (Capítol IX) 
 
a) Respecte a la classificació per programa, l’àrea de programa. 



 

 
b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. 
 
2. En els crèdits declarats ampliables -art. 9- la vinculació jurídica s'estableix a nivell de partida. 
 
3. El control comptable de les despeses es realitzarà sobre l’aplicació pressupostària i el fiscal sobre el 
nivell de vinculació. En conseqüència es podrà retenir crèdit o autoritzar despeses sempre que existeixi 
crèdit suficient dintre de la corresponen borsa de  vinculació jurídica, encara que ultrapassi el crèdit de 
l’aplicació pressupostaria o que no existeixi l’aplicació pressupostària. Si es dona aquesta última 
circumstància es crearà l’aplicació pressupostària al tramitar-se l’autorització de despeses ( sense 
necessitat de cap modificació de crèdit, quedant ratificada la creació de l’aplicació pressupostària 
 per simple acte administratiu d’autorització de la despesa). 
    
CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÉDIT 
 
Article 6è.- Efectivitat de les modificacions de crèdits 
 
1. Quan calgui fer una despesa que excedeixi el nivell de vinculació jurídica, sense que hi hagi crèdit 
pressupostari suficient, es tramitarà un expedient de modificació de crèdits subjectant-se a les 
particularitats que regula aquest Capítol. 
 
2. Tot expedient de modificacions de crèdit  s’iniciarà mitjançant proposta de la Gerència, les raons que la 
justifiquin. 
 
3. Qualsevol expedient de modificació de crèdits ha de ser informat per part de la Intervenció. 
 
4. Les modificacions de crèdit aprovades per un òrgan diferent del Ple són executives des de l'adopció de 
l'acord d'aprovació. 
 
5. Les modificacions de crèdit que d’acord amb les presents bases corresponen a l Presidenta podrà 
elevar-les a la  Junta de Govern o al Ple per a la seva resolució definitiva.  
 
Article 7è.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
 
1. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits s'han de finançar amb un o varis dels recursos  que 
en aquest punt s'enumeren: 
 
- Romanent líquid de Tresoreria 
- Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del 
pressupost 
- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, les dotacions de les 
quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
2. Les despeses d'inversió aplicables als capítols 6, 7, 8 i 9 també es poden finançar amb recursos 
procedents d'operacions de crèdit. 
 
3. Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar mitjançant 
operacions de crèdit; amb aquesta finalitat, caldrà complir les condicions següents: 
 
a) Que el Ple del Consell Comarcal -amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació- declari la necessitat i la urgència de la despesa i reconegui la insuficiència 
d'altres mitjans de finançament dels que preveu el punt 1. 
 
b) Que l'import total anual no superi el 5% dels recursos corrents quantificats a l'article 3. 
 
c) Que la càrrega financera total no superi el 25% dels recursos esmentats. 



 

 
S'entén per càrrega financera la que hi ha al començament de l'exercici, que és de 0  incrementada en la 
que s'hagi originat a causa de la tramitació d'operacions de crèdit durant l'exercici, com també la resultant 
del préstec que es proposa de concertar. 
 
d) Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la Corporació. 
 
Article 8è.- Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
 
1. Els expedients, aprovats inicialment pel Ple del Consell Comarcal, s'han d'exposar al públic durant 
quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions. Si durant el període esmentat 
no s'han presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà aprovada definitivament, i, altrament, 
haurà de resoldre el Ple en el termini d'un mes a comptar de l'acabament de l'exposició al públic. 
 
2. Quan la causa de l'expedient sigui calamitat pública o altres d’interès general excepcional, la modificació 
pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, a partir d'aquest moment es 
podrà aplicar la despesa. 
 
Article 9è. Ampliació de crèdits 
 
1. Es consideren partides ampliables aquelles que corresponguin a despeses finançades amb recursos 
expressament afectats. 
 
En particular, es declaren ampliables les partides següents: 
 
 

Partida despesa  Concepte ingrés 
 
162 22300 
162 22602 
162 63500 
 
 
 
 

 
36000 
36001 
36002 
45301 
46212 
46404 
 

 
2. L'ampliació de crèdits exigeix la tramitació d'expedient, incoat per una unitat administrativa responsable 
de l'execució de la despesa en la qual s'acrediti el reconeixement de majors drets sobre els que preveu  el 
Pressupost d'Ingressos. 
 
3. L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afecten el Pressupost del Consell Comarcal 
correspon la Presidenta. 
 
Article 10è.- Transferències de crèdit 
 
1. Quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una aplicació pressupostària el crèdit de la qual sigui 
insuficient i sigui possible minorar el crèdit d'altres aplicacions pressupostàries  corresponents a diferents 
nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un expedient 
de transferència de crèdit. 
 
2. L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos del Consell Comarcal quan afectin 
aplicacions pressupostàries  de diferents grups de funció correspon al Ple. 
 
3. L'aprovació de les transferències de crèdit en les aplicacions pressupostàries  del mateix grup de funció, 
o entre aplicacions pressupostàries  del Capítol I, és competència de la Presidenta. 
 



 

4. Les transferències de crèdits aprovades per la Presidenta són executives des del moment de ser 
aprovades. 
 
Article 11è.- Generació de crèdits per ingressos 
 
1. Poden generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos següents de naturalesa no tributària: 
 
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, junt amb el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, despeses de competència comarcal, així com els recursos 
expressament afectats a despeses. 
 
Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o, mancant això, que figuri a l'expedient acord formal de concedir 
l'aportació. 
 
b) Alienació de béns comarcals; a aquest efecte, caldrà que s'hagi procedit al reconeixement del dret. 
 
c) Prestació de serveis, per la qual s'hagin liquidat preus públics, en una quantia superior als ingressos 
pressupostats. 
 
d) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals podrà reposar 
crèdit en la quantia corresponent. 
 
2. Quan es conegui el compromís ferm de fer una aportació á favor del Consell Comarca, o quan s'hagi 
recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, en una quantia superior a la que preveu el pressupost, 
s'ha d'avaluar si els crèdits disponibles a les partides corresponents de l'estat de despeses són suficients 
per finançar l'increment de despesa que es preveu que es necessitarà en el desenvolupament de les 
activitats generadores de l'ingrés. 
 
En cas que el volum de crèdit esmentat sigui suficient, no serà procedent tramitar l'expedient de generació 
de crèdits. 
 
3. L'expedient de generació de crèdits, serà aprovat per la Presidenta. 
 
Article 12è.- Incorporació de romanents de crèdit 
 
1. Amb caràcter general, la liquidació del Pressupost precedirà la incorporació de romanents. No obstant 
això, la susdita modificació es podrà aprovar abans que la liquidació del pressupost en els casos següents: 
 
a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos específics afectats. 
 
b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb informe 
previ de la Intervenció en què s'avaluï que la incorporació no produirà dèficit. 
 
2.- L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a la presidenta.  
 
3. L'aprovació de la modificació és executiva des del moment en què s'hagi adoptat l'acord corresponent. 
 
Article 13è.- Baixes per anul·lació 
 
1. Quan la Presidenta consideri que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable, sense pertorbació del 
servei pot ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, i la retenció de crèdit corresponent. 
 
2. L'aprovació correspon al Ple. 
 



 

TÍTOL II 
DE LES DESPESES 
CAPÍTOL I - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
Article 14è.- Retenció de crèdit 
 
1. Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient, ho aconsellin, l’òrgan 
gestor podrà  sol·licitar  a la gerència la retenció de crèdit en una partida pressupostària. 
 
2. Un cop rebuda la sol·licitud a la Intervenció, s'ha de verificar la suficiència de saldo al nivell en què 
estigui establerta la vinculació jurídica del crèdit. 
 
3. Un cop expedida la certificació d'existència de crèdit per la Intervenció, la Gerent ha d'autoritzar la 
reserva corresponent. 
 
Article 15è.- Autorització de despeses 
 
1. De conformitat amb el que estableix l’article 16.c del Decret Legislatiu 4/2003,  de 4 de novembre, que aprova 
el text refós de la llei d’organització Comarcal a Catalunya,  l’article 10.2 del Reglament Orgànic del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i el Decret de Presidència 54/07 del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 
del Baix Llobregat, de 28 de novembre de 2007,  es delega  a la Gerència l’autorització de tota mena de   
despeses que es derivin de l’execució del pressupost  fins al límit quantitatiu de 30.000,00 euros , sempre dins 
dels límits derivats de l’aplicació del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny , pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes de les administracions públiques i de la Llei d’organització Comarcal.  
 
2. De conformitat amb el que es preveu a l’article 10.2 del Reglament Orgànic del Consell  del Baix Llobregat es 
delega en la Presidència l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement de les mateixes fins el límit 
quantitatiu de 60.000,00, sempre dins dels límits derivats de l’aplicació del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny , pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
 
D’acord amb l’article 13 dels estatuts del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
correspon a la Presidenta autoritzar despeses i adjudicar contractes amb els límits que en cada moment  la 
normativa de règim local vigent. 
 
3. De conformitat amb el que preveu l’article 10.2 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal, es delega en la 
Junta de Govern l’autorització de despeses que es derivin de l’execució pressupostaria que excedeixi del límits 
fixats a l’apartat anterior. 
 
Correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidenta  d’acord amb el Decret 140/07,  les 
contractacions i concessions de tota classe  sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris  del pressupost i, en cap cas, de 6.000.000,00 € ; fins i tot els de caràcter plurianual de durada inferior  
a  quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
primer exercici , ni en cap cas la quantia assenyalada. 
 
Resten exclosos de la delegació anteriorment assenyalada els contractes menors que es mantenen com a 
competència de la Presidenta. 
 
4.Correspon a la Junta de Govern per delegació del Plenari en acord pres amb data 20.07.07 les contractacions 
i concessions de tota classe quan el seu import superi  el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i en 
qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros, així com els contractes i obres plurianuals quan la seva duració sigui 
superior a quatre anys, i els plurianuals de menor duració, sempre que l’import acumulat  de totes les seves 
anualitats superi el 10% dels recursos ordinaris referits al pressupost del primer exercici, i en tot cas quan la 
seva quantia sigui superior a l’esmentada. 
 
Queden exceptuats de la delegació les concessions de serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del Pressupost, de conformitat amb l’article 17 2.j) de la llei 



 

7/1985,de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la llei 57/2003, de 
16 de desembre. 
 
5. Correspondran a la Junta de Govern  totes aquelles que inicialment corresponguin a la Presidenta   o a la 
Gerent i que considerin convenient  elevar-les al a la Junta de Govern per a la seva resolució definitiva. 
    
7. Les delegacions d'atribucions previstes en els apartats 3 i 4 , comportarà, en el seu cas, la facultat d'aprovar 
inicialment i definitivament els projectes ordinaris o d'urbanització, llurs modificacions o revisions 
pressupostaries, el plec de condicions econòmic administratives, el plec de condicions tècniques, l'expedient de 
contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i la seva formalització; la interpretació dels 
contractes administratius i resoldre els dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons 
d'interès públic i pròrroga dels ajornaments de compliment; l'aprovació dels projectes addicionals o reformats 
l'import dels quals no excedeixi el 20% del pressupost inicial de contractació, les actes de preus contradictoris; 
revisió de preus; la resolució dins dels límits i amb els requisits assenyalats a la normativa; la recepció 
provisional i definitiva; la tramitació i resolució dels expedients de cancel·lació de fiances o garanties definitives, 
i totes les altres facultats que la legislació atribueix al Ple de la Corporació en les matèries delegades. 
 
8.  La delegació efectuada a favor de la Junta de Govern, s'entén sense perjudici de les atribucions que la Llei 
6/1987 atribueix a la Gerència.  
 
9. D’acord amb l’article 11 dels estatuts del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
correspon a la Junta de Govern del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat autoritzar la 
celebració de tot tipus d’actes i contractes llevat de les limitacions que consten en els seus estatuts i 
l’ordenament jurídic. 
 
Article 16è.- Disposició de despeses 
 
1. Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses són els mateixos que assenyala l'article 
anterior, en relació a l’autorització de despeses. 
 
2. Quan, a l'inici de l'expedient de despesa, se'n sàpiga la quantia exacta i es conegui el nom del perceptor, 
s'han d'acumular les fases d'autorització i disposició, i s'ha de tramitar el document comptable AD. 
 
Article 17è.- Reconeixement de l'obligació 
 
1. De conformitat amb el que es preveu a l’article 16.c del Decret Legislatiu 4/2003,  de 4 de novembre, que 
aprova el text refós de la llei d’organització Comarcal a Catalunya  es delega en la Gerència el reconeixement 
i liquidació de totes les obligacions que corresponen a compromisos vàlidament adquirits per aquest 
Consell Comarcal. 
 
2. Correspondran a la Junta de Govern  totes aquelles que inicialment corresponguin a la Presidenta  o a la 
Gerent i que considerin  convenient elevar-les al a la Junta de Govern per a la seva resolució definitiva. 
 
4. Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva d'una 
despesa en exercicis anteriors, sense que s'hagi autoritzat el compromís d'aquesta despesa i sense que 
existeixi consignació pressupostària, la seva aprovació correspon al Ple. 
 
Quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a crèdits del Pressupost vigent, serà 
competent per a la seva aprovació la Presidenta. 
 
5. En el cas de presentació de factures per l'adquisició de subministraments, o prestació de serveis, les 
susdites factures s'han de comptabilitzar com a documents O. 
 
6. Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització-disposició-reconeixement de l'obligació 
siguin simultànies, es poden acumular, i s'ha de tramitar el document comptable ADO. 
 



 

7. Les factures expedides pels contractistes s'han de presentar al Registre General del Consell Comarcal, i 
han de contenir, com a mínim, les dades següents: 
 
- Identificació clara del Consell Comarcal (nom, NIF). 
- Identificació del contractista. 
- Número de la factura. 
- Descripció suficient del subministrament o servei. 
- Centre gestor que ha efectuat l'encàrrec. 
 
8. Un cop rebudes les factures al Registre, s'han de traslladar a l'oficina gestora, per tal que puguin ser 
conformades pel cap del Servei; aquest acte implica que el servei o el subministrament s'han efectuat 
d'acord amb les condicions contractuals. 
 
9. Un cop conformades les factures esmentades, s'han de traslladar a la Intervenció de Fons als efectes de 
la seva fiscalització i comptabilització. 
 
10. L'aprovació de factures s'ha de materialitzar mitjançant diligència i signatura que han de constar a la 
relació elaborada. 
 
11. Pel que fa a les certificacions d'obra, caldrà adjuntar-hi factures, i en tots dos documents haurà de 
constar la conformitat per part dels Serveis Tècnics. 
 
Aquest acte acreditarà la realització total o parcial del contracte, en els termes previstos a l’article 99.4 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel què s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
Article 18è.- Documents suficients per al reconeixement de l'obligació 
 
1. En les despeses del Capítol I, s'han d'observar les regles següents: 
 
a) Les retribucions bàsiques, complementàries i incentius de productivitat  del personal eventual, funcionari 
i laboral (articles 10, 11, 12 , 13, 14 i 15) s'han de justificar mitjançant les nòmines mensuals i una relació 
mensual. La Cap de Personal, o la Gerent, acreditarà al peu de la mateixa nòmina, o en el llistat 
d’incidències que els funcionaris o empleats compresos, han prestat els serveix que en ella  s’assenyalen o 
retribueixen, així mateix certificarà la correcta aplicació dels acords corporatius i de la seva legislació 
reglamentaria.  
 
b) Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents.  
 
c) En altres conceptes la despesa dels quals està destinada a satisfer serveis prestats per un agent extern 
cal presentar factura, segons el que preveu l'article anterior. 
 
2. En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, s'exigeix amb caràcter general la presentació 
de factura. 
 
3. En les despeses d'inversió, el contractista ha de presentar factura, acompanyada, en alguns casos, de 
certificació d'obres, com s'indica al punt anterior. 
 
4. Les despeses per interessos i amortització que originen un càrrec directe en el compte bancari, quedaran 
justificades amb el comprovant emès per l’entitat bancària  
 
5. En les transferències corrents o de capital  (capitol IV i VII), que el Consell Comarcal hagi de satisfer, es 
podrà tramitar document ADOP quan s’acordi la transferència, sempre que el pagament no estigués 
subjecte al compliment de determinades condicions. 
 



 

Si el pagament de la transferència estigués condicionat, la tramitació del pagament tindrà lloc per haver-se 
complert les condicions fixades.   
 
Article 19è.- Ordenació del pagament 
 
1. De conformitat amb el que es preveu a l’article 16.c del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 
aprova el text refós de la Llei d’organització Comarcal de Catalunya, correspon a  la Gerència l’ordenació 
del pagament. 
 
2. L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'ha d'efectuar sobre la base de relacions d'ordres de 
pagament que ha d'elaborar la Tresoreria, conforme amb el pla de disposició de fons, tot i que, quan la 
naturalesa o la urgència del pagament ho exigeixi, l'ordenació del pagament es pot fer individualment. 
 
3. Es prohibeix el pagament ajornat del preu dels contractes administratius, excepte en els supòsits en què 
el sistema de pagament s’estableixi mitjançant la modalitat d’arrendament financer o arrendament amb 
opció de compra. 
 
En aquest últim cas, el límit màxim per al pagament serà de quatre anys, excepte que el Ple  autoritzi un 
termini superior. 
 
4.- En general el pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
Tanmateix, quan resulti justificat es podran realitzar pagaments mitjançant xecs nominatius. 
 
Article 20è.- Cessió dels drets de cobrament 
 
1. Els contractistes que tinguin dret a cobrar del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per haver-se 
reconegut obligacions al seu favor, podran cedir el seu crèdit a favor de tercers. 
 
2. Perquè la cessió de crèdit tingui plena efectivitat, caldrà que s’hagi notificat fehaentment al Consell 
Comarcal . 
 
3. No s’atendrà l’embargament del dret a cobrar del contractista si la diligència d’embarg es notifica després 
de la cessió de crèdit, per quant el Consell Comarcal necessàriament ha de pagar al cessionari. 
 
CAPÍTOL II - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
 
Article 21è.- Autorització-disposició 
 
1. En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació, mitjançant concurs o 
subhasta, s'ha de tramitar a l'inici de l'expedient un document A, per un import igual al cost del projecte o 
pressupost elaborat pels Serveis Tècnics. 
 
2. Un cop conegut l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa, s'ha de tramitar el document D. 
 
3. Successivament, i en la mesura en què tingui lloc efectivament la realització de l'obra, la prestació del 
servei o el subministrament, s'han de tramitar els documents O corresponents. 
 
4. Pertanyen a aquest grup les que es detallen: 
 
- Realització d'obres d'inversió o de manteniment 
- Adquisició d'immobilitzat 
- Altres la naturalesa de les quals aconsella la separació entre els actes d'autorització i disposició. 
 
Article 22è.- Autorització i disposició 
 



 

1. Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació originen la tramitació 
del document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. 
 
2. Pertanyen a aquest grup les que es detallen tot seguit: 
 
- Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa. 
- Arrendaments. 
- Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d'escombraries, manteniment d'enllumenat, etc.). 
- Interessos de préstecs concertats. 
- Quotes d'amortització de préstecs concertats. 
 
Els documents "O" s'han de tramitar quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei, o 
l'adquisició del bé contractats; a aquest efecte és suficient la presentació de factures, o el càrrec efectuat 
en compte bancari. 
 
Article 23è.- Autorització-disposició-obligació 
 
1. Les adquisicions de béns concrets, com també altres despeses no subjectes a procés de contractació en 
les quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ser immediata, originen la tramitació del document ADO. 
 
2. Pertanyen a aquest grup: 
 
- Adquisició de material petit. 
- Dietes. 
- Despeses de locomoció. 
- Interessos de demora. 
- Altres despeses financeres. 

 
Article 24è.- Despeses de personal 
 
1.Pel que fa a les despeses del Capítol I, cal observar les regles següents: 

 
a) L'aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball pel Ple suposa l'autorització i compromís de la 
despesa derivada de les retribucions bàsiques, complementàries i incentius de productivitat si fora el cas. 
  
b) Les nòmines mensuals del personal amb dret a percebre les retribucions compleixen la funció de 
document OP, que s’elevarà a la Gerent del Consell Comarcal, als efectes de l'ordenació del pagament. 
 
Article 25è.- Aportacions i subvencions 
 
1. En el cas d'aportacions obligatòries a altres administracions, si l'import és conegut al començament de 
l'exercici, s'ha de tramitar el document AD. 
 
2. Les aportacions de caràcter nominatiu que s’assenyalin expressament en el Pressupost, originaran la 
tramitació del document “AD”, a l’inici del exercici. 
 
3. Altres subvencions originen el document AD en el moment de ser atorgades. 
 
4. La concessió de qualsevol mena de subvencions requereix la formació de l'expedient en el qual consti la 
destinació dels fons i els requisits necessaris que cal complir per poder procedir al pagament, com també 
les causes que motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut. 
 
5. Perquè es pugui expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei gestor 
acrediti que s'han complert les condicions que s'exigeixen en l'acord de concessió. 
 



 

Si aquestes condicions, per la seva naturalesa, s'han de complir posteriorment a la percepció de fons, el 
Servei gestor ha de detallar quin és el període de temps dins el qual, en qualsevol cas, s'han de complir 
aquelles. 
 
6. En el darrer supòsit, la Intervenció ha de registrar aquesta situació de fons pendents de justificació, per 
tal de fer-ne el seguiment i proposar les mesures que escaiguin. 
 
7. Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d'un deute vençut, líquid i exigible, la Gerent pot acordar-ne la 
compensació. 
 
8. Aquesta compensació també, es podrà fer, per qualsevol tipus de deute que pugui tenir el Consell 
Comarcal a favor de qualsevol ens o persona física o jurídica i per qualsevol concepte, sempre que l’ens o 
persones físiques  i/o jurídiques fossin creditores del Consell Comarcal, essent necessari únicament la 
comunicació perceptiva a l’interessat.     
 
Article 26è.- Despeses d'inversió 
 
1. L'autorització de despeses de primer establiment, i les d'ampliació i millora, es condicionen al resultat 
previ dels corresponents estudis d'adequació a la legalitat. 
 
2. Cal incorporar a l'expedient, segons cada cas, la documentació que correspongui de la següent: 
 
a) Projecte, plànols i memòria. 
 
b) Pressupost, que ha de contenir la totalitat del cost. 
 
En cas que calgui executar obres d'urbanització, cal avaluar-ne el cost. 
 
©) Plec de condicions. 
 
d) Expedient d'imposició, si cal,  de contribucions especials . 
 
e) Proposta d'aplicació pressupostària. 
 
CAPÍTOL III – NORMES SOBRE CONTRACTACIÓ 
 
Article 27è.- Revisió de preus 
 
1. Perquè procedeixi aplicar revisió de preus, caldrà que el plec de clàusules administratives particulars 
detalli la fórmula o sistema de revisió aplicable. 
 
2. En cap cas podran revisar-se: 
 
a) Els preus corresponents al primer 20 per 100 del contracte ni al primer any d’execució. 
b) Els preus dels contractes en els quals s’hagi concertat el pagament mitjançant el sistema d’arrendament 
financer o arrendament amb opció de compra. 
c) Els preus dels contractes menors. 
 
Article 28è.- Contractes menors 
 
1. Tindran la consideració de contractes menors aquells quina quantia sense IVA no excedeixi dels límits 
següents: 
 
a) Contractes d’obres – 50.000,000 €. 
b) Contractes de subministrament – 18.000,00 €. 
c) Contractes de consultoria i assistència i de serveis – 18.000,00 €. 



 

 
2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors en general només exigirà: 
 
a) Autorització de la despesa, amb caràcter previ a la seva execució. 
b) Incorporació de la factura, acreditativa de l’efectiva realització de l’objecte del contracte. 
 
3. Quan es tracti del contracte menor d’obra, caldrà incloure el pressupost de les obres i, si és possible, 
projecte descriptiu de les mateixes. 
 
4. Els contractes menors no poden tenir duració superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni de revisió 
de preus.  
 
Article 29è.- Contractació pel procediment negociat sense publicitat 
 
1. En cap cas podrà superar-se els límits següents: 
 
a) En el contracte d’obres – 200.000 €. 
b) En el contracte de gestió de serveis, quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui inferior 
a 60.000,00 € i el termini de duració inferior a cinc anys. 
c) En el contracte de subministrament – 60.000,00 €. 
d) En el contracte de subministrament consistent en la fabricació de productes elaborats conforme a les 
característiques peculiars fixades per l’Administració – 60.000,00 €. 
e) En el contracte de consultoria i assistència – 60.000,00 €. 
 
Article 30è.- Contractes privats 
 
1. Tindran la consideració de contractes privats els definits a l’article 20 de la Llei de contractes de les 
administracions públiques i en particular els següents: 
 
a) Compravenda, donació, permuta i arrendament sobre béns immobles. 
b) Serveis d’assegurances. 
c) Serveis bancaris i d’inversions 
d) Préstecs, crèdits i altres operacions financeres realitzades per a finançar les necessitats previstes en el 
Pressupost Comarcal. 
 
2. En el cas d’adquisició de béns immobles caldrà acreditar suficientment dins l’expedient l’interès que 
l’operació té per a la comarca. 
 
Caldrà, així mateix, complir el procediment i requisits establerts al Reglament de Patrimoni dels Ens locals 
de Catalunya. 
 
3. Quan així ho autoritzi el Ple, la despesa dimanant de l’adquisició d’immobles podrà aplicar-se com a 
despesa plurianual, si es compleixen aquestes condicions: 
 
a) En el moment de l’escriptura pública s’aplicarà al pressupost corrent una despesa per adquisició de 
l’immoble no inferior al 50 per 100 del preu. 
 
b) La resta de despesa podrà aplicar-se als pressupostos dels exercicis successius, fins a quatre anualitats. 
 
5. Quan la despesa originada per l’adquisició d’immobles s’hagi aplicat íntegrament al Pressupost corrent, 
podrà fraccionar-se el pagament si així ho autoritza el Ple. 
 
El número d’exercicis durant el qual es pot fer el pagament no podrà excedir de quatre i respecte a les 
quanties ajornades, s’hauran de respectar les limitacions establertes. 



 

 
Article 31è.- Constitució de garanties 
 
1. Serà necessari constituir una garantia provisional equivalent al 2 per 100 del pressupost del contracte per 
a acudir als procediments oberts o restringits de quantia igual o superior a la fixada per a la publicitat en les 
Comunitats Europees, de la Llei de contractes de les administracions públiques (LCAP). 
 
En altre cas, només caldrà constituir garantia provisional quan s’estableixi en el plec de condicions 
particulars. 
 
2. En general els adjudicataris dels contractes administratius hauran de constituir una garantia definitiva 
equivalent al 5 per 100 de l’import d’adjudicació, qualsevol que hagi estat el procediment i la forma 
d’adjudicació del contracte. 
 
3. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en els contractes de consultoria i assistència i en els de serveis 
podrà dispensar-se al contractista de la constitució de garantia definitiva. 
 
En el seu cas, caldrà que el plec de clàusules administratives particulars prevegi aquesta dispensa, que 
haurà de justificar-se a l’expedient de contractació. 
 
4. En els contractes privats, s’establirà en el plec de condicions si cal constituir garantia definitiva. 
 
5. En casos especials, o de presumpció de temeritat per desviació a la baixa de l’oferta seleccionada, es 
podran exigir les garanties complementàries previstes en la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, en el seu article 36, apartats 3, 4 i 5. 
 
CAPÍTOL IV - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA 
 
Article 32è. Pagaments a justificar. 
 
1.- Es lliuren i consideraran com a pagaments a justificar, les quantitats que s’hagin de satisfer per a l’execució 
del serveis, els comprovants dels quals no puguin obtenir-se amb anterioritat a la seva realització. Aquest 
lliuraments a justificar s’aplicaran als respectius capítols articles i conceptes, amb l’obligació dels perceptors  de 
trametre compte justificatiu  com criteri general en el termini de tres mesos i en tot cas abans de la finalització 
de l’exercici. 
 
2. Les ordres de pagament a justificar s’expediran  a favor dels habilitats designats per la Junta de Govern i 
excepcionalment a favor de la  Presidenta. La Intervenció abonarà les quantitats derivades dels manaments de 
pagament a justificar , mitjançant transferència al compte corrent que a tal fi tinguin obertes per cadascuna de 
les habilitacions designades, o mitjançant xec nominatiu. 
 
3.Les disposicions de fons de les comptes esmentades a l’apartat anterior  s’efectuaran mitjançant xec 
nominatiu o transferència bancària autoritzades amb la firma de l’habilitat. Així mateix l’habilitat podrà demanar 
una tarja de dèbit o crèdit com a mitjà de pagament  amb un límit màxim de disposició mensual de 1.000,00€. 
 
4. La Intervenció i Tresoreria portarà nota dels lliuraments expedits a justificar  per poder exigir en el moment 
oportú la justificació o responsabilitat que es derivi. 
  
5. Correspondrà a la  Gerència l'autorització dels pagaments a justificar, dins els límits de la seva competència. 
En altre cas hauran de ser autoritzats per la Presidència. 
 
Article 33è.  Bestretes de caixa fixa 
 
1. Tindran la consideració de bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter no pressupostari i 
permanent que es realitzin als habilitats pel maneig de fons a  justificar nomenats per la Comissió de Govern, 
per a la atenció immediata i posterior aplicació  al pressupost de l’any en que es realitzin, despeses periòdiques 



 

o repetitives, com les referents a  dietes i  despeses de locomoció (concepte 230 i 231), material no 
inventariable, subministres, comunicacions,  transports, despeses diverses, atencions protocol·làries, anuncis 
premsa, despeses notarials i defensa  ( conceptes 220,221,222,226) reparacions i conservacions (article 21), .-
formació i perfeccionament (concepte 163 ) i altres de similars característiques. Aquestes bestretes de caixa 
fixa no tindran la consideració  de despeses a justificar. 
 
2. A càrrec de la bestreta de caixa fixa establerta a favor de la gerent, es podran fer front a les despeses de 
compres i serveis que siguin necessaris per al correcte funcionament de les escoles taller, cases d’oficis, tallers 
ocupacionals i altres programes subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Les bestretes de caixa fixa tindran com a quantia global en la seva concessió el límit del 20 % del total de 
crèdits destinats a despeses corrents en cada moment en la respectiva àrea (classificació per programa).  

 
HABILITATS DE PAGAMENT BESTRETA DE CAIXA FIXA 
 
GERÈNCIA      12.000’00 
 
SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS     6.000,00 

 
2. En cap cas es podran atendre amb càrrec als crèdits  de bestreta de caixa fixa  despeses individuals 
superiors a 3.000’00 euros 
 
3. Les provisions fons en concepte de bestreta de caixa fixa es realitzaran en base a una Resolució dictada 
per la Gerent o d’un Decret de Presidència . 
 
4. Situació de fons. L’import dels manaments de pagament no pressupostaris que s’expedeixen s’abonarà per 
transferència a les mateixes comptes corrents que les respectives habilitacions tenen obertes per rebre les 
ordres de pagament a justificar, amb les mateixes condicions de disposició. 
 
5. Els comptes corrents a que es refereix l’apartat anterior només podran admetre ingressos de la tresoreria 
General, tret els que pugui produir el propi habilitat en concepte de reintegrament de quantitats indegudament 
satisfetes. 

 
6. Els interessos que produeixin els comptes corrents enumerats s’ingressaran pels habilitats a la tresoreria 
general amb aplicació de l'oportú concepte del pressupost d’ingressos. 

 
7. Reposició de fons e imputació de la despesa al pressupost. Els habilitats rendiran comptes per les despeses 
ateses amb bestretes de caixa fixa a mesura que les disponibilitats de tresoreria aconsellin la reposició dels 
fons utilitzats i necessàriament  dintre dels mes de desembre. 
 
8. Les esmentades comptes , juntament amb les factures i demés documents originals que justifiquin l’aplicació 
de fons, degudament relacionats, seran aprovades mitjançant Decret de Presidència  o mitjançant Resolució de 
Gerència  

 
9. Tenint en compte les quantitats justificades en els comptes a que es refereix l’apartat anterior  l’habilitat 
realitzarà els documents de gestió comptable del pressupost de despeses (ADOP) que procedeixen. Els 
esmentats documents s’expediran a favor de l’habilitat d’àrea  amb imputació a les aplicacions pressupostàries  
a que corresponguin les despeses realitzades. 
 
10. Mentre no es disposi la seva cancel·lació, la justificació de despeses amb càrrec als fons lliurats en 
concepte de bestreta de caixa fixa comportarà la reposició de fons, una vegada hagi estat fiscalitzada i 
comptabilitzada la despesa corresponent  
 
Article 34 – Dotació econòmica per als grups polítics municipals 

 
D’acord amb la redacció donada a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 



 

local, per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, s’assigna una dotació econòmica als Grups polítics comarcals de import 
172.800,00€ que figura a la partida 912 48000 del Pressupost del Consell Comarcal. 
 
Les retribucions per als regidors i regidores que no tinguin dedicació exclusiva , ni dedicació parcial per 
assistència efectiva a Plens, Junta de Govern  i Junta de portaveus seran determinades pel Ple . Les 
despeses aniran a càrrec de la partida 912 23000.   
 
Les  quantitats que aprovi el Ple, es trametaran en un sol acte administratiu que acumulara les quatre fases 
de la despesa (autorització, disposició  reconeixement de l’obligació i pagament ) utilitzant el document 
comptable ADOP. 
 
CAPITOL V. DIETES I DESPLAÇAMENTS 
 
Article 35 – Dietes i desplaçaments 
 
1. Durant l'exercici de 2009 continuaran retribuint-se les indemnitzacions per raons de servei, de conformitat 
amb el que preveu el Reial Decret 236/1988, de 4 de març, sobre indemnitzacions per raons de servei, de 
funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/84,  de 2 d'agost en la redacció donada per la Resolució 
de 22 de març de 1993 de les Subsecretaries d'Economia i Hisenda i per les Administracions Publiques, segons 
Acord del Consell de Ministres de 12 de febrer de 1993, i l'ordre de 8 de novembre de 1994. 
 
2. Les indemnitzacions que puguin produir-se a favor dels càrrecs de naturalesa electiva i del Gerent, de 
conformitat amb el que preveu el Reial Decret 236/1988, de 4 de març, tindran un coeficient multiplicador 1.5 
per les establertes en el grup 1 de l'esmentada norma. 
 
3. Les indemnitzacions de l'apartat anterior seran efectives per Decret de la Presidència o Resolució de 
Gerència en els quals s'autoritzi la sortida, el punt de destinació i la duració de l'autorització. 
 
4. La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran incompatibles amb la 
compensació per qualsevol altra despesa, amb excepció de les de viatge, que es regiran per la normativa 
especifica derivada del Reial Decret 236/88, de 4 de març. 
 
5. L'import de les indemnitzacions s'entendrà modificat si així ho fos alhora per unes normes dictades per 
l'Administració de l'Estat durant l'exercici de 2010. 
 
6. La utilització per personal dependent d'aquesta Administració de vehicle propi, serà compensat o indemnitzat 
al preu fixat al conveni col.lectiu  de l’entitat, sense necessitat ni mediació de Decrets al respecte de 
començaments, encara que en serà necessària la conformitat de la Gerència, a través de documents 
normalitzats. 

 
TÍTOL III  
DELS INGRESSOS 
 
Article 36è.- Pla de Tresoreria 
 
1. Pertoca al tresorer elaborar el Pla  de Tresoreria, que ha de ser aprovat per la Gerent. 
 
2. La gestió dels recursos líquids es regeix pel principi de caixa única i s'ha de dur a terme amb el criteri 
d'obtenció de la rendibilitat màxima, assegurant en tot cas la liquiditat  per al compliment de les obligacions 
en els seus venciments temporals. S’autoritza  a la Gerent  del Consell Comarcal del Baix Llobregat la 
inversió d’actius financers i imposicions a termini d’acord amb les disponibilitats de tresoreria.   
3. Els recursos que es puguin obtenir en execució del Pressupost es destinen a satisfer el conjunt 
d'obligacions. 
 
Article 37è.- Reconeixement de drets 
 



 

1. Serà procedent el reconeixement de drets tan aviat com se sàpiga que hi ha hagut una liquidació a favor 
del Consell Comarcal, que pugui procedir de la mateixa Corporació, d'una altra Administració o dels 
particulars;  
 
2. En el cas de subvencions o transferències a rebre d'una altra entitat, condicionades al compliment de 
determinats requisits,  quan es compleixin les condicions establertes perquè la subvenció sigui exigible, se 
n'ha de reconèixer el dret. 
 
3. Pel que fa a la participació en tributs de l'Estat, es comptabilitzarà mensualment el dret reconegut i la 
recaptació en base a la quantia rebuda. 
 
4. En els préstecs concertats, quan s'hagi formalitzat el contracte s'ha de comptabilitzar el compromís. 
 
A mesura que tinguin lloc les disposicions successives, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets i el 
cobrament de les quantitats corresponents. 
 
5. En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment de la meritació. 
 
Article 38è.- Mitjans de cobrament 
 
1. Els deutors a la Hisenda Comarcal podran satisfer els seus deutes en diner efectiu, mitjançant xec 
nominatiu a favor del Consell Comarcal i transferència bancària al compte designat en els documents de 
pagament. 
 
2. Quan els deutors al Consell Comarcal siguin alhora creditors per obligacions reconegudes, la la Gerent 
podrà ordenar la compensació, que s’instrumentarà mitjançant ingressos i pagaments en formalització. 
 
3. La compensació entre crèdits i dèbits concurrents es podrà ordenar quan ja hagi transcorregut el període 
de pagament voluntari sense que el deute s’hagi satisfet i sempre que el creditor del Consell Comarcal no 
hagi cedit a un tercer el seu dret, en els termes previstos a l’article 20è d’aquestes Bases. 
 
Article 39è.- Comptabilització dels cobraments 
 
1. Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no se'n conegui l'aplicació pressupostària, s'han de 
comptabilitzar com a Ingressos pendents d'aplicació, i originen un càrrec en el compte de "Caixa" i un 
abonament en el compte "Ingressos pendents d'aplicació en Caixa". 
 
2. Pel que fa a la resta dels ingressos que ha de percebre la Corporació amb caràcter general, s'utilitza 
l'aplicació directa, i originen un càrrec en el compte de "Caixa" i un abonament en el compte de "Deutors 
per drets reconeguts". 
 
3. Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, l'han de comunicar a la 
Tresoreria, per tal que se'n pugui fer el seguiment puntual. 
 
4. La Tresoreria controlarà que no hi hagi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització 
comptable. 
 
Article 40è.- Aplicació de fiances i préstecs 
 
1. Les fiances i els dipòsits que, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat, hagin de constituir els 
contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries. 
 
2. Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la Corporació no previstos en el Pressupost tindran 
caràcter d'operació no pressupostària. 
 



 

3. S'autoritza a la Tresoreria per efectuar la devolució d'avals bancaris i de valors en dipòsit sense 
necessitat d'ordenació expressa, essent suficient l'acte administratiu de cancel·lació de la garantia o de 
devolució del dipòsit. 
 
La devolució es tramitarà mitjançant el corresponent document comptable, intervingut per la Intervenció 
General, acompanyat del trasllat del corresponent acte administratiu de cancel·lació o devolució. 
 
4. S'aplicarà el principi de caixa única establert per l'art. 175 i 177,b de la LRHL, inclòs en el cas d'ingressos 
afectats, comptabilitzant-se els moviments de Tresoreria d'acord amb la Instrucció de  
Comptabilitat. 
 
Article 41è.- Operacions de crèdit 
 
1. Quan resulti imprescindible per al desenvolupament normal, de les activitats d’interès general, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, els seus Organismes autònoms i les societats mercantils de capital 
íntegrament comarcal podran concertar operacions de crèdit a curt o llarg termini, segons el previst als 
articles 49 a 54 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2. Correspon al President la concertació de les següents operacions de crèdit: 
 
a) Aquelles previstes al Pressupost, quan el seu import acumulat dins l’exercici no superi el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris. 
b) Les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa no 
superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats l’exercici anterior. 
 
3. S’exclouen de la competència del President la concertació de les operacions de crèdit que 
excepcionalment hauran de finançar despeses per operacions corrents, en els termes previstos al punt 4 
d’aquest article. 
 
4.- Correspon al Ple la concertació de les següents operacions de crèdit: 
 
a) Les operacions a curt i llarg termini, i les de tresoreria, que superin els límits fixats al punt 2, apartats a) i 
b) del present article. 
 
b) Les destinades a finançar noves o majors despeses per operacions corrents, expressament declarades 
necessàries i urgents, quan concorrin les condicions determinades a l’article 158.5 de la Llei d’Hisendes 
Locals, recollides a l’article 7.3 de les presents Bases d’Execució. 
 
Article 42è.- Establiment i modificació de preus públics 
 
1. El Ple delega en la Junta de Govern Comarcal  l’establiment i modificació dels Preus Públics  de 
conformitat amb l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
  
TÍTOL IV 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
Article 43è.- Operacions prèvies en l'estat de despeses 
 
1. Al final d’ exercici, s'ha de verificar que tots els acords municipals que comporten reconeixement de 
l'obligació han tingut reflex comptable en fase "O". 
 
En especial, les subvencions concedides el pagament de les quals no hagi estat ordenat al final de 
l'exercici es comptabilitzen en fase O, tot i que la percepció efectiva de fons resti condicionada al 
compliment d'alguns requisits. 
 



 

2. Els serveis gestors han de sol·licitar als contractistes la presentació de factures dins l'exercici. Sense 
perjudici d'això, cal verificar l'estat de determinades despeses per consums o serveis imputables a 
l'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no ha arribat a formalitzar-se pel fet de no disposar 
de factures el dia 31 de desembre. 
 
Quan siguin despeses corrents i figuri informe del servei gestor que justifiqui que ha tingut lloc l'adquisició o 
el servei, les factures a rebre tenen la consideració de document O. 
 
3. Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment d'obligacions 
reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la 
incorporació de romanents a què es refereix l'article 12. 
 
Article 44è.- Operacions prèvies en l'estat d'ingressos 
 
1. Tots els cobraments fets fins el 31 de desembre han de ser aplicats en el pressupost que es tanca. 
 
2. S'ha de verificar la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes d'ingrés, conforme 
amb el que preveu l'article 37è. 
 
Article 45è.- Tancament del pressupost 
 
1. El pressuposts del Consell Comarcal  i dels organismes autònoms es liquiden separadament; els estats 
demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de romanents s'han d'elaborar abans del 15 de 
febrer de l'any natural següent al que es tanca. 
 
2. La liquidació del pressupost del Consell comarcal i dels organismes autònoms ha de ser aprovada pel 
President, que en donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
3. Per determinar el romanent de tresoreria es consideraran ingressos de difícil recaptació els d'antiguitat 
superior a l'any, llevat que les característiques especials del dret o del deutor, justifiquin una altra 
consideració. 
 
4. Les operacions de liquidació del Pressupost es regiran pel que disposen els arts. 172 a 174 de la Llei 
39/1988, els arts. 89 a 105 del R.D. 500/1990 i per la Instrucció de Comptabilitat. 
 
5. La rendició de comptes es regirà pel que disposen els arts. 208 a 212 del Reial 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei de Hisendes Locals i per la Instrucció de Comptabilitat. 
 
TÍTOL V 
CONTROL I FISCALITZACIÓ 
 
Article 46è.- Control intern 
 
1. En el Consell Comarcal i als organismes autònoms administratius s'exerciran les funcions de control 
intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control 
d'eficàcia. 
 
2. En els organismes autònoms comercials i a les societats mercantils, s'exerceixen les funcions de control 
financer i control d'eficàcia. 
 
3. L'exercici de la funció interventora fiscalitzadora l'ha de dur a terme directament la Intervenció de Fons. 
 
4. L'exercici de les funcions de control financer i control d'eficàcia es desenvolupa sota la direcció de 
l'Interventor Municipal, a càrrec dels funcionaris que s'indiquin, els quals podran demanar l'auxili d'auditors 
externs, quan calgui. 



 

 
Article 47è.- Normes particulars de fiscalització 
 
1. No estan sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, contractes menors, 
així com altres despeses de caire periòdic i demés de tracte successiu, un cop intervinguda la despesa 
corresponent a l'acte o contracte inicial, així com altres despeses menors de 3.005,06 euros. 
 
2. En les despeses corrents, imputables al Capítol II, s'exerceix la intervenció prèvia limitada, que suposa 
comprovar els següents punts: 
 
a) Existència de crèdit pressupostari i adequació del mateix a la naturalesa de la despesa que es proposa. 
 
b) Que les despeses es generen per òrgan competent. 
 
c) En el cas de despeses plurianuals, el compliment del que estableix la normativa vigent. 
  
3. Les despeses sotmeses a fiscalització limitada seran objecte d’altra plena posterior, exercida sobre una 
mostra representativa dels actes o documents objecte de fiscalització. 
 
4. Es pot exercir la fiscalització mitjançant tècniques de mostreig en els casos següents: 
 
a) Liquidació de taxes i preus públics 
b) Retribucions de personal 
 
Quan la fiscalització s'hagi fet per mostreig, aquesta circumstància s'ha de fer constar expressament a 
l'informe, emès per Intervenció. 
 
Les presents bases han estat aprovades pel Plenari del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió 
celebrada  el dia 21 de desembre de 2009. 
 
La Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. Margarita Manzano Portaveu de grup comarcal de 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
Cada vez el presupuesto que aprobamos se nos entrega con poco tiempo. Se nos ha entregado 
con tres días, el jueves pasado, pero además que haya números que han cambiado en un 
presupuesto ya entregado a los portavoces, pues lo que pido es que se retire evidentemente y que 
se aprueben ya cuando nos entreguen los presupuestos tal y como van a ser aprobados 

La Sra. Presidenta contesta que la variació se’ls ha explicat, i que en principi és menor i per una 
bona cosa; que des del Departament d’Acció Social i Ciutadania donen més diners dels que 
estaven prevists en el conveni i ha semblat que ja que encara no estava aprovat es podia  
incorporar aquesta quantitat.  

A continuació, la Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Ortega, Portaveu del grup comarcal del 
Partit Popular que diu: 

Quan arriba tot aquest tema de pressupostos és una mica con si fos una mica de broma, i ho 
lamentem molt des del Partit Popular, perquè sempre oferim la nostra col·laboració per participar i 
aportar i ens trobem el dimecres passat, com cada any, que ens entregueu el full que són un plec 
de quatre fulls en el qual està tot el pressupost recollit, amb tot establert, tot menjat i paït. 

Avui venim aquí a fer de palmeros o a dir que no. Evidentment no farem de palmeros, però és que 
a més a més en aquella  Junta de portaveus, que va durar el que va durar, avui ens enterem que 



 

hi ha una altra informació afegida, per bé o no tant per bé, com deia la portaveu de Ciutadans, 
però es lamentable que el que hagi pogut variar o modificar des de dimecres fins avui dilluns, és 
trist  que no ho puguem saber el mateix dia, almenys, ja que ens  informeu el dimecres que ja han 
passat 72 hores de la Junta de portaveus que és quant aquest grup polític s’entera del pressupost.  

Dit això, també volem afegir que el nostre grup també està interessat en saber, si us plau, de què 
hi ha una partida d’alienació d’unes finques que és la Colònia Güell que va ingressar setze milions 
d’euros i que no la veiem reflectida en lloc en el pressupost. Segurament que estaran guardats 
aquest diners en algun lloc pendents d’aplicació o per inversió. Agrairíem que si us plau ens 
facilitéssiu  informació al respecte. 

I el sentit del  vot,  el nostre grup votarà que no.  

Intervé la Sra. Presidenta que diu: 

Totes les xifres i els documents estan a la seva disposició. El tema de la venda dels terrenys de la 
Colònia Güell evidentment no és en aquest pressupost ja que no s’han de veure reflectits per 
quant la transacció econòmica no té lloc o no tindrà lloc en el 2010 sinó que ja va tenir lloc en el 
passat. 

En un pressupost anual hi ha els ingressos que es produiran en aquest exercici i les despeses que 
es produiran en l’exercici, i no hi poden haver altres questions, i de compravendes en el passat 
vostès van tenir coneixement. Va passar per aquest Ple, si volen explicacions,tot i que  ja van tenir 
en el seu dia accés a aquestes explicacions, se’ls hi donaran. 

Com vostè sap  una compravenda de patrimoni no pot ser utilitzada per cap altre cosa que no sigui 
una inversió en patrimoni, cosa que  en aquesta institució no té lloc. Aquests són uns diners amb 
els quals compte el Consell Comarcal i que els interessos d’aquelles quantitats permeten, entre 
altres coses, obrir i tancar la persiana cada dia i poder acabar de complementar el que els diners 
que rebem de les institucions no arriban a sufragar, sobre tot les despeses que tenim de gestió. 
Però si volen una aportació, vostès saben que és diner públic, són comptes públics, i en el  
compte general vostès tenen totes aquestes partides reflectides. Però, si tot i així  tenen dubtes, 
evidentment estem a la seva disposició per aclarir-los, però en el pressupost del 2010 no hi ha 
altra cosa que el que hi ha previst que s’efectuï i es materialitzi durant el 2010 . 

Tot seguit torna a prendre la paraula el  Sr. Ortega  que diu: 

Aquest grup polític no dubte de l’honestedat d’aquest Consell Comarcal ni molt menys, i segur que 
tot està reflectit, però clar, repeteixo ens enterem 72 hores abans d’aquest pressupost, ens falta 
més informació. Per això simplement sol·licitem, demanen  humilment,  que ens facilitin  com  està  
la situació  de l’alienació, la venda del patrimoni de la Colònia Güell, des del moment que va ser 
l’alienació que em sembla que va ser en l’any 2006 -2007 fins la data, com està el tema dels 
cobraments i quina periodicitat de cobrament i res més i a partir d’aquí ja farem el nostre anàlisi. 

La Sra. Presidenta contesta que ja els informarem  i que en el seu moment van tenir la informació i 
van obtenir la informació, però poden tornar a demanar-la. 

A continuació intervé la Sra. Manzano, que diu: 



 

Quiero volver a insistir en que el tema no es a que se haya dedicado ni si es a una buena causa o 
no , el tema es que los números no coinciden, la documentación que se nos ha entregado no 
coincide con los presupuestos que se van aprobar y vuelvo a solicitar que sean retirados. 

Contesta la Sra. Presidenta que diu: 

Molt bé, però no comprenc el seu comentari. Es a dir, en el pressupost del 2010 els papers que  
se'ls han donat és el pressupost que aprovem, només amb aquesta petita variació en aquesta 
quantitat que  prové del Departament  d’ Acció Social. 

I tot aquest tema que comenta el Sr. Ortega  no hi surt en els pressupostos ni en la documentació 
que se’ls ha donat perquè no és d’aquest any. 

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 el vot en contra de la 
representant del grup comarcal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía i dels representants 
presents del  grup comarcal del Partit Popular. 
 
5.- Aprovar la baixa d’obligacions i drets reconeguts pendents de pagament corresponents 
a pressupostos tancats. 

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

 
“Atès que per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 

pressupostària, cal determinar la relació de drets i obligacions reconegudes procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents de cobrament i pagament a drets i obligacions efectivament 
exigibles actualment.   
 

Vist l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en 
relació a la prescripció d’obligacions ja reconegudes i liquidades que estableix que, llevat de 
l’establert en lleis especials, el dret a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o 
liquidades prescriu als 4 anys 
 

Vista l’existència de drets i obligacions reconegudes d’exercicis tancats 
corresponents a  obres finançades pel Pla Únic d’Obres i Serveis de l’exercici 2001 que es 
compensen entre si, i que corresponen a baixes en el finançament consolidat  de les esmentades 
obres. 
 

Vist que els imports de les obligacions reconegudes pendents d’ordenar el 
pagament a favor dels  Ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i de Sant Boi de Llobregat en 
relació a les Obres subvencionades pel PUOSC  88/424  i 94/596 corresponen a la part de l’obra 
no certificada. 
 

Vist que a l’exercici 2007 es va duplicar el reconeixement obligació i ordenació de 
pagament de recàrrec metropolita de transport de la finca Can Torrens, 139  per import de 21,70€. 
 

Vist l’informe de la Tècnica de cultura i ensenyament  en relació al pendent de 
cobrament de les primeres jornades d’estudi del patrimoni del Baix Llobregat que correspon a un 
compromís d’ingrés que finalment no es va formalitzar en el correspon conveni. 
 



 

Vist que el dret reconegut pendent de cobrament d’exercicis tancats que figura a 
la partida 2007 46204 per import de 32.308,64€  correspon a despeses de material d’oficina, 
inversió i altres despeses no acceptades com a justificació de la subvenció atorgada pel 
Departament de Benestar i Família  de la Generalitat de Catalunya  per finançar els equips 
d’atenció a la infància i adolescència . 
 

Vist l’informe de l’Interventor accidental, que s’incorpora a l’expedient. 
  

Aquesta Presidència proposa al  Ple  l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats d’acord al següent detall: 
 
1.- ANUL.LACIO OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS TANCATS 
 

 

    
ANY PARTIDA DESCRIPCIÓ   IMPORT  
1993 911 75214 Ajuntament d’Esplugues de Llob. PUOS 88/424 9.757,59 
1994 121 22706 Clotas i Congost, Fransesc – Estudis I treballs 

tècnics 
676,14                       

1995 911 76214 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat PUOSC 
94/596 

4.265,06                           

2001 442 22300 Recuperación  de papel hermanos Fernández, 
SL- Transport recollida selectiva de residus 

                   
2.926,84     

2001 911 76217 Obra Puos 2001/167 Ajuntament d’Esplugues 64.746,24 
2001 911 76217 Obra Puos 2001/166 Ajuntament d’Esparreguera 16.844,98 
2001 911 76217 Obra Puos 2000/022 Ajuntament de Cervello 0,01 
2002 322 47000 Confederació d’empresaris del Baix Llobregat- 

Recursos humans i tècnics  destinats al Servei 
d’assessorament  a les empreses en matèria de 
formació continua 

5.438,03 

2002 322 47000  Ajuntament de Sant Feliu de LLobregat- 
Recursos humans i tècnics  destinats al Servei 
d’assessorament  a les empreses en matèria de 
formació continua 

5.438,03 

2002 322 47000 Unió Comarcal Comissions Obreres del  Baix 
Llobregat- 50% conveni col.laboració accions 
sensibilització en temes mediambientals  projecte 
ECOPYME 

7.512,66 

2002 322 47000 Fundació Cirem Assessorament a la creació dels 
moduls de formació multimedia per a 
emprenedors 

3.346,44 

2007 121 22500 Entitat metropolitana de Transport 21,70 
  TOTAL 120.973,72 
    

 
 

SEGON.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats d’acord al següent detall: 



 

 
1.- ANUL.LACIO DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS 
 

 

    
ANY PARTIDA DESCRIPCIÓ   IMPORT  
2000 46211 Ajuntaments – Primeres jornades del Patrimoni 300,51 
2001 75506 Obra Puos 2001/167 Ajuntament d’Esplugues 64.746,24 
2001 75506 Obra Puos 2001/166 Ajuntament d’Esparreguera 16.844,98 
2006 46218 Ajuntament Sant Vivenç dels Horts 0,20 
2007 45501 Conveni EAIA-2007 32.308,64 

  TOTAL 156.136,19 
    

 
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-Partido de la Ciudadanía i dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular. 

 
 

6.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de l’organisme autònom Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona corresponent a l’any 2010. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l’article 17 de l’Estatut de l’organisme autònom Patronat Comarcal de 

Serveis a la Persona del Baix Llobregat, que estableix que el nombre de llocs de treball, la seva 
classificació, les categories i les funcions del personal del Patronat, seran les que constin a la 
plantilla i relació de llocs de treball que aprovi el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a 
proposta de la Junta de Govern del Patronat 
 

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

 
Vista l’actualització de la relació de llocs de treball del Patronat proposada per a 

l’exercici 2010, aprovada per la seva Junta de Govern en sessió celebrada el 21 de desembre 
d’enguany. 

 
Atesa la necessitat d’aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball del 

Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals i la 

Responsable del Departament de Recursos Humans en data 15 de desembre de 2009, que 
s’incorpora a l’expedient. 

 
Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

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

 



 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de l’organisme 
autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat per a l’any 2010, i la 
proposta de taula salarial del Consell Comarcal i del seu organisme autònom, d’acord amb el 
document que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 

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

Persona del Baix Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes. 
 
TERCER.- Publicar aquesta relació de llocs de treball en el Diari Oficial de la 

Generalitat 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 de Règim Local.” 
 
ANNEX 
 
Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat 
 

CODI:   L.A1.1. 
LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A SUPERIOR –Gestió transport adaptat 

 
REQUISITS: Llicenciat/da preferentment dret, sociologia, econòmiques, enginyeries tècniques 

o equivalent  
 
FUNCIONS: 

- Les pròpies de l’exercici professional pel qual habilita la seva titulació. 

- Planificar elaborar i controlar la gestió de la documentació relativa als 
tràmits del  transport adaptat 

- Realitzar la proposta d’adjudicació de les rutes i el seguiment de la 
documentació per a la seva aprovació pels òrgans corresponents. 

- Realitzar el seguiment econòmic de les despeses generades pel Servei 
de transport i el seguiment comptable. 

- Elaborar propostes d’optimització del servei i elaborar propostes 
d’informes, modificació de rutes, contractes, adjudicacions i d’altres que 
es puguin derivar de la gestió del transport. 

- Realitzar el seguiment i atenció amb els interlocutors municipals en 
matèria de transport. 

- Col·laboració amb altres professionals del servei en la posada en marxa 
de les propostes i projectes en el seu àmbit d’actuació. 

- Atenció i informació telefònica i presencial. 
- Informes i assessorament tècnic. 

- Qualsevol altre d’anàlogues característiques 
 

 
PROVISIÓ:  Concurs-oposició 



 

 
SITUACIÓ DE LA PLAÇA:  Vacant 

 
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-Partido de la Ciudadanía i dels representants 
presents del grup comarcal del Partit Popular 

 
 

7.- Aprovar l’actualització de les retribucions del personal laboral i funcionari de l’entitat i el 
seu organisme autònom per l’any 2010, en aplicació del conveni col.lectiu vigent. 

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

 
“Vist l’Avantprojecte de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 

2010, que preveu l’increment de les despeses del personal al servei del sector públic i disposa que 
amb efectes de l’1 de gener de 2010 les retribucions íntegres del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar un increment global superior al 0,3% respecte de les de l’any 
anterior. 

 
Vist el vigent conveni col.lectiu aplicable al personal laboral del Consell Comarcal 

del Baix Llobregat i el seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del 
Baix Llobregat preveu, en el seu article 19, que l’increment salarial serà el de l’IPC anual més 
favorable que l’INE determini per a la Comunitat Autònoma de Catalunya o de l’Estat. 

 
Vist que en la reunió extraordinària del mes de desembre del Comitè d’Empresa i 

el Consell Comarcal, es va acordar que l’increment per aquest any 2010 per al personal laboral 
serà d’un 0,3%. 

 
Vist que aprovat el pressupost i la plantilla d’aquesta entitat i amb el límit de les 

previsions legals establertes a l’Avantprojecte de la Llei de Pressupostos, cal procedir a la revisió 
de les retribucions del personal al servei d’aquesta entitat i del seu organisme autonòm, tan pel 
que fa al personal laboral i funcionari com a l’eventual, incrementant-se en un 0,3%. 

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

Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals d’aquesta entitat, que s’incorpora a l’expedient. 
 

Vist el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, que atribueixen al Ple la competència per a l’aprovació de la fixació de les 
retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal, així com els Estatuts del Patronat 
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat que preveuen, dins les facultats de tutela del 
Consell Comarcal, l’aprovació per part del Ple d’aquest de les normes generals de remuneració 
aplicables al seu personal. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Incrementar les retribucions del personal laboral i funcionari del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona del Baix Llobregat en un 0,3%, exceptuant el personal contractat en virtut d’un pla 
d’ocupació o subvenció concreta per a la realització d’un projecte determinat que provingui de 



 

l’INEM, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la Unió Europea o 
qualsevol altre entitat o institució d’acord amb l’àmbit d’aplicació del Conveni Col·lectiu per al 
personal laboral del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i amb efectes des de l’1 de gener de 
2010, aplicant-se l’esmentat percentatge sobre tots els conceptes retributius que configuren el 
salari de cada treballador/a. 
 
En relació al personal funcionari, es condicionarà el present acord al que estableixi amb caràcter 
definitiu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010.  
 
  SEGON.- Aprovar les retribucions del personal eventual per aquest any 2010, 
d’acord amb la taula que s’annexa a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

TERCER.- Notificar el present acord al personal afectat pel seu coneixement i 
efectes. 
   

QUART.-  De conformitat amb l’article 104 de la Llei de Bases de Règim Local el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, publicar la modificació del règim 
retributiu dels llocs de treball de personal en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 

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

 
 

8.- Aprovar definitivament 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 per acord de Ple, en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2009, es va 
aprovar 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. 
 

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. 264, de 4 de 
novembre 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 Torre del Telègraf de Can Dolcet de Collbató, 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 Collbató perquè en tingui coneixement i als 
efectes.” 
 

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

 
 

 
9.- Precs i preguntes. 
 
La Sra. Presidenta  diu: 
 
Hi havia pendent del Ple anterior una pregunta o una qüestió que va plantejar la  Sra. Manzano 
sobre un vídeo que l’havien facilitat alguns ciutadants, i la resposta li donarà la Sra. Elena 
Embuena, Consellera de Medi Ambient. 
 
A continuació pren la paraula la Sra.Elena Embuena, i diu: 
 
Sra. Manzano, 
 
Tal com vaig comentar-li a la Junta de Portaveus, passo a donar-li resposta. 
 
A la vista del vídeo que vostè ens va lliurar en el passat Ple de Consell, vàrem analitzar a quin lloc 
corresponien les imatges i, en primera instància vàrem pensar que podia ser l’anomenat Tub del 
Governador, un tub que serveix de desguàs de la Riera de Rubí i de la Depuradora de Sant Feliu. 
Finalment hem deduït que es tracta d'un sobrant d'aigües de reg del Canal de la Infanta, uns 
centenars de metres aigües amunt del començament de l’esmentat Tub del Governador.  
 
És cert que l'aigua no és neta del tot però tampoc és aigua residual, la qual cosa vol dir que prové 
d’aigües dels camps de regadiu i per això té un color marronós. 
 
Una altra cosa són les andròmines, la brutícia, els residus sòlids que  s’han acumulat però que no 
han arribat amb l'aigua, sinó que són dipositades per la gent com un abocador incontrolat. 
  
A tot el riu Llobregat s’han fet moltes actuacions i la fesomia tant de la llera com de les riberes ha 
canviat molt en els darrers anys. Actualment tot el tram des de la Riera de Rubí fins a Sant Boi és 
el que en aquests moments  està més endarrerit, però existeix el projecte d’arranjament que es 
duu a terme amb el Consorci del Riu Llobregat, del qual hi forma part el Consell Comarcal 
conjuntament amb molts altres organismes (Generalitat,Govern de l’Estat, Mancomunitat) i que 
vetlla perquè arribi a ser un espai d’ús per a tota la ciutadania de la nostra comarca. 
 
Cal que mentre es realitzen les obres i s’estableixen les competències, tatn l’ACA com els propis 
ajuntaments tinguin una actitud vigilant per tal de mantenir en les millors condicions possibles la 
zona del riu, en el seu tram de ribera o de casc urbà.  
 
Agraïm doncs, a la Sra. Manzano, la seva preocupació i la informació facilitada i esperem de la 
seva col·laboració per a qualsevol acció que es vulgui emprendre en el futur. 
 



 

 
Finalment, la Sra. Presidenta  diu, en relació a una queixa prèvia de la Consellera Sra. Manzano 
per la dilaciò en la resposta a la seva qüestió: 
 
Demano disculpes a la Sra. Manzano pels mals entesos que s’haguessin pogut produir, ja que 
vostè estava esperant la resposta i no ens vam entendre. Li demano disculpes i espero que 
aquesta contesta la pugui traslladar a les persones que li van facilitar el vídeo.   

 
 

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

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

 
 


