CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
PLE
ACTA NÚM. 2 /2011

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia divuit d’abril de dos mil onze. Quan són les dinou
hores, es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat els i les
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta
sessió, de caràcter ordinari, se celebra a primera convocatòria, sota la Presidència de l’Il·lma.
Sra. Rosa Boladeras Serraviñals i assistits pel Secretari Accidental, Sr. Lluís González Roig.
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1.- Aprovar l’acta núm. 1/2011, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 21 de
febrer
Els presents aproven per majoria absoluta l’acta núm. 1/11, corresponent a la sessió celebrada el
dia 21 de febrer.
2.- Pressa de possessió de les Conselleres Sres. Mª Belén García Criado i Roser Brosed
Yuste.
Trobant-se present la Sra. Mª Belen García Criado, havent acreditat la seva
personalitat i disposant de la credencial de consellera comarcal lliurada al seu favor per la Junta
Electoral, la Sra. Presidenta sol·licita que el Secretari procedeixi a la lectura de la fórmula de
jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es
transcriu:
“Sra. Mª Belen García Criado, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de Consellera del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?.”
La Sra. Mª Belen García Criado respon: “prometo,”
Moment a partir del qual la Sra. Mª Belen García Criado s’integra com a
consellera de ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del que el plenari d’aquesta
entitat es dóna per assabentat.
Trobant-se present la Sra. Roser Brosed Yuste, havent acreditat la seva
personalitat i disposant de la credencial de consellera comarcal lliurada al seu favor per la Junta
Electoral, la Sra. Presidenta sol·licita que el Secretari procedeixi a la lectura de la fórmula de
jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es
transcriu:
“Sra. Roser Brosed Yuste, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de Consellera del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?.”
La Sra. Roser Brosed Yuste respon: “prometo,”
Moment a partir del qual la Sra. Mª Belen García Criado i la Sra. Roser Brosed
Yuste s’integren com a conselleres de ple dret en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, del
que el plenari d’aquesta entitat es dóna per assabentat.
La Sra. Presidenta els hi dóna la benvinguda.

“Vistes les credencials de Conselleres lliurades per la Junta Electoral Central a
favor de la Sra. Mª Belen García Criado, inclosa a la llista de candidats/es presentada pel Grup
Comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés (PSC-PM), en substitució per
renúncia del Sr. Juan Antonio Vázquez Cortado, i de la Sra. Roser Brosed Yuste inclosa a la
llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés (PSC-PM), en substitució per renúncia del Sr. Víctor Serrano Pérez; i de conformitat
amb el que disposa l’article 21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal, aquesta Presidència proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la
Sra. Mª Belen García Criado, adscrita al grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés (PSC-PM), a la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de la
interessada del jurament o promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per
l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
SEGON.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra.
Roser Brosed Yuste, adscrita al grup comarcal de del Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés (PSC-PM), a la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de la
interessada del jurament o promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per
l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de
Catalunya, perquè en tinguin coneixement i als efectes escaients.”

3.- Donar compte dels Decrets de la Presidència que a continuació es relacionen:
a) Decret núm. 36/11, de 8 de març, relatiu a aprovar el resultat pressupostari i l’estat
de liquidació del pressupost del Consell Comarcal corresponent a l’exercici 2010.
“Atès que el Departament de Comptabilitat de la Intervenció General d’aquesta
Administració Comarcal, amb data 17 de gener d'enguany va començar a iniciar les tasques de
liquidació del Pressupost de l’exercici 2010.
Atès que en el tancament i liquidació de l’exercici econòmic 2010, s’han
acomplert les prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril pel que es regula el Capítol I i del Títol sisè del Reial Decret 2/2004.
Atès que s’ha emès informe favorable per la Intervenció General d’aquesta
Administració General.
Atès que en virtut d’allò que es disposa a l’article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de
5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la competència per
l’aprovació de la Liquidació de Pressupost pertany a Presidència, vinc a disposar el següent:

PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI
corresponent a l’exercici de 2010 amb la composició següent:

del Consell Comarcal

A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS

a. Operacions corrents
b. Altres operac. no financ.
1. Total operacions no financeres
(a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

22.428.063,62
6.679.080,53
29.107.144,15

21.138.456,10
6.523.481,45
27.661.937,55

1.289.607,52
155.599,08
1.445.206,60

29.107.144,15

27.661.937,55

1.445.206,60

AJUSTOS
4. Despeses finançades amb
romanet de tresoreria
5. Desviacions de finançament
negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament
positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

7.036,80
560.519,56
1.119.642,42

-552.086,06
893.120,54

SEGON.- Aprovar L’ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST de l’exercici
2010.
A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT
ESTAT D’INGRESSOS
Descripció

Pressupost
Drets reconeguts
Definitiu
443.460,50
515.339,66

431.983,99

Pendent de
cobrament
83.355,67

20.829.638,79

13.648.347,01

7.181.291,78

1.019.500,00

1.083.085,17

1.058.639,79

24.445,38

180.303,60

180.303,60

180.303,60

0,00

6.829.891,56

6.498.776,93

4.639.225,34

1.859.551,59

3.

Taxes i altres

4.

Transferències corrents

27.854.028,24

5.

Ingressos patrimonials

6.

Enajenació d’inversions reals

7.

Transferències de capital

8.

Actius financers
TOTAL

422.310,37
36.749.494,27

Recaptació neta

0,00
29.107.144,15

19.958.499,73

9.148.644,42

Obligacions
Pagaments líquids
reconegudes
3.719.185,46
3.639.248,05

Pendent de
pagament
79.937,41

ESTAT DE DESPESES
Cap.

Descripció

1.

Despeses de personal

2.

Despeses bens corrents

3.

Despeses financeres

Pressupost
Definitiu
5.068.619,34
8.472.546,86

5.203.752,55

3.817.535,91

1.386.216,64

6.000,00

5.399,31

5.399,31

0,00

4.

Transferències corrents

16.011.837,97

12.210.118,78

9.296.337,52

2.913.781,26

Total operacions corrents

29.559.004,17

21.138.456,10

16.758.520,79

4.379.935,31

690.490,10

51.406,68

50.464,15

942,53

6.500.000,00

6.472.074,77

3.119.113,95

3.352.960,82

7.190.490,10
36.749.494,27

6.523.481,45
27.661.937,55

3.169.578,10
19.928.098,89

3.353.903,35
7.733.838,66

6.

Inversions reals

7.

Transferències de capital
Total operacions de capital
TOTAL

B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS
INGRESSOS
Exercici

Drets reconeguts

1994
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

41.935,62
401,09
507,07
2.514,95
1.800,00
6.683,67
525.165,46
407.850,84
8.893.351,58
9.880.210,28

Rectificacions

Anul·lació
Liquidacions

0’00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,77
19.610,15
19.609,38

Recaptació neta

11.421,40
11.421,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497.019,49
355.489,08
8.651.061,41
9.503.569,98

Pendent de
cobrament
41.935,62
401,09
507,07
2.514,95
1.800,00
6.683,67
28.145,97
52.360,99
250.478,92
384.828,28

DESPESES
Exercici

Oblig. Pendents de
Rectificacions
pagament
Saldo inicial
17.071,89
52.703,38
60.501,22
51.413,02
637.328,93
630.620,94
7.048.913,15
8.498.552,53

2001
2003
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

Pagaments realitzats

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

0,00
0,00
60.101,21
46.902,08
355.275,93
536.861,74
6.428.378,88
7.427.519,84

Obligacions pendents
de pagament
17.071,89
52.703,38
400,01
4.510,94
282.053,00
93.759,20
620.534,27
1.071.032,69

TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2010
en la composició següent:
COMPONENTS

IMPORTS ANY

1. Fons Líquids
2. Drets pendents cobrament
+ del pressupost corrent
+ del pressupost tancat
+ d’operacions no pressupost.

IMPORTS ANY ANTERIOR

26.929.970,94

25.246.968,48

9.541.602,32

9.861.554,24

9.148.644,42

8.893.351,58

384.828,28

986.858,70

8.129,62

13.071,79

- d’operacions no pressupost
3. Obligacions
pagament

pendents

31.727,83
8.938.446,07

de

9.028.887,44

+ del pressupost corrent

7.733.838,66

7.048.913,15

+ del pressupost tancat

1.071.032,69

1.449.639,38

+
d’operacions
pressupostàries

no

160.576,55

557.336,74

d’operacions
pressupostàries

no

27.001,83

27.001,83

27.533.127,19

26.079.635,28

163.752,11

416.716,92

III. Excés de finançament afectat

19.545.508,52

19.513.054,20

IV. Romanent de tresoreria per
despeses generals (I-II-III)

7.823.866,56

6.149.864,16

I. Romanents de tresoreria total
(1+2+3)
II. Saldos de dubtós cobrament

QUART.- Aprovar L’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de
2010 següent:
Romanent de crèdit
- Compromesos
- No compromesos

9.087.556,72
2.230.909,72
6.856.647,00

CINQUÈ.- Declarar crèdits incorporables per import 6.410.090,00€, dels quals
6.386.402,00€ corresponent a despeses amb finançament afectat incorporades per Decret de
Presidència núm. 4/2011 de data 10 de gener d’enguany i 23.688,00€ a despeses compromeses i
iniciar la tramitació administrativa per incorporar els romanents de crèdits compromesos d’acord
amb e la següent relació:
337 47900
920 22706
920 22706
920 48902
920 48902

Disseny logotip polítiques joventut comarca
Pla director sistemes informàtics i comunicacions
Pla estratègic marqueting on-line promoció Turística
Federació de colles geganteres Baix Llobregat
Federació comarcal associacions veïnals Baix Ll.

2.500,00
10.148,00
9.440,00
1.000,00
600,00

SISÈ.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Comarcal de Serveis a la
Persona del Baix Llobregat d’acord a la proposta aprovada per la Junta de Govern del Patronat
Comarcal, en sessió de 7 de març d’enguany i que a continuació s’especifica:
Atès que el Departament de Comptabilitat de la Intervenció General d’aquesta Administració
Comarcal, amb data 17 de gener d’enguany va començar a iniciar les tasques de liquidació del Pressupost de
l’exercici 2010.

Atès que en el tancament i liquidació de l’exercici econòmic 2010, s’han acomplert les prescripcions
de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que s’ha emès informe favorable per la Intervenció General d’aquesta Administració General.
Atès que en virtut d’allò que es disposa a l’article 11 apartat 2 dels Estatuts del Patronat Comarcal de
Serveis a la Persona del Baix Llobregat correspon a la Junta de Govern aprovació de la Liquidació de
Pressupost, per elevar-la posteriorment al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva incorporació als
documents generals respectius i llur tramitació posterior.
Per tot això, aquest Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la proposta de RESULTAT PRESSUPOSTARI del Patronat Comarcal de Serveis
a la Persona del Baix Llobregat corresponent a l’exercici de 2010 amb la composició següent:
CONCEPTES
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financ.
1. Total operacions no financeres
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI

DRETS
RECONEGUTS
4.759.185,05

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
4.759.185,08

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
-0,03

4.759.185,05

4.759.185,08

-0,03

4.759.185,05

4.759.185,08

-0,03

AJUSTOS
4. Despeses finançades amb
romanet de tresoreria
5. Desviacions de finançament
negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament
positives de l’exercici

RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-0,03

SEGON.- Aprovar la proposta de L’ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST de l’exercici 2010.
A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L’EXERCICI CORRENT
ESTAT D’INGRESSOS
Descripció

3.

Taxes i altres

4.

Transferències corrents

5.

Ingressos patrimonials
TOTAL

Pressupost
Definitiu
1.930,36

Drets reconeguts

Recaptació neta

2.164,99

2.164,99

Pendent de
cobrament
0,00

5.795.832,17

4.755.116,15

3.865.260,00

889.856,15

3.000,00

1.903,91

1.903,91

0,00

5.800.762,53

4.759.185,05

3.869.328,90

889.856,15

ESTAT DE DESPESES
Cap.

Descripció

Pressupost

Obligacions

Pagaments

Pendent de

1.

Despeses de personal

Definitiu
2.021.854,91

Reconegudes
1.852.677,89

realitzats
1.817.120,33

pagament
35.557,56

2.

Despeses bens corrents

1.681.941,55

1.185.352,19

847.577,34

337.774,85

4.

Transferències corrents

2.096.966,07

1.721.155,00

110.233,21

1.610.921,79

TOTAL

5.800.762,53

4.759.185,08

2.774.930,88

1.984.254,20

B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS
INGRESSOS
Exercici

Drets reconeguts

Drets anul·lats

Recaptació neta

2009

896.722,31

896.722,31

Pendent de
cobrament
0,00

TOTAL

896.722,31

896.722,31

0,00

Pagaments realitz.
1.678.838,20

Pendent de
pagament
0,00

1.678.838,20

0,00

DESPESES
Exercici

Obligacions
Modificació saldo
reconegudes
inicial
1.678.838,23
-0,03

2009
TOTAL

1.678.838,23

-0,03

TERCER.- Aprovar la proposta de ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2010 en la
composició següent:
COMPONENTS

IMPORTS ANY

1. Fons Líquids
2. Drets pendents cobrament
+ del pressupost corrent

IMPORTS ANY ANTERIOR

1.172.395,14

897.269,15

889.856,15

896.722,31

889.856,15

896.722,31

+ del pressupost tancat
+ d’operacions no pressupost.

1.064,86

- d’operacions no pressupost
3. Obligacions
pagament

pendents

2.062.251,29

de

+ del pressupost corrent

1.793.991,46

1.984.254,20

1.678.838,23

77.997,09

115.153,23

+ del pressupost tancat
+
d’operacions
pressupostàries

no

d’operacions
pressupostàries

no

0,00

I. Romanents de tresoreria total
(1+2+3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

0,00

IV. Romanent de tresoreria per
despeses generals (I-II-III)

QUART.- Aprovar la proposta d’ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 2010
següents:
1. Romanent de Crèdits
2. Total crèdits incorporables
- Compromesos

1.041.577,45

3. Total crèdits no incorporables

1.041.577,45

168.025,22

CINQUÈ.- D’acord amb el que estableix l’article 192.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals remetre la liquidació a la Presidenta
del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la seva aprovació definitiva.

SETÈ.- Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de
l’exercici de 2010.
VUITÈ.- Donar compte del present Decret i de l’expedient de liquidació a la Junta
de Govern i al Ple del Consell Comarcal, de conformitat amb allò que disposa la Llei 39/88 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.”
b) Decret núm. 37/11, de 8 de març, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 4/11
d’incorporació al Pressupost de 2011 de romanents de crèdits.
“Atès que en la liquidació del Pressupost de 2010 l’estat de romanent de crèdits a
31 de desembre de 2010 és el següent:
1) Romanent de crèdit
- Compromesos
- No compromesos
Així com el Romanent de Tresoreria total de:
- Saldos de dubtós cobrament
- Romanent de Tresoreria per Despeses Generals
- Romanent de Tresoreria per Despeses amb
finançament afectat

9.087.556,72
2.230.909,72
6.856.647,00
27.533.127,19
163.752,11
7.823.866,56

19.545.508,52

Atès que durant l’exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels
projectes i les activitats consignats en el Pressupost.
Vist el Decret de Presidència 4/2011 que aprova la incorporació de romanents de
crèdit de despeses amb finançament afectat per import de 6.386.402,00€.
Atès el que estableix l’article 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova
el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 48 del Real Decret 500/90 que
desenvolupa el Capítol I del títol sisè de la Llei 39/88 i l’article 12è de les Bases d’execució.
Vist l’informe de la Gerent.
Vist l’informe d’intervenció.
Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc
conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 4/11 d’incorporació al Pressupost de
2011 dels romanents de crèdits compromesos del Pressupost de despeses de l’exercici immediat
anterior finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals d’acord amb el que estableix
l’article 179 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
DESPESES
Partida

Descripció

337 47900 Concurs disseny logotip politiques jov.
920 22706 Pla Director sist. Informàtics i comunicacions
Pla estratègic màrqueting on-line promoció turística
920 48902 Federació Colles geganteres del Baix Llobregat
Federació comarcal associacions veïnals Baix
Llobregat
Total

Altes de crèdit
2.500,00
10.148,00
9.440,00
1.000,00
600,00

23.688,00

INGRESSOS
87000

Romanent tresoreria despeses generals

23.688,00

SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del
Consell Comarcal.”
c) Decret núm. 39/11, de 9 de març, relatiu a aprovar la subscripció d’un conveni de

cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat, en relació al transport adaptat fix per a persones amb
mobilitat reduïda per a l’any 2011.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2006 es va
aprovar un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diferents
ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
per a l’any 2006, que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2010.
Atès que per tal de donar servei a un usuari del municipi de Sant Climent de
Llobregat, municipi situat fora de l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), que té per
destinació el Centre Esclatec de l’Associació Esclat del municipi de Barcelona, es considera
oportú, segons consta a l’expedient, subscriure un conveni de cooperació entre aquest Consell
Comarcal i l’esmentat Ajuntament regulador de les despeses com a beneficiari del servei de
transport adaptat que presta el Consell Comarcal del Baix Llobregat, pel qual l’esmentat
Ajuntament haurà de fer-se càrrec del cost total de la despesa del referit servei, inclosa la
repercussió del cost produït per les despeses dels acompanyants.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 8
de març de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció amb caràcter d’urgència
d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en relació al transport adaptat fix
per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2011, per transportar, només l’anada, a un
usuari que va amb cadira de rodes, de dilluns a divendres, tot l’any, al Centre Esclatec de
l’Associació Esclat del municipi de Barcelona, atès que la data d’inici del servei és la del dia 10
de març d’enguany.
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades
d’urgència.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, no pertanyent a l’àmbit
de l’EMT, en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any
2011, des del dia 10 de març de 2011 i fins al dia 31 de desembre de 2011, d’acord amb la
minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes.
TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de
Govern i del Ple que se celebri.”
d) Decret núm. 41/11, de 11 de març, relatiu a sol·licitar al Servei d’Ocupació de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya un canvi d’ubicació de la zona en que
s’instal·larà la central d’energia fotovoltaica del projecte de la Casa d’Oficis Zona
Nord del Baix Llobregat, i aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració

amb Ajuntament de Sant Just Desvern, mitjançant l’empresa municipal PROECSA,
per a l’assessorament en la formació i instal·lació.
“Vista l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny, publicada al DOGC núm. 5664 de 6
de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de
subvencions a entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici per a l’any 2010 del
programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del projecte Impuls-Treball.
Vista l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de
justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives
d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, modificada per l’Ordre
TRE/260/2009, de 15 de maig, i l’Ordre TRI/212/2005, de 27 d’abril, reguladora dels programes
de millora de qualificació professional.
Vist que per Decret de Presidència núm. 99/2010, de data 26 de juliol, ratificat
per la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2010, es va aprovar la sol·licitud de
subvenció, per un import total de 569.472,00€, al Servei d’Ocupació de Catalunya dins la
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de projectes
de cases d’ofici per a l’any 2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el marc del
projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny; dels quals
277.200,00€ eren pels costos salarials direcció, personal docent i personal de suport (Mòdul A),
114.750,00€ pels costos de funcionament i gestió (Mòdul B) i 177.522,00€ pels costos salarials
de la contractació dels/de les alumnes treballadors/res (Mòdul C).
Atès que en data 28 de setembre d’enguany es va constituir el grup de treball
mixt de la Casa d’Oficis Zona Nord Baix Llobregat a l’Oficina de Treball de Martorell, que va
acordar que la data d’inici de la Casa d’Oficis seria la del dia 15 d’octubre de 2010, que els
processos de selecció s’efectuarien entre els dies 28 de setembre i 8 d’octubre de 2010 i que el
total de personal a contractar seria de 1 director/a, 5 docents especialitzats, 1 docent de
compensatòria, 1 auxiliar administratiu/va i 50 alumnes treballadors/es.
Vist que per Decret de Presidència núm. 136/2010, de data 13 d’octubre, ratificat
per la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2010, entre d’altres es va acceptar la subvenció
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per import de
571.354,00€, dels quals 215.550,00€ corresponen a la subvenció del primer semestre i
355.804,00€ a la subvenció del segon semestre, per a la realització de la referida actuació, dins
la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de
projectes de cases d’ofici per a l’any 2010 del programa Noves Cases per a Nous Oficis, dins el
marc del projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny.
Atès que l’objecte d’actuació aprovat és la instal·lació d’una planta fotovoltaica
connectada a la xarxa elèctrica a la coberta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
realització de pràctiques als centres geriàtrics públics de la comarca i la qualificació de 50
persones aturades en les especialitats d’Atenció Geriàtrica, Cuina, Manteniment i reparació
d’ordinadors, Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques i Jardineria/Treballs
Forestals.
Atès que amb posterioritat es va realitzar un càlcul d’ombres i de resistència de
les taulades al pes de les plaques i les estructures de suport, i es va considerar convenient
proposar una altra ubicació amb millors característiques.

Atès que per fer efectiu aquest canvi d’ubicació s’ha de presentar al Servei
d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud, els plànols de situació, les característiques de l’edifici i
un conveni amb l’entitat propietària del local.
Atès que, d’acord amb el pla formatiu de la Casa d’Oficis, s’ha impartit la part
teòrica i de coneixement de les eines i, d’acord amb el cronograma de formació i pràctiques, pel
que fa al mòdul de formació de Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques s’ha
d’iniciar el contacte amb la maquinaria perquè els alumnes puguin dedicar-se al treball efectiu.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic i
el Cap de Compres en data 11 de març de 2011, que s’incorpora a l’expedient.
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades
d’urgència.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides
RESOLC
PRIMER.- Sol:licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya un canvi d’ubicació de la zona en que s’instal·larà la central d’energia fotovoltaica,
que realitzarà el mòdul de formació de Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars
fotovoltaiques del projecte de la Casa d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat, passant a ser al
carrer Espigolera núm. 3 del municipi de Sant Just Desvern.
SEGON.- Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i Ajuntament de Sant Just Desvern, mitjançant l’empresa municipal
Promocions Econòmiques Sanjustenques, S.A. (PROECSA, S.A.), per a l’assessorament en la
formació i instal·lació d’una central d’energia fotovoltaica, a través del projecte de la Casa
d’Oficis Zona Nord del Baix Llobregat per a l’any 2010 del programa Noves Cases per a Nous
Oficis, dins el marc del projecte Impuls-Treball, aprovada per l’Ordre TRE/369/2010, de 28 de
juny; d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.
TERCER.- Comunicar el present Decret al Servei d’Ocupació de Catalunya així
com a l’Ajuntament de Sant Just Desvern mitjançant l’empresa municipal PROECSA, S.A.,
perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de
Govern i del Ple que se celebri.”
e) Decret núm. 45/11, de 22 de març, relatiu a aprovar la subscripció de l’Addenda
per al curs escolar 2010-2011 al conveni subscrit amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la delegació de competències
quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària
celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió
del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
Atès que aquest conveni, en virtut del seu article 27, té una vigència indefinida,
però el seu Annex econòmic, en el qual es recullen les aportacions econòmiques del
Departament d’Ensenyament per al desenvolupament de les competències delegades per a cada
curs, ha d’actualitzar-se anualment per a cada curs escolar, tal i com ha vingut fent-se amb
caràcter anual en successives sessions plenàries.
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010 es va
aprovar la proposta provisional d’Addenda pel curs escolar 2010-2011 al conveni entre el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat
per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la
gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, proposat
pels imports i conceptes que a continuació s’indiquen, atès que calia generar crèdit a partir de la
mateixa per assumir les despeses derivades de les competències delegades, tot i condicionant la
seva validació final a l’aprovació definitiva de la mateixa:
CONCEPTE
Transport obligatori
Transport no obligatori
Menjador obligatori centres públics
Menjador obligatori centres concertats
Menjador no obligatori
5% de gestió
Total

IMPORT TOTAL €
2.627.863,33
1.214.556,25
723.796,80
92.659,00
2.834.510,99
374.669,32
7.868.055,69

Atès que en data 9 de juliol de 2010 es va tramitar un escrit a la Secretaria dels
Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat per tal de comunicar que el dèficit de 75.000€
per a la gestió dels menjadors escolars del centres d’educació preferent del Prat de Llobregat no
estava inclòs, i es va sol·licitar que s’incorporés.
Atès que es va traslladar a la Direcció General d’Educació la insuficiència de la
partida d’ajuts de menjador per tal de fer front a les sol·licituds d’ajuts de menjador per al curs
2010-2011, i la necessitat de poder comptar amb una partida extraordinària com la del curs
escolar 2009-2010.
Vist que en data 21 de març d’enguany s’ha rebut l’Addenda d’actualització
econòmica per al curs escolar 2010-2011 al conveni entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la delegació de
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per un import total de 8.310.805,69€,
i que no recull la partida extraordinària sol·licitada per ajuts de menjador escolar i no s’especifica
el dèficit dels menjadors escolars del Prat de Llobregat dels centres d’educació preferent que es
gestionen des d’aquest Consell Comarcal.

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i
Polítiques Socials en data 22 de març de 2011, que s’incorpora a l’expedient, proposant
l’aprovació amb caràcter d’urgència de la referida addenda per tal de realitzar la tercera
adjudicació d’ajuts de menjador escolar del curs 2010-2011 donat que la segona adjudicació
d’ajuts de menjador finalitza el dia 31 de març d’enguany i que no hi ha previst sessió de la Junta
de Govern fins a principis del mes d’abril.
Vist també que en virtut de l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 la Presidència
podrà exercir les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades
d’urgència.
Per tot això, aquesta Presidència en us de les facultats que legalment tinc
conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Addenda per al curs escolar 2010-2011 al
conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria
d’ensenyament, proposat pels imports i conceptes que a continuació s’indiquen:
CONCEPTE
IMPORT TOTAL €
Transport obligatori
2.627.863,33
Transport no obligatori
1.214.556,25
Menjador obligatori centres públics
798.796,80
Menjador obligatori centres concertats
92.659,00
Menjador no obligatori
2.834.510,99
5% de gestió
378.419,32
Partida extraordinària
364.000,00
Total
8.310.805,69
SEGON.- Comunicar el present Decret al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns.
TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de
Govern i del Ple que se celebri.”
f) Decret 48/11, de 24 de març, relatiu a aprovar la modificació de crèdits 5/2011 de
transferència de crèdits entre partides del mateix grup de programes i baixes de
crèdits generats per compromisos d’ingressos.
“Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea d’igualtat de Gènere i Polítiques Socials
que sol·licita la transferència de crèdits per import de 449.778,35€ de la partida 324 22300
“Transport escolar curs 2010/11” a la partida 324 48110 “Ajuts individuals curs 2010/11” per tal de
realitzar la tercera adjudicació d’ajuts de menjador escolar del curs 2010-11, d’acord amb el criteri
de la Direcció General d’Ensenyament en el que s’indica que és possible compensar entre partides.
Vist l’acord de la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal de data 7 de febrer
de 2011 que deixa sense efecte el conveni subscrit amb l’IES Corbera de Llobregat, que preveia una
aportació per import de 4.956,00€, atès els alumnes de batxillerat que poden utilitzar el servei de
transport escolar ja consten en el conveni de col·laboració subscrit entre el Consell Comarcal i

l’Ajuntament de Corbera per a la prestació d’ampliacions en el servei de transport escolar no
obligatori durant el curs escolar 2010-11.
Atès el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 11 de les Bases
d’execució del Pressupost.
Vist l’informe de la Gerent.
Vist l’informe d’intervenció.
Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc
conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 5/2011 de transferència de crèdits
entre partides del mateix grup de programes i baixes de crèdits generats per compromisos
d’ingressos, d’acord al que s’estableix l’article 179 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals
BAIXA CRÈDITS GENERATS
Crèdit
inicial

DESPESES
324 22300

Crèdit final

Transport escolar curs 2010/11

2.628.048,63

4.956,00

2.623.092,63

Total despeses

2.628.048,63

4.956,00

2.623.092,63

Crèdit
inicial

INGRESSOS
48001

Baixes

Baixes

Crèdit final

IES transport

37.612,54

4.956,00

32.656,54

Total ingressos

37.612,54

4.956,00

32.656,54

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Crèdit
inicial

DESPESES

Altes

324 22300

Transport escolar curs 2010/11

2.623.092,63

324 48110

Ajuts individuals 2010/11

2.784.111,50

449.778,35

Total

5.407.204,13

449.778,35

Baixes
449.778,35

Crèdit final
3.072.870,98
3.233.889,85

449.778,35

6.306.760,83

SEGON.- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Ple del Consell
Comarcal del Baix Llobregat que se celebri.”
4- Donar compte dels Acords de la Junta de Govern que a continuació es relacionen:

Sessió del 21 de febrer
a) Aprovar la pròrroga i actualització per l’any 2011 del conveni subscrit amb
diferents ajuntaments, de col·laboració en la prestació del servei de transport
adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda.
“Vist que aquesta entitat, per acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de
2005, ratificat en sessió plenària de 7 de novembre de 2005, va aprovar la prestació del servei de
transport especial per a persones amb mobilitat reduïda (anomenat “porta a porta” o esporàdic),
en els municipis del Baix Llobregat d’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (Castelldefels,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans) i entre
aquests i les ciutats de Barcelona i l’Hospitalet.
Vist que per tal de regular la participació de cadascun dels Ajuntaments en el servei, per
acord de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2006 va aprovar-se la subscripció d’un conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de la comarca
pertanyents a l’àmbit d’actuació de l’EMT (Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern i Viladecans), regulador del finançament del servei de transport
adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2006, conveni que s’ha anat
prorrogant fins a l’exercici 2010.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2010, es va
aprovar la modificació de la Normativa d’ús del Servei de Transport Adaptat Esporàdic per a
persones amb mobilitat reduïda al Baix Llobregat, que s’aplica en els municipis de la comarca
pertanyent a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT).
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 16 de febrer
de 2011, que s’incorpora a l’expedient, i que proposa la pròrroga de l’esmentat conveni per
enguany, un cop vista la conveniència de seguir garantint i millorant el servei al qual fa
referència.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en
Catalunya, a favor de la Junta de Govern , i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i diferents Ajuntaments de la comarca (Castelldefels, Cornellà de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans) regulador del finançament del
servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2011,
d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova
simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Il·lma.Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del

Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats perquè en
tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació, de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de
delegació de competències.”
b) Aprovar la pròrroga i actualització per l’any 2011 del conveni subscrit amb
diferents ajuntaments, de col·laboració en la prestació del servei de transport
adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2006 es va
aprovar un conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diferents
ajuntaments de la comarca en relació al transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
per a l’any 2006, que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2010.
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 6 d’octubre de
2008 es va aprovar la subscripció del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix
Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i
Torrelles de Llobregat no pertanyents a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) en
relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2008, que s’ha
anat prorrogant fins a l’exercici 2010.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2010, es va
aprovar, entre d’altes, el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en relació al transport adaptat fix per a persones amb
mobilitat reduïda per a l’any 2010.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 16 de febrer
de 2011, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en
Catalunya , a favor de la Junta de Govern , i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans en relació al transport adaptat fix
per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2011, amb efectes retroactius al dia 1 de gener

de 2011 i fins al 31 de desembre de 2011, d’acord amb la minuta de pròrroga de conveni que
s’adjunta a l’expedient i s’aprova simultàniament.
SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i cadascun dels Ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Molins de
Rei, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat, no pertanyents a l’àmbit de
l’EMT, en relació al transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2011,
amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2011 i fins al dia 31 de desembre de 2011 pels
Ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà i Santa Coloma de Cervelló, i del
dia 1 de gener de 2011 i fins al dia 15 de juliol de 2011 per l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat; d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i s’aprova
simultàniament.
TERCER.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la
formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord als Ajuntaments esmentats perquè en
tinguin coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de
delegació de competències.”
c) Sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del Transport de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona la pròrroga per l’any 2011 del conveni de col·laboració en el
finançament del servei comarcal de transport adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda.
“Vist que aquesta entitat, en el marc de les competències atribuïdes en matèria
de serveis socials per l’article 25.1.c de la Llei 6/1987, de 4 d’abril sobre Organització Comarcal
de Catalunya, va procedir, per acord adoptat pel Ple celebrat el 29 de setembre de 1992, a
l’establiment del servei comarcal de transport especial de persones amb mobilitat reduïda.
Vist que l’Entitat Metropolitana del Transport, d’acord amb la Llei 7/1987, de 4
d’abril, que regula les actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i comarques
de la seva zona d’influència, és competent per a la gestió de serveis de transport públic col·lectiu
de viatgers 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’Entitat Metropolitana del Transport i el Consell Comarcal del
Baix Llobregat, fent ús de les seves competències, signen en data 30 d’abril de 1994 un conveni
de col·laboració per atendre les despeses produïdes per la prestació del transport adaptat en
diversos municipis de la comarca que pertanyen a l’àmbit d’actuació de l’Entitat Metropolitana del
Transport, conveni que s’ha anat prorrogant fins a l’exercici 2010.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 16 de febrer
de 2011, que s’incorpora a l’expedient, proposant sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del Transport
la pròrroga per a l’exercici 2011 del conveni de finançament del servei comarcal de transport
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

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.- Sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del Transport l’aprovació de la
pròrroga i actualització per a l’exercici de 2011 del conveni de col·laboració regulador de la
participació d’ambdues entitats en el finançament de les despeses derivades del Servei
Comarcal de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, incorporant els següents
compromisos:
- Com a finançament de l’EMT es farà constar l’aportació màxima prevista per a
l’exercici de 2011, en funció de les necessitats potencials de la població de persones
amb discapacitat.
- Es contemplarà un calendari de bestretes que permeti fer front al pagament regular
de les despeses produïdes pel servei.
- La liquidació del finançament de part de l’EMT es farà un cop que el Consell
Comarcal del Baix Llobregat presenti les corresponents justificacions de les
despeses, rutes i serveis realitzats.
- En els casos que el servei de transport no discorri íntegrament entre municipis de
l’EMT, però aquests representin l’origen, final o una part important de la ruta,
s’estudiarà una fórmula de compensació de les despeses originades per aquesta
eventualitat.
- Donada la seva obligatorietat, es contemplarà com a despesa del servei l’originada
per la contractació dels acompanyants en els vehicles.
- El Consell Comarcal del Baix Llobregat fa constar que no rep subvencions pel servei
del transport adaptat fix i esporàdic d’altres administracions diferents de les dels
ajuntaments inclosos en l’àmbit de l’EMT.
SEGON.- Sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del Transport, en concepte de
pròrroga i ampliació de l’esmentat conveni, la quantitat màxima d’un milió quatre-cents cinc mil
euros (1.405.000,00€) per al finançament de l’esmentat servei, que corresponen al 78% del cost
previst per als serveis de transport especial de persones amb mobilitat reduïda dels municipis de
la comarca pertanyents a l’àmbit de l’EMT.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Entitat Metropolitana del Transport,
formalitzant així la sol·licitud de pròrroga de l’esmentat conveni per a l’exercici 2011.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de
delegació de competències.”
d) Aprovar la pròrroga per l’any 2011 dels convenis subscrits amb ajuntaments de la
comarca, de col·laboració en el finançament dels corresponents Equips d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència.

“Vist que des de l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha subscrit
un conveni de col·laboració amb els municipis de la comarca, regulador del finançament de la
contractació del personal destinat a cadascun dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència
del Baix Llobregat, que s’ha anat renovant i actualitzant en cada exercici, propiciant així la
cobertura del finançament d’aquests Equips en la seva totalitat.
Atesa la necessitat de continuar prestant el servei que els Equips d’Atenció a la
Infància i Adolescència donen a la població dels diferents municipis, així com compensar les
despeses produïdes per la seva gestió, és necessari prorrogar i actualitzar els corresponents
convenis de col·laboració per al present exercici 2011 entre el Consell Comarcal i els diferents
municipis del territori, que regulen el finançament de les despeses generades per la contractació
i el funcionament dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Baix Llobregat, i que no
són imputables al Contracte Programa 2008-2011 del Departament de Benestar Social i Família,
anterior Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe emès en data 16 de febrer de 2011 per la Coordinadora de Serveis
Centrals, 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, per a l’exercici 2011, l’Annex de pròrroga al conveni de
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA I)
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant
Just Desvern, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i
s’aprova simultàniament.
SEGON.- Aprovar, per a l’exercici 2011, l’Annex de pròrroga al conveni de
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA II)
del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de El
Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat i Begues, d’acord
amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.
TERCER.- Aprovar, per a l’exercici 2011, l’Annex de pròrroga al conveni de
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA
III) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de
Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Cervelló, Santa Coloma de Cervelló i
Torrelles de Llobregat, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a
l’expedient i s’aprova simultàniament.

QUART.- Aprovar, per a l’exercici 2011, l’Annex de pròrroga al conveni de
col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA
IV) del Baix Llobregat, subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de
Molins de Rei, El Papiol, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Pallejà, Sant Andreu de la
Barca, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Abrera, Olesa de Montserrat,
Esparreguera i Collbató, d’acord amb la minuta de pròrroga del conveni que s’incorpora a
l’expedient i s’aprova simultàniament.
CINQUÈ.- Facultar a la Il·lma.Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del present acord.
SISÈ.- Comunicar el present acord als ajuntaments esmentats perquè en tinguin
coneixement i als efectes oportuns.
SETÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació de conformitat amb l’acord de Ple de 20 de juliol de 2007 de
delegació de competències.”
e) Deixar sense efecte l’acord d’aprovació d’un conveni amb l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, de col·laboració per a la realització de tallers
d’escriptura.
“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 d’encoratjar les dones a
desenvolupar els seus potencials creatius a través de l’escriptura i promoure la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit literari.
Atès que actualment són 11 ajuntaments de la comarca els que participen en el
premi (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.
Atès 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.
Atès que en data 12 de febrer de 2009 es va realitzar l’Assemblea del Consell de
Dones del Baix Llobregat en el que es va aprovar la programació de l’any 2009, així com els
objectius i línees estratègiques a desenvolupar, entre les quals es va acordar l’impuls dels
Premis Delta i la seva projecció comarcal de manera continua.
Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, com a organitzador del VIè Premi literari Delta narrativa escrita per dones, van
manifestar el seu interès per coordinar-se i col·laborar per a dur a terme activitats que promoguin
la consolidació del referit premi.

Vist que en data 15 d’abril de 2010 la Diputació de Barcelona va comunicar
l’atorgament d’una subvenció per import de 3.300,00€ per a la realització de l’actuació “Foment
de la creació literària de les dones del Baix Llobregat”, dins el Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 per a la prestació de serveis locals, establint-se el
període d’execució de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2010.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2010 es va
sol·licitar a la Diputació de Barcelona la pròrroga del termini d’execució i justificació de la referida
actuació.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat tenia previst fer una aportació
econòmica màxima a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per import de 3.300,00€ per
col·laborar i sufragar les despeses produïdes pels tallers organitzats per aquesta entitat, que
estarà subjecte a l’atorgament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2010 es va
aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
com a organitzador del VIè Premi literari Delta narrativa escrita per dones, i el Consell Comarcal
del Baix Llobregat per al desenvolupament dels tallers de creació literària.
Atès que en data 18 de gener de 2011, amb número d’entrada 412 del Registre
General d’aquesta entitat, la Diputació de Barcelona va comunicar que no accepta la sol·licitud
de pròrroga del termini d’execució i justificació de la referida actuació, i que totes les actuacions
del Pla de Concertació de la Diputació de Barcelona han de finalitzar el dia 31 de desembre de
2010.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i
Polítiques Socials en data 30 de gener de 2011, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en
Catalunya, a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 20 de
desembre de 2010 relatiu a aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, com a organitzador del VIè Premi literari Delta narrativa escrita per dones, i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament dels tallers de creació literària,
davant la denegació de la pròrroga d’execució i davant la impossibilitat de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat per fer els tallers dins l’exercici 2010 per no haver-se realitzat
formalment el traspàs entre ajuntaments.
SEGON.- Aprovar la renúncia de la subvenció de 3.300€ (tres mil tres-cents
euros) atorgada per la Diputació de Barcelona per a la realització de l’actuació “Foment de la

creació literària de les dones del Baix Llobregat”, dins el Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 per a la prestació de serveis locals.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
i a la Diputació de Barcelona, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació.”
f) Aprovar la pròrroga del contracte de servei comarcal de recollida selectiva de
paper, cartró i envasos lleugers en via pública i generadors singulars en les zones
nord o oest de la comarca, subscrit amb l’empresa Concesionaria Barcelonesa
S.L.
“Vist que per Decret de Presidència núm. 25/2010, de 15 de febrer, es va elevar
a definitiva l’adjudicació provisional a l’empresa Concesionaria Barcelonesa S.L. 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 els següents preus
unitaris de servei:
 0,11146 €/Kg sense IVA per al paper i cartró
 0.30827 €/Kg sense IVA per als envasos lleugers.
Atès la clàusula tercera del Plec de clàusules econòmiques i administratives
particulars reguladors del contracte que estableix que el contracte tindrà una durada inicial d’un
any amb possibilitat d’una pròrroga expressa d’un any.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Serveis Tècnics, Informàtica i
Noves Tecnologies en dat 9 de febrer de 2011, que s’incorpora a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord
amb la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de
Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis subscrit amb l’empresa
Concesionaria Barcelonesa S.L. 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
per 1 (UN) any, amb efectes des de 01/03/11 fins a 29/02/12.
SEGON.- Comunicar el present acord a l’empresa Concesionaria Barcelonesa
S.L., perquè en tingui coneixement i als efectes.

TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se
celebri.”
g) Declarar desert el procediment de licitació convocat per a la contractació del
servei de telecomunicacions, per improcedència de les ofertes rebudes.
“Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2010 es va
aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert de conformitat amb
l’article 122 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, del contracte de
serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb
un tipus màxim de licitació per a la durada inicial de la contractació, per preus unitaris relatius a
diversos serveis i prestacions inclosos en el contracte, segons disposa el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, que ascendeix a la quantitat de 126.889,20€, IVA exclòs; distribuïts
en 41.461,64€, IVA exclòs, per la primera anualitat, 42.290,87€, IVA exclòs, per la segona
anualitat i 43.136,69€, IVA exclòs, per la tercera anualitat; així com el Plec de clàusules
econòmiques i administratives particulars, i el Plec de prescripcions tècniques, reguladors
d’aquest contracte.
Atès que transcorregut el termini de presentació de proposicions han presentat
oferta les següents empreses:
- Vodafone España, S.A.U.
- France Telecom España, S.A.
Vist l’acta de la Mesa de Contractació, que s’adjunta a l’expedient, proposant a
l’òrgan de contractació competent d’aquesta entitat declarar deserta la referida licitació, atès que
un cop valorades les ofertes presentades per les esmentades empreses ha resultat que les
proposicions de les dues empreses han superat l’import de licitació del primer any, de conformitat
amb el que estableix l’article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de Llei de contractes de les Administracions Públiques.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Serveis Tècnics, Informàtica i Noves
Tecnologies en data 17 de febrer de 2011, que s’incorpora a l’expedient, proposant declarar
deserta la licitació de referència per improcedència de les ofertes rebudes i atès que l’aplicació
de qualsevol de les proposicions presentades implicaria insuficiència de crèdit, considerant-se
una causa de nul·litat segons el que disposa l’article 32.c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.
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.- Declarar desert el procediment de licitació per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert, del contracte de serveis relatiu a l’operador de telecomunicacions
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, atès que les ofertes rebudes han estat improcedents,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de Llei de contractes de les Administracions Públiques.
SEGON.- Publicar el present acord en el perfil de contractant d’aquesta entitat i
comunicar-lo a totes les empreses licitadores, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió Plenària que se
celebri.”
Sessió del 7 de març
h) Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments
participants per al desplegament i implementació del programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa SUMA’T.
“Vist que per Decret de Presidència núm. 147/2010, de 15 de novembre, ratificat
en sessió de la Junta de Govern de 22 de novembre de 2010, es va aprovar la sol·licitud de
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per un import total
de 619.500,00€ dins la convocatòria de concessió d’ajuts per a la realització del Programa
d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't), aprovada per
l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre; d’acord amb el següent detall:
a) Tutorització i acompanyament a la inserció: 180.000,00 euros
b) Formació:
- Matrícula IOC: 3.000,00 euros
- Formació en competències clau: 112.500,00 euros
- Formació professionalitzadora: 324.000,00 euros
Total formació: 439.500,00 euros
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 20 de
desembre de 2010, es va acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya
per import de 318.010,00€ (tres-cents divuit mil deu euros) per a la realització del programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t), d’acord amb
el detall següent:
- Subvenció per a les actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció: 92.400,00 €
- Subvenció actuacions de formació: 225.610,00 €.
Atès que a la comarca del Baix Llobregat hi ha 21 municipis de menys de 30.000
habitants i que els seus ajuntaments no poden sol·licitar directament la subvenció per participar
en el referit programa, es va procedir a dissenyar un programa conjunt entre el Consell Comarcal
del Baix Llobregat i aquells ajuntaments que van manifestar la necessitat de fer una sol·licitud
conjunta per poder oferir aquest recurs a joves de la comarca amb el perfil requerit.
Atès que la sol·licitud de l’esmentada subvenció per al Programa Suma't per part
del Consell Comarcal del Baix Llobregat va ser motivada per les necessitats manifestades per 14
ajuntaments de municipis de menys de 30.000 habitants.

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic en data 28
de febrer de 2011, que s’adjunta a l’expedient, proposant la subscripció de sengles convenis de
col·laboració amb els 14 ajuntaments que van motivar la sol·licitud de la subvenció per part del
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització del Programa Suma't.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord
amb la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta de
Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció de sengles convenis de col·laboració amb els
ajuntaments de Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Esparreguera, Martorell, Olesa de
Montserrat, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana, reguladors del desplegament
i implementació del Programa d'Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya
(Programa Suma't), de conformitat amb la minuta de conveni que s’adjunta a l’expedient i
s’aprova simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta d’aquesta
entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present
acord.
TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments participants en el
Programa Suma't, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri per a la seva ratificació.”
i)

Aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat per
a l’execució dels plans de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i
vigilància contra els incendis forestals en els municipis del Baix Llobregat.

“Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal són entitats orientades a la
prevenció i extinció d’incendis forestals, i desenvolupen les seves activitats en col·laboració amb
els Ajuntaments, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal ( ADFs) gestionen conjuntament
amb els Ajuntaments els Plans municipals de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i
vigilància contra incendis forestals amb la cooperació de la Diputació de Barcelona, així com
executen les obres dels Plans municipals de prevenció d’incendis i col·laboren amb els bombers
en l’extinció dels incendis forestals.

Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal per executar les actuacions de
prevenció i lluita contra els incendis forestals, per executar les obres dels plans municipals de
prevenció, per fer les adquisicions de material d’extinció, mantenir els equips i tramitar tota mena
de permisos, sol·licituds i altra documentació, necessiten recolzament tècnic i logístic, i per
aquest motiu s’ha constituït la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat.
Vist que la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat
agrupa les onze ADFs existents a la comarca i realitza el treball de coordinació i de suport a les
ADFs mitjançant un tècnic forestal que col·labora alhora amb el programa de prevenció
d’incendis de la Diputació de Barcelona.
Vist que els anys 2009 i 2010 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADFs del Baix Llobregat van subscriure un conveni de
col·laboració per a la prevenció d’incendis forestals que va finalitzar el 31 de desembre de 2010.
Atesa la rellevància territorial i ambiental de l’espai forestal al Baix Llobregat, així
com la implicació dels Ajuntaments en les Agrupacions de Defensa Forestal i vist també el
caràcter intermunicipal de les extensions de terrenys forestal, es considera convenient que el
Consell Comarcal del Baix Llobregat segueixi donant suport a la Federació d’Agrupacions de
Defensa Forestal del Baix Llobregat per al desenvolupament de les seves activitats a escala
comarcal.
Atès que és d’interès subscriure un nou conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, de
suport en la prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància contra els incendis
forestals a la comarca del Baix Llobregat.
Vista la proposta de conveni que s’incorpora a l’expedient.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola d’aquesta entitat en data 1 de
març de 2011, 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 la Diputació
de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat, per a
l’execució dels plans municipals de prevenció d’incendis forestals i el Pla d’informació i vigilància
contra els incendis forestals a la comarca del Baix Llobregat per a l’any 2011, de conformitat amb
la minuta de conveni que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament.

SEGON.- Aprovar una despesa per import de 3.000€ que anirà a càrrec de la
partida pressupostària 410.48000 del pressupost previst per enguany.
TERCER.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a la
formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona i a la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Baix Llobregat perquè en
tingui coneixement i als efectes.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
j)

Aprovar la subscripció d’un conveni amb diferents entitats i centres especialitzats,
de col·laboració per a la realització de pràctiques dins del projecte Forma’t a poc a
prop.

“Vist que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix
Llobregat de data 19 de juliol de 2010 es va aprovar la subscripció del Protocol Addicional per a
l’any 2010 al Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social corresponent a l’any 2010.
Atès que el referit protocol contempla en la fitxa núm. 22 una aportació com a
cooperació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a accions formatives per a
professionals dels serveis socials en la que s’inclou el projecte “Forma’t a poc a prop” de
formació modular sobre atenció domiciliària a persones amb dependència.
Vist que la programació de les accions formatives que conformen el projecte
“Forma’t a poc a prop” es divideix en els següents mòduls formatius:




Mòdul 1: HIGIENE I ATENCIÓ SANITÀRIA DOMICILIÀRIA (170 hores)
Mòdul 2: ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL DOMICILIARI (210 hores)
Mòdul 3: SUPORT DOMICILIARI I ALIMENTACIÓ FAMILIAR (100 hores)

Atès que en el desenvolupament dels mòduls 1 i 2 es contempla la realització
per part de l’alumnat de 60 hores de pràctiques per cada mòdul en entitats i centres
especialitzats.
Vist l’informe emès per la Tècnica del Projecte Domicília en data 2 de març de
2011, que s’adjunta a l’expedient proposant la subscripció d’un conveni de col·laboració amb
diferents entitats i centres especialitzats, atès que per portar a terme aquestes pràctiques el
Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el Projecte Domicília estableix acords amb
diferents entitats de la comarca que es troben en disposició de facilitar la realització d’aquestes
pràctiques formatives.
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 les entitats o
centres especialitzats Asistencia Global Centro 67, S.L., Fundació ACOSU-Habitatges Alba,
Fundació Privada per a l’atenció a persones dependents, Hospital de Sant Joan de Déu de
Martorell, INTRESS-Llar residència Torrent de Llops, Geriatricos Fuencas, S.L. (Residència
d’avis Martorell), Fundació Vallparadís (Residència Can Falguera), GECESA (Residència Mas i
Dalmau) i Mediterrania IV, Residència Geriàtrica, S.L., per a la realització de pràctiques dins el
projecte “Forma’t a poc a prop” de formació modular sobre atenció domiciliària a persones amb
dependència dins del marc del contracte-programa, de conformitat amb la minuta de convenis
que s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament.
SEGON.- Facultar a la Presidenta d’aquesta entitat per a la signatura dels
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a les referides entitats i centres
especialitzats, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri de conformitat amb l’acord de Ple de delegació de competències en la Junta de Govern
de data 20 de juliol de 2007.”
k) Aprovar una modificació del conveni subscrit amb els Ajuntaments d’Esplugues
de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, de col·laboració en la prestació
del servei de transport adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda per l’any
2011.
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 21 de febrer
de 2011 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 2011, entre els que figuren els Ajuntaments d’Esplugues de
Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí.
Vist que en el decurs de vigència del referit conveni, l’Ajuntament de
d’Esplugues de Llobregat ha sol·licitat petició d’ampliació dels esmentats serveis per transportar
a una persona d’aquest municipi al Centre Tecsalsa del municipi de Cornellà de Llobregat.
Atès que el referit servei, pel que fa a l’anada, per la seva naturalesa, origen i
destinació, és convenient imputar-lo com a servei ampliat de la ruta 1 del Lot núm. 5 del conveni
subscrit amb l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, i pel que fa a la
tornada, com a servei ampliat en la l’ampliació de la ruta 9 del Lot núm.1 operat per l’empresa
R.J. Autocares, S.L., pel fet que el recorregut del servei sol·licitat coincideix amb la zona
d’operacions d’ambdós operadors, i atès que no ha estat possible imputar-ho a un únic operador,

ja que l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat no podia recollir a l’usuari a
l’horari de recollida del centre ni l’empresa R.J. Autocares, S.L. deixar-lo a l’horari d’entrada del
centre.
Atès que tant l’Assemblea de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat com
l’empresa R.J. Autocares, S.L. faran el referit servei sense cap cost afegit, però s’ha de
redistribuir el cost de l’esmentat servei, en funció del temps d’utilització d’aquest durant l’exercici
2011, l’anada amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern, i la tornada amb l’Ajuntament de Sant
Joan Despí, segons consta a l’expedient.
Atès que el cost previst total anual del servei més el cost de l’acompanyant per
transportar per al termini comprés entre el dia 3 de març i el 31 de desembre de 2011, mitjançant
l’Assemblea de la Creu Roja de Cornellà, a un usuari del municipi d’Esplugues de Llobregat al
Centre Tecsalsa del municipi de Cornellà de Llobregat, només l’anada, de dilluns a divendres,
ascendeix a un import, IVA exclòs, de mil dos-cents euros (1.200€), sent mil euros (1.000€) el
cost del servei i dos-cents euros (200€) el cost de l’acompanyant; i el cost del transport
mitjançant l’empresa R.J. Autocares, S.L., només la tornada, de dilluns a divendres, ascendeix a
un import, IVA exclòs, de dos mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb trenta-nou cèntims d’euro
(2.388,39€), sent mil nou-cents noranta-quatre euros amb setanta cèntims d’euro el cost del
servei (1.994,70€) i tres-cents noranta-tres euros amb seixanta-nou cèntims d’euro (393,69€) el
cost de l’acompanyant.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 2 de març
de 2011, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en
Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS

PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 4 d’ampliació del conveni
de cooperació entre l’Ajuntament d’Esplugues 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 2011, en relació a l’ampliació d’una plaça, només
d’anada, en la ruta 1 del Lot núm. 5 del conveni subscrit amb l’Assemblea Local de la Creu Roja
de Cornellà de Llobregat per a l’any 2011 i d’una plaça, només de tornada, en la ruta ampliació 9
del Lot núm. 1 del contracte subscrit amb l’empresa R.J. Autocares, S.L., per donar servei de
transport adaptat fix a partir del dia 3 de març de 2011 a un usuari pertanyent al municipi
d’Esplugues de Llobregat, de dilluns a divendres, tot l’any, que s’ha d’incorporar en ruta per anar
al Centre Tecsalsa del municipi de Cornellà de Llobregat per un import total de mil dos-cents
cinquanta dos euros amb cinquanta-dos cèntims d’euro (1.252,52€), per a l’exercici 2011,
quantitat que inclou el cost de l’acompanyant, de conformitat amb la minuta d’annex que
s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el que implica un cost per la totalitat de

serveis de transport adaptat fix que ha de satisfer l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a
l’any 2011 de quaranta-cinc nou-cents vuitanta-sis euros amb vint-i-quatre cèntims d’euro
(45.986,24€) quantitat que inclou l’Annex 4 de modificació del referit conveni.
SEGON.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 4 de modificació del
conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Sant Just Desvern 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 2011, en relació a la inclusió d’un usuari del municipi
d’Esplugues de Llobregat en la ruta 1 del Lot núm. 5, el que la nova redistribució representa la
quantitat de quatre-cents vint euros (-420,00€) menys que la distribució inicial pel pagament de
les places assignades en la ruta 1 del Lot núm. 5, operada per l’Assemblea Local de la Creu Roja
de Cornellà de Llobregat, per a tot l’exercici 2011, de conformitat amb la minuta d’annex que
s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el que implica un cost per la totalitat de
serveis de transport adaptat fix per a l’any 2011 de vuit mil vuit-cents vint euros (8.820,00€)
quantitat que inclou l’Annex 4 de modificació del referit conveni.
TERCER.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 4 de modificació del
conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí 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 2011, en relació a la inclusió d’un usuari del municipi
d’Esplugues de Llobregat en l’ampliació de la ruta 9 del Lot núm. 1, el que la nova redistribució
representa la quantitat de vuit-cents trenta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims d’euro (-832,52
€) menys que la distribució inicial pel pagament de les places assignades de l’ampliació de la
ruta 9 del núm. Lot 1, operada per l’empresa R.J. Autocares, S.L., per a tot l’exercici 2011, de
conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el
que implica un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix per a l’any 2011 de trentaset mil vuit-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta cèntims d’euro (37.855,60€) quantitat que
inclou l’Annex 4 de modificació del referit conveni.
QUART.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la
formalització del present acord.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments d’Esplugues de
Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
Sessió del 21 de març
l)

Aprovar la campanya d’activitats de control de mosquits del Servei de Control de
Mosquits per l’any 2011, així com els corresponents convenis amb els
Ajuntaments i entitats participants.

“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 19 de març de
2007, es va aprovar la subscripció d’un nou conveni amb els Ajuntaments de Begues,
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei,
Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant

Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de
Llobregat per a la realització de les activitats de control de mosquits.
Atès que la clàusula setena de l’esmentat conveni establia que la vigència del
mateix abastava la totalitat de l’any 2007, prorrogable per períodes d’un any mitjançant acord
exprés de les parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i
l’acceptació de la mateixa.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d’abril de 2008, es va
aprovar la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a la
realització de les activitats de control de mosquits i que l’esmentat conveni preveu que la
vigència del mateix abasta la totalitat de l’any 2008 i que es podrà prorrogar per períodes d’un
any mitjançant acord exprés de les parts en el que haurà de constar tant la proposta d’aportació
municipal i l’acceptació de la mateixa.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2010 es va
aprovar la subscripció d’un conveni de col·laboració amb AENA per a la realització de les
activitats de control de mosquits a l’Aeroport de Barcelona i que l’esmentat conveni preveu que la
vigència del mateix abasta la totalitat de l’any 2010 i que es podrà prorrogar tàcitament per
períodes d’un any natural.
Vist l’informe emès pels Tècnics del Servei de Control de Mosquits en data 14 de
març de 2011, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord
amb la 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 pròrroga pel 2011 del conveni de col·laboració subscrit
amb els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca,
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa
Coloma de Cervelló, Vallirana, Viladecans i l’Hospitalet de Llobregat així com amb AENA per a la
realització de les activitats de la campanya anual de control de mosquits.
SEGON.- Aprovar la quota de participació en el cost de la campanya per aquest
any 2011 a aplicar a cadascú dels Ajuntaments i a AENA en els següents termes:
MUNICIPI
Begues

Quota 2011
4.798,65

Castelldefels
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Molins de Rei
Pallejà
Papiol, el
Prat de Llobregat, el
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Cervelló
Vallirana
Viladecans
Hospitalet de Llobregat
AENA

18.012,55
5.110,39
7.405,97
19.927,54
9.348,97
10.156,11
7.942,72
4.252,62
19.370,79
4.592,75
12.822,44
7.417,33
6.304,61
7.799,02
6.778,62
9.805,68
19.702,19
17.347,22
15.378,34

TERCER.- Comunicar el present acord als esmentats ajuntaments i a AENA,
perquè en tinguin coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària.”
m) Aprovar la modificació del conveni subscrit amb els Ajuntaments de Castelldefels,
Cornellà de Llobregat i Viladecans, de cooperació en relació al servei de transport
adaptat fix per a persones amb mobilitat reduïda l’any 2011.
“Vist que per acord de la Junta de Govern d’aquesta entitat de data 21 de febrer
de 2011 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 2011, entre els que figuren els Ajuntaments de Castelldefels,
Cornellà de Llobregat i Viladecans.
Vist que per Decret de Presidència núm. 39/2011, de 9 de març, s’ha aprovat la
subscripció d’un conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, no
pertanyent a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), en relació al transport adaptat
fix per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2011, per transportar a un usuari que va amb
cadira de rodes al Centre Esclatec de l’Associació Esclat del municipi de Barcelona, des del dia
10 de març de 2011 i fins al dia 31 de desembre de 2011, regulador de les despeses com a
beneficiari del servei de transport adaptat que presta el Consell Comarcal del Baix Llobregat, pel
qual l’esmentat Ajuntament haurà de fer-se càrrec del cost total de la despesa del referit servei,
inclosa la repercussió del cost produït per les despeses dels acompanyants.
Atès que el referit servei, per la seva naturalesa, origen i destinació, és
convenient imputar-lo com a servei ampliat de la ruta 11 del Lot núm. 1 (inicialment ruta 1 del Lot
núm. 3) operat per l’empresa R.J. Autocares, S.L., pel fet que el recorregut del servei sol·licitat
coincideix amb la zona d’operacions de l’esmentat operador.

Atès que l’empresa R.J. Autocares, S.L. realitzarà el referit servei sense cap
cost afegit, però s’ha de redistribuir el cost de l’esmentat servei, en funció del temps d’utilització
d’aquest durant l’exercici 2011, amb els Ajuntaments de Castelldefels, Cornellà de Llobregat i
Viladecans, segons consta a l’expedient.
Atès que el cost total previst per a l’any 2011 del servei més el cost de
l’acompanyant per transportar per al termini comprés entre el dia 10 de març al 31 de desembre
de 2011, mitjançant l’empresa R.J. Autocares, S.L., a un usuari del municipi de Sant Climent de
Llobregat que va amb cadira de rodes, al Centre Esclatec de l’Associació Esclat del municipi de
Barcelona, només l’anada, de dilluns a divendres, i que es recollirà al municipi de Viladecans,
ascendeix a un import, IVA exclòs, de mil set-cents setanta-tres euros amb vuitanta-vuit cèntims
d’euro (1.773,88€), sent mil cinc-cents trenta euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro el cost
del servei (1.530,44€) i dos-cents quaranta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro
(243,44€) el cost de l’acompanyant.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 10
de març de 2011, que s’adjunta a l’expedient.
Vist que per acord de Ple celebrat en data 20 de juliol de 2007, s’ha procedit,
entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en
Catalunya , a favor de la Junta de Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 4 de modificació del
conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Castelldefels 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 2011, en relació a la inclusió d’un usuari del municipi
de Sant Climent de Llobregat en la ruta 11 del Lot núm. 1 (inicialment ruta 1 del Lot núm. 3), el
que la nova redistribució representa la quantitat de cent quaranta-cinc euros amb tres cèntims
d’euro (-145,03€) menys que la distribució inicial pel pagament de les places assignades en
l’esmentada ruta, operada per l’empresa R.J. Autocares, S.L., per a tot l’exercici 2011, de
conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el
que implica un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix per a l’any 2011 de vint-inou mil dos-cents vint euros amb setanta-sis cèntims d’euro (29.220,76€), quantitat que inclou
l’Annex 4 de modificació del referit conveni.
SEGON.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 4 de modificació del
conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Cornellà 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 2011, en relació a la inclusió d’un usuari del municipi
de Sant Climent de Llobregat en la ruta 11 del Lot núm. 1 (inicialment ruta 1 del Lot núm. 3), el
que la nova redistribució representa la quantitat de dos-cents noranta euros amb set cèntims
d’euro (-290,07€) menys que la distribució inicial pel pagament de les places assignades en

l’esmentada ruta, operada per l’empresa R.J. Autocares, S.L., per a tot l’exercici 2011, de
conformitat amb la minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el
que implica un cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix per a l’any 2011 de vint mil
quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro (20.004,55€), quantitat que inclou l’Annex 4 de
modificació del referit conveni.
TERCER.- Aprovar la subscripció de l’Annex número 4 de modificació del
conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Viladecans 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 2011, en relació a la inclusió d’un usuari del municipi de Sant Climent
de Llobregat en la ruta 11 del Lot núm. 1 (inicialment ruta 1 del Lot núm. 3), el que la nova
redistribució representa la quantitat de cent quaranta-cinc euros amb tres cèntims d’euro (145,03€) menys que la distribució inicial pel pagament de les places assignades en l’esmentada
ruta, operada per l’empresa R.J. Autocares, S.L., per a tot l’exercici 2011, de conformitat amb la
minuta d’annex que s’incorpora a l’expedient i que s’aprova simultàniament; el que implica un
cost per la totalitat de serveis de transport adaptat fix per a l’any 2011 de cinquanta-quatre mil
cinc-cents trenta-un euros amb vuitanta-dos cèntims d’euro (54.531,82€), quantitat que inclou
l’Annex 4 de modificació del referit conveni.
QUART.- Facultar a la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la
formalització del present acord.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als Ajuntaments de Castelldefels,
Cornellà de Llobregat i Viladecans, perquè en tinguin coneixement i als efectes.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
n) Aprovar la modificació de la contractació laboral definitiva per canvi de categoria
de la Sra. Ana Maria Gómez Medina.
“Havent estat publicada l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2009 al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5348 de 27 de març de 2009.
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 17 de
desembre de 2007, es van aprovar la modificació de les Bases Generals que hauran de regir els
processos selectius per a l’accés als llocs de treballs vacants a la plantilla d’aquest Consell
Comarcal i que la modificació d’aquestes Bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona núm.033, de 7 de febrer de 2008, i al Diari Oficial de la Generalitat núm. 5060, de
31 de gener de 2008.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de juny de 2010 es van
aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció de la plaça definida en
l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2009, per a la provisió de forma permanent d’una plaça
d’administratiu/va de personal laboral d’aquesta corporació, mitjançant el sistema de selecció de
concurs-oposició (realització i superació d’un curs determinat en aquestes bases) pel
procediment de promoció interna per accedir del subgrup C2 al subgrup C1.

Vist que per Decret de Presidència núm. 152/2010, de 30 de novembre, es va
convocar el concurs-oposició per a la provisió de caràcter permanent mitjançant la modalitat de
promoció interna com a personal permanent, d’una plaça d’Administratiu/va, del grup de
classificació C, subgrup C1, corresponent a l’oferta Pública d’Ocupació de l’any 2009; i de
conformitat amb l’article 90 del Reglament del Personal al servei de les entitats locals, Decret
214/1990, de 30 de juliol 1990, es va publicar el dia 20 de desembre de 2010 en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre 022010035964, i el dia 16 de desembre de
2010 en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5776.

Atès que en data 16 de febrer de 2011 es va realitzar el procés de selecció,
efectuant-se la valoració del mèrits ja que la candidata presentada havia realitzat i aprovat el curs
exigit a les bases de la convocatòria com a fase d’oposició.
Vistes les actes del Tribunal Qualificador, que s’adjunten, proposant la
modificació de la contractació laboral definitiva per canvi de categoria del grup de classificació C,
subgrup C1 de la Sra. Ana María Gómez Medina.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals i per la
Responsable del Departament de Recursos Humans en data 15 de març de 20101, que
s’incorpora a l’expedient
Vist que per Decret de la Presidència d’aquesta entitat número 140/07, de 20 de
juliol s’ha procedit, entre d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències
atribuïdes a la Presidència de les corporacions, d’acord amb la nova redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i d’acord amb l’article 54 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya , a favor de la Junta de
Govern, i entre les que es troba la present.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de la contractació laboral definitiva, per canvi
de categoria d’administrativa, del grup de classificació C, del subgrup C2 al subgrup C1, de la
Sra. Ana María Gómez Medina, amb DNI 38.420.588-P, a partir del dia 1 d’abril de 2011, i amb el
salari brut mensual que per la categoria d’administrativa està establert en 1.680,76€ per catorze
mensualitats, de la convocatòria 7/2009 per a la provisió mitjançant promoció interna d’una plaça
d’administrativa del subgrup C1.
SEGON.- Publicar l’esmentada contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’esmentada treballadora, perquè en
tingui coneixement i als efectes.
QUART.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”

5.- Aprovar l’adhesió a la Declaració d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat relativa al
risc de pèrdua de competitivitat de la comarca i la sol·licitud de creació d’un òrgan
d’interlocució entre el món local i el Govern de la Generalitat.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que aquesta entitat, en sessió plenària celebrada el dia 21 de novembre de
1989, va constituir el Consell Econòmic i Social com a òrgan consultiu, amb caràcter informatiu,
representatiu de les forces econòmiques i socials del territori i, amb la consideració de Consell
sectorial de participació de caràcter permanent.
Vista la Resolució de la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social,
aprovada per unanimitat en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de març de 2011, en relació
a la conjuntura econòmica i laboral actual, que ha estat comunicada al Ple d’aquest Consell
Comarcal sol·licitant la seva ratificació.
Atès que la Comissió executiva del Consell Econòmic i Social, davant l’actual
conjuntura econòmica i laboral desfavorable, que ha portat a un increment important de les
persones en situació d’atur i a un tancament considerable d’empreses del territori, ha cregut
convenient realitzar una declaració que posi en evidència aquests fets, reivindicant tot un seguit
de mesures urgents que calen posar en marxa a la comarca per reduir els efectes negatius que
aquestes situacions estan provocant al territori.
Atès que la declaració vol destacar l’increment important i continu de persones
en situació d’atur, les dificultats que aquestes persones estan tenint per trobar nous llocs de
treball, amb el risc d’incrementar-se les seves problemàtiques socials per una falta d’ingressos
regulars un cop s’esgotin les prestacions i/o subsidis que estan cobrant, el deteriorament del
teixit productiu de la comarca amb un tancament constant d’empreses, tant per una reducció de
la seva producció com també per una manca de finançament per poder fer front a la seves
activitats.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la Declaració del Consell Econòmic i Social del
Baix Llobregat, aprovada per la Comissió Executiva en sessió extraordinària celebrada el dia 28
de març de 2011, en relació a la conjuntura econòmica i laboral actual, d’acord amb Resolució
que s’adjunta al present acord.
SEGON.- Notificar l’esmentada ratificació a les diferents entitats que conformen
el Consell Econòmic i Social, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”
ANNEX
DECLARACIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES
DEL BAIX LLOBREGAT
Els Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Llobregat, reunits en sessió plenària el dijous dia 31 de març de
2011, a la seu del Consell Comarcal, volem manifestar:

1.- Som plenament conscients que el context global de crisi econòmica obliga les administracions
públiques a prendre mesures de racionalització i contenció de la despesa i, per tant, compartim
plenament aquest exercici de responsabilitat que també ens autoimposem a nivell local.
2.- El Baix Llobregat, per les seves característiques poblacionals i socioeconòmiques, ha contribuït
històricament de forma significativa en el global de l’economia catalana. Ha acollit i ha impulsat sectors
productius que han tingut una decisiva incidència en el desenvolupament del país, essent-ne un dels
motors importants de progrés. Actualment el Baix Llobregat aporta l’11% del PIB de Catalunya, la seva
població representa el 10,6% de la població total de Catalunya, i concentra al 9,2% de la població
assalariada i el 8,5% de les empreses.
3.- En els darrers anys, el Baix Llobregat ha rebut una forta inversió pública en infraestructures i en
dotació dels equipaments educatius i sanitaris necessaris i adequats al seu pes poblacional, assolint un
grau més en el reequilibri territorial reclamat llargament. Així mateix, les polítiques educatives, sanitàries,
d’ocupació i de prestacions socials, desenvolupades al territori per les administracions locals i pel Govern
de la Generalitat han aconseguit que la nostra comarca hagi pogut mantenir les quotes de benestar,
convivència i integració socials imprescindibles per fer front a la situació de dificultat econòmica. Cal fer
esment que el Baix Llobregat presenta un taxa d’atur del 15,3%, superant la mitjana catalana, i amb prop
de 66.000 persones sense feina. Des que va iniciar-se la crisi, al voltant de 3.000 empreses, un 12% del
teixit productiu, s’han vist obligades a tancar.
4.- Ens preocupa profundament que l’aplicació de les mesures d’estalvi econòmic, que el Govern de la
Generalitat ha de portar a terme per assolir el nivell d’equilibri que correspon als criteris fixats per la Unió
Europea, suposin la paralització de la construcció d’infraestructures essencials per a mantenir i millorar la
competitivitat del nostre territori. Competitivitat essencial, en aquests moments, per aconseguir mantenir
els sectors productius actuals, per afavorir la seva innovació, i per aconseguir atraure nous sectors que
refermin i millorin la generació de riquesa i la contribució de la comarca en el conjunt de l’economia del
país.
5.- Així mateix, expressem la nostra preocupació per les conseqüències que tindran, per a la ciutadania
de la nostra comarca i per a la convivència i la cohesió social dels nostres municipis i de les nostres
ciutats, els ajustos pressupostaris que afectin la dotació d’equipaments sanitaris, educatius i socials, i
també les que suposin la disminució de prestacions socials, com ara les beques menjador i les polítiques
ocupacionals, en un context de greu crisi econòmica.
6.- Ens preocupa que, a més de les repercussions que sobre els ingressos de la Generalitat té la crisi
econòmica i financera que està afectant a tots els sectors d’activitat i en especial als sectors socials més
desfavorits, les Administracions Públiques catalanes no comptin amb la totalitat dels recursos que els
corresponen segons els acords de finançament pactats amb l’Administració General de l’Estat.
Per això, els Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Llobregat, conscients de la realitat econòmica que ens
correspon gestionar, i conscients també de la importància que la comarca té per a la plena recuperació
del país,
I.- Posem de manifest la màxima disponibilitat i col·laboració de tots els ajuntaments dels municipis del
Baix Llobregat i del seu Consell Comarcal per a treballar conjuntament en benefici de la nostra comarca i
la seva ciutadania, entenent que els objectius de totes les administracions públiques envers el nostre
territori ha de ser coincident per garantir el seu desenvolupament, competitivitat econòmica, convivència i
cohesió social.
II.- Reclamem que el Govern de la Generalitat, tal i com ja va fer palès al setembre de l’any passat,
mantingui el nivell d’exigència davant el Govern espanyol, amb el suport de tots els partits polítics
catalans, per tal que aquest compleixi amb les obligacions pressupostàries envers el Govern de
Catalunya i transfereixi durant l’actual exercici els 1.450 milions d’euros corresponents al Fons de
Competitivitat que es deriven de l’acord de finançament vigent.

III.- Proposem la creació d’un òrgan, o taula, de representació política, presidit i coordinat per la
Vicepresidenta del Govern, alhora encarregada de la interlocució entre el Govern de la Generalitat i el
món local per la seva condició com a màxima responsable del departament de Governació i Relacions
Institucionals, on hi siguin presents responsables dels departaments de la Generalitat que assegurin la
necessària transversalitat administrativa, prioritàriament els d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació.
Aquest nou òrgan que es proposa suposarà un canal de comunicació estable, eficaç i bidireccional entre
el Govern de la Generalitat i la comarca, propiciant una tasca conjunta dels departaments de la
Generalitat i els alcaldes i les alcaldesses del Baix Llobregat, basada en el consens i la cooperació
institucional, i en benefici de la comarca.
IV.- Reclamem així mateix que el Govern de la Generalitat prioritzi, entre les mesures per fer front a la
crisi econòmica i les elevades taxes d’atur, les inversions programades actualment a tot el territori, com a
mesura fonamental per promoure el creixement econòmic i la millora de la cohesió social.
V.- Donen suport a aquesta declaració i proposta, el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat –
integrat pels representants sindicals i empresarials -, la Federació de les Associacions de Veïns del Baix
Llobregat, i l’Associació Innobaix – amb representants del teixit industrial i empresarial, i entitats del tercer
sector.
El Baix Llobregat, 31 de març de 2011

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 l’abstenció dels
representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
6.- Aprovar l’adhesió a la Declaració del Consell Econòmic i Social relativa a la conjuntura
econòmica i laboral actual.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que aquesta entitat, en sessió plenària celebrada el dia 21 de novembre de
1989, va constituir el Consell Econòmic i Social com a òrgan consultiu, amb caràcter informatiu,
representatiu de les forces econòmiques i socials del territori i, amb la consideració de Consell
sectorial de participació de caràcter permanent.
Vista la Resolució de la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social,
aprovada per unanimitat en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de març de 2011, en relació
a la conjuntura econòmica i laboral actual, que ha estat comunicada al Ple d’aquest Consell
Comarcal sol·licitant la seva ratificació.
Atès que la Comissió executiva del Consell Econòmic i Social, davant l’actual
conjuntura econòmica i laboral desfavorable, que ha portat a un increment important de les
persones en situació d’atur i a un tancament considerable d’empreses del territori, ha cregut
convenient realitzar una declaració que posi en evidència aquests fets, reivindicant tot un seguit
de mesures urgents que calen posar en marxa a la comarca per reduir els efectes negatius que
aquestes situacions estan provocant al territori.
Atès que la declaració vol destacar l’increment important i continu de persones
en situació d’atur, les dificultats que aquestes persones estan tenint per trobar nous llocs de
treball, amb el risc d’incrementar-se les seves problemàtiques socials per una falta d’ingressos
regulars un cop s’esgotin les prestacions i/o subsidis que estan cobrant, el deteriorament del
teixit productiu de la comarca amb un tancament constant d’empreses, tant per una reducció de

la seva producció com també per una manca de finançament per poder fer front a la seves
activitats.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la Declaració del Consell Econòmic i Social del
Baix Llobregat, aprovada per la Comissió Executiva en sessió extraordinària celebrada el dia 28
de març de 2011, en relació a la conjuntura econòmica i laboral actual, d’acord amb Resolució
que s’adjunta al present acord.
SEGON.- Notificar l’esmentada ratificació a les diferents entitats que conformen
el Consell Econòmic i Social, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”
ANNEX
La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, en sessió extraordinària
celebrada el dia 28 de març de dos mil onze, ha aprovat per unanimitat la següent declaració, el text de la
qual es transcriu literalment:
DECLARACIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT DAVANT LA
CONJUNTURA ECONÒMICA I LABORAL ACTUAL
La comarca del Baix Llobregat està patint de manera greu els efectes de la crisi econòmica encetada a
l’any 2007. Uns efectes que s’han materialitzat en un fort augment de l’atur, en gairebé 35.000 persones
més a l’any 2010 respecte a l'inici de la crisi, situant a la comarca amb una taxa d’atur per sobre de la
mitjana catalana. I en una xifra important d’empreses que s’han vist obligades a tancar, al voltant de 3.000
empreses que suposen un 12% del teixit productiu del territori, per una reducció del consum i la demanda
de bens i/o serveis per part de la ciutadania i les pròpies empreses.
Volem destacar com cada vegada més les persones en situació d’atur s’estan enquistant en aquesta
situació amb el risc d’esgotar les seves prestacions i subsidis que porti a d’altres problemàtiques socials
afegides a la ja greu situació de desocupació.
A més, la comarca té unes expectatives molt baixes de generar nous llocs de treball per les dificultats que
tenen les empreses del nostre territori per accedir a crèdits que els permetin finançar la seva activitat i així
poder generar nova contractació laboral.
No fer front de manera ferma i decidida a aquesta situació provocarà un deteriorament de la
competitivitat, el dinamisme, el benestar social i la qualitat de vida de la nostra comarca, que ens portarà
a una situació de difícil superació i bastant allunyada del que ha caracteritzat al Baix Llobregat durant els
primers anys de la dècada anterior.
Davant d’aquesta conjuntura actual, la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix
Llobregat aprovem per unanimitat els següents acords que recull la present declaració:
DECLARACIÓ
Primer.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat considerem que cal
afrontar la conjuntura actual com un repte, però també com una obligació per a totes les administracions,
agents socials i econòmics, per tal de treballar en la configuració d’unes bases fortes de creixement
econòmic i social, apostant per una evolució del model productiu que tingui en compte, juntament amb els

actuals capaços de tenir aquella evolució positiva i necessària pel país, aquells sectors econòmics sòlids
que permetin generar una ocupació estable i amb les millors condicions de qualitat possibles.
Segon.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat aposta fermament per la
creació i la consolidació d’espais de concertació institucional, com és el cas del recentment creat Acord
de Concertació Territorial per al desenvolupament econòmic del Baix Llobregat, com a formula de treball
per concertar, consensuar i coordinar entre les administracions públiques, els agents socials i econòmics,
les línies prioritàries d’actuació i les mesures a dur a terme per assolir el repte de transformació de model
econòmic i social
Tercer.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat sol·licitem al govern de
la Generalitat de Catalunya, i més concretament als Departaments d'Empresa i Ocupació i al d'Economia i
Coneixement, la posada en marxa d’un conjunt de mesures de xoc que facin front a la situació econòmica
actual que pateix la nostra comarca.
Quart.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat considerem que les
mesures més urgents que calen posar en marxa a la comarca estan vinculades a les següents línies
d’actuació:


La lluita contra l’atur i la posada en marxa de plans de xoc que ajudin a la recol·locació de les
persones que es troben en situació de desocupació, posant l’accent en aquelles persones que per les
seves característiques poden tenir més problemes per accedir a un lloc de treball, amb el risc de
generar una borsa d’atur estructural sinó s’actua de manera ràpida i efectiva. En aquest sentit
considerem que cal:
1. Agilitzar les convocatòries de cursos ocupacionals i ampliar la seva oferta donat que no
arriben ni pel 50% dels aturats.
2. Incrementar l’oferta formativa en branques, com ara la sanitat i la restauració, que
ofereixen clares potencialitats de generació de més contractació a la comarca.
3. Actuar específicament en la inserció laboral de les dones davant l’augment de la
feminització de l’atur a la nostra comarca i la precarietat de l’ocupació en sectors on
s’ocupen de manera majoritària



La posada en marxa de polítiques orientades a un anàlisi en relació a l’evolució de les prestacions
socials a totes aquelles persones que per la seva situació d’atur de llarga durada hagin esgotat la
prestació i/o el subsidi d’atur. Aquestes mesures han de possibilitar la reducció del risc de trencament
de la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.



Garantir que en l’actuació de l’Administració Pública es respecti la qualitat de l’ocupació tant en les
contractacions directes com en les licitacions d’obres i serveis, introduint clàusules socials i que
garanteixin la presència de les pimes de la comarca en els plecs de licitacions.



El suport a la reactivació de les empreses de la comarca per a que l'increment del seu dinamisme
comporti la creació de nous i millors llocs de treball i la generació de riquesa que redundi en el
benestar de la comarca.



Promoure polítiques industrials actives que tinguin en compte la realitat del Baix Llobregat i amb
voluntat de consens i participació dels agents socials i econòmics del territori i les administracions.



Implementar a la comarca, els diferents desenvolupaments normatius que puguin resultar de les
mesures derivades de l’aplicació del Pla de xoc per l’ocupabilitat, i que recull l’Acord Social i
Econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions subscrit pels agents econòmics i
socials i el govern de l’estat el passat 2 de febrer de 2011

Cinquè.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat dóna suport a la
declaració del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat que es farà pública el proper 31 de
març de 2011.
Sisè.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat sol·licita al Ple del Consell
Comarcal del Baix Llobregat que ratifiqui i doni suport a la present declaració.
Setè.- La Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat acordem fer difusió pública
de la present declaració.

La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Ortega, portaveu del grup comarcal del Partir Popular,
que diu:
Nosaltres ens abstindrem, lamentem de no estar inclosos dintre d’aquest Consell Econòmic i
Social i això ho vam expressar a la Junta de Portaveus i ho hem repetit en reiterades ocasions al
Plenari i ho tornem a reiterar avui.
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 l’abstenció dels
representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
7.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic i de Funcionament del
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Atès que amb l’objecte de fer realitat el dret de participació reconegut en la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta entitat, en sessió plenària
celebrada el dia 21 de novembre de 1989, va constituir el Consell Econòmic i Social com a
Consell sectorial de participació de caràcter permanent amb funcions consultives en relació amb
tots els assumptes d’interès comarcal en el que existeixen representants de tots els Grups
Polítics comarcals com també de les Organitzacions Empresarials i Sindicals de la Comarca.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 139.2 del Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, es va aprovar Reglament Orgànic i de Funcionament del
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.
Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 21 d’abril de 2008, es va
aprovar la modificació del Reglament orgànic i de funcionament del Consell Econòmic i Social del
Baix Llobregat.
Atès l’article 21 de l’actual Reglament orgànic i de funcionament del Consell
Econòmic i Social del Baix Llobregat que atribueix al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat
la competència per modificar aquest Reglament, previ dictamen favorable del Ple del Consell
Econòmic i Social.
Atès que la comarca del Baix Llobregat comptava amb el Pacte Territorial per al
desenvolupament econòmic i l’ocupació, que era l’encarregat de concertar les actuacions,
programes i projectes a desenvolupar a la comarca en l’àmbit de la promoció econòmica i
l’ocupació.

Atès que el Consell Econòmic i Social des del 17 desembre de 2007, a partir de
la modificació del seu reglament orgànic i de funcionament, que es va ratificar posteriorment en
el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en data 21 d’abril de 2008, va assumir les
funcions de comissió de seguiment del Pacte Territorial per al desenvolupament econòmic i
l’ocupació del Baix Llobregat.
Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2010, es
va aprovar la constitució i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’Acord de
Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix).
Vist que l’ACT Baix va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011 en substitució
del Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la Comarca del Baix
Llobregat; i que està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de
govern, que tindrà com a missió principal definir el model territorial i les estratègies a seguir, i una
segona tècnica i de gestió, que tindrà com a missió la definició i delimitació de les accions a
desenvolupar segons el model de territori definit per la primera.
Atès que es va acordar que aquesta primera esfera política i de govern recaigui
sobre el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, donat el seu paper de màxim exponent de
la concertació institucional a la comarca en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació.
Atès que per tal de poder assumir aquesta nova funció en la sessió del Ple del
Consell Econòmic i Social celebrada el dia 21 de març de 2011 es va acordar modificar el seu
reglament orgànic i de funcionament per tal de poder canviar la seva composició, per donar
entrada als ajuntaments de la comarca, modificar els representants de les associacions
empresarials, i definir les noves funcions que se li atribueixen un cop assumeix l’esfera de govern
del nou Acord de Concertació Territorial per al desenvolupament econòmic local del Baix
Llobregat.
Atès que d’acord a les competències que té atribuïdes el Ple del Consell
Econòmic i Social del Baix Llobregat en el seu Reglament orgànic i de funcionament en relació a
la seva modificació, va aprovar en sessió celebrada el passat 21 de març de 2011 crear una
comissió delegada responsable d’elaborar la proposta del nou Reglament orgànic i de
funcionament, que incorpori les modificacions que es van acordar en la mencionada sessió,
d’acord amb l’acta de la sessió que s’adjunta.
Per tot això, aquesta Presidència, vist l’acord plenari adoptat pel Consell
Econòmic i Social del Baix Llobregat el dia 21 de març de 2011, proposa al Ple d’aquesta entitat
l’adopció dels presents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic i de
funcionament del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que figura com a document annex
al present acord.
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats per un període de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la
inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat

amb el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
TERCER.- El present Reglament s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord si durant el període d’exposició pública a que anteriorment s’ha fet
referència no es produeix cap reclamació o suggeriment, en el qual cas entrarà en vigor de
conformitat amb el que disposa l’article 70 de la Llei de bases de règim local una vegada
transcorreguts 15 dies a comptar de la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
QUART.- Comunicar el present acord a les entitats que integren el Consell
Econòmic i Social del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.”
ANNEX
REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT
Modificat per acord del Ple del Consell Econòmic i Social del 21 de març de 2011 i ratificat pel Ple del
Consell Comarcal del Baix Llobregat del 18 d’abril de 2011
REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT
DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT
PREÀMBUL
La creació del Consell Econòmic i Social en el Consell Comarcal del Baix Llobregat va suposar la
concreció de la filosofia de reconèixer, garantir i impulsar la participació col·lectiva en aquesta institució,
recollint una aspiració present en el text de l’acord per a la Promoció Econòmica del Baix Llobregat, un
compromís programàtic del conjunt de les forces polítiques, que ja tingué la primera plasmació en la
redacció del Reglament Orgànic del Consell Comarcal. En l'esmentat text, en la secció primera, articles
34 i 35, ja es resumia el seu doble caràcter d’òrgan de participació i representatiu. Així mateix, la creació
del Consell participa de l’esperit constitucional de l’article 131, quan, després de parlar de la planificació
de l’economia per a estimular la creació de la riquesa i la seva més justa distribució, assenyala que, "el
Govern elaborarà els projectes de planificació i l’assessorament i la col·laboració dels sindicats i altres
organitzacions professionals, empresarials i econòmiques. A aquest fi es constituirà un Consell ...". El
Consell Comarcal del Baix Llobregat va pretendre amb la creació del Consell Econòmic i Social aplicar
aquella recomanació en l’àmbit comarcal, legitimat per la voluntat expressada per les institucions i els
agents econòmics i socials de la comarca, i explícita en una tradició d’acords, la finalitat dels quals ha
estat fer front als interessos generals mitjançant la promoció social i econòmica del Baix Llobregat.
En la redacció del text constituent es van tenir en compte les experiències i les reflexions dels diversos
Consells Econòmics i Socials que amb diversos noms i fórmules, fa anys que existeixen a Europa. Es
recollia així la major concreció possible en les seves competències i funcions, juntament amb el
compromís de garantir, dins les limitacions de la nostra institució, els mitjans per al normal
desenvolupament de les seves funcions com a òrgan consultiu, amb competències per efectuar propostes
i recomanacions per a enriquir els fonaments de les resolucions del Consell Comarcal.
Des de la seva constitució, el CES ha estat promotor o ha participat en importants fites dins l’àmbit
socioeconòmic de la comarca i el seu entorn metropolità, com ara el Pla de Xoc contra l’atur, la creació de
l’Observatori Permanent del Mercat de Treball, i la seva recent ampliació i transformació cap al nou
Observatori Comarcal del Baix Llobregat, el projecte de Recuperació i protecció de l’ecosistema del riu
Llobregat, la xarxa de Serveis per a l’Ocupació del Baix Llobregat (SPOBL), el Pla Estratègic del Baix
Llobregat, el Programa Operatiu d’Iniciatives Comunitàries, els Serveis Integrants d’Ocupació, la posada

en marxa de les Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’ocupació, i d’altres programes i projectes dins
l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació d’àmbit supramunicipal.
El Consell Econòmic i Social ha promogut la signatura del Pacte per a l’ocupació, l’activitat i la millora de
la qualitat de vida al Baix Llobregat 1999-2003, i les seves successives renovacions i ampliacions als
anys 2006 i 2009, com a marc de referència per orientar les actuacions, programes i iniciatives
promogudes dins de l’àmbit del desenvolupament econòmic local, la promoció econòmica i l’ocupació.
El Consell Econòmic i Social també ha participat de manera activa en d’altes ens o institucions de caire
supramunicipal que treballen la promoció del territori, en aquest sentit és membre actiu del Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
D’igual manera, ha estat present i ha donat recolzament a grans fets comarcals, com ara la concertació
institucional a l’entorn del Pla del Delta, la implantació i reestructuració de l’empresa SEAT i la seva
indústria auxiliar i la més recent creació, al mes de novembre de 2009, de l’associació Innobaix – Agència
d’innovació i coneixement del Baix Llobregat.
Per últim, destacar com el Consell Econòmic i Social, des de l’any 2007, ha assumit les funcions de
comissió de seguiment del Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la comarca
del Baix Llobregat, aquest ens ha estat des de l’any 2000 i fins al 2010, el mecanisme de concertació
entorn les polítiques actives d’ocupació per als 30 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, els
sindicats de CCOO i UGT, l’associació d’empresaris Pimec, i d’altres entitats rellevants al territori dins
d’aquest àmbit d’actuació.
El 20 de desembre de 2010, en sessió plenària del Consell Econòmic i Social, es va acordar reestructurar
el Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació i crear el nou Acord de Concertació
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix). L’estructura d’aquest
nou ens de concertació està dividida en dos òrgans, un de govern i/o polític, i un altre de gestió. En el cas
de l’òrgan de govern es va acordar que fos el Consell Econòmic i Social el que assumís aquesta funció.
D’aquesta manera, la motivació de la modificació del Reglament de funcionament del CES obeeix a
aquestes noves atribucions que li venen consignades per part de l’ACT Baix. La constitució d’aquest nou
ens de concertació vol contribuir a un nou impuls dins de la concertació institucional a la comarca. A més,
reforçant el lideratge del CES del Baix Llobregat a partir de la incorporació dels ajuntaments de la
comarca dins dels seus òrgans de govern, així com totes aquelles entitats que siguin rellevants a la
comarca en matèria de promoció i desenvolupament de polítiques en l’àmbit del desenvolupament
econòmic local.
Aquests canvis volen ser un nou impuls per a que el CES pugui seguir exercint amb força el seu paper
d’element referenciador i cohesionador de la realitat econòmica i social del Baix Llobregat.
Tots aquests canvis han fet palès la necessitat d’introduir noves reformes en el seu Reglament, que
d’una banda, adapten la seva estructura de funcionament i dóna entrada als ajuntaments de la comarca
dins dels seus òrgans de govern, i a aquelles entitats i /o organismes que consideri rellevant per la seva
implicació en el Desenvolupament Econòmic i Local de la comarca del Baix Llobregat. I, d’una altra
banda, amplia les seves funcions assumint l’òrgan de govern del nou Acord de Concertació Territorial per
al Desenvolupament Econòmic i Local del baix Llobregat.
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1
Aquest Reglament té per objecte regular el règim organitzatiu i de funcionament del Consell Econòmic i
Social.

Així mateix, la finalitat d’aquest Reglament és la d’establir els canals organitzatius i de participació en el si
del propi Consell Econòmic i Social i els seus Òrgans de Govern i representació, així com les seves
funcions i competències.
ARTICLE 2
Aquest Reglament constitueix la font normativa bàsica a nivell organitzatiu d’aquest Consell Econòmic i
Social.
ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 3
La funció bàsica del Consell Econòmic i Social és exercir les funcions d’òrgan de govern i/o polític de
l’Acord de Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix).
Aquest Acord té els següents objectius principals:
-

Definir les orientacions estratègiques de comarca, i delimitar les prioritats en l’acció pública,
mitjançant l’establiment concertat de programes anuals d’actuació on es fixin el tipus d’acció a
realitzar.

-

Racionalitzar a la comarca les polítiques i mesures a realitzar, mitjançant la utilització de criteris
temàtics i territorial, per tal d’aconseguir que les accions que es portin a terme siguin
complementàries i subsidiàries.

-

Articular les diferents polítiques a realitzar per part de les entitats que integren l’ACT Baix de
forma integral i integrada, i que siguin enteses com part d‘una acció de conjunt.

-

Fer un seguiment i avaluació continuada de les accions posades en marxa. Conèixer l’impacte
de les accions realitzades, la seva qualitat i els seus resultats. Posar en valor l’acció pública per
tal de millorar la seva eficiència i eficàcia.

El Consell Econòmic i Social, a més, continua exercint les seves funcions d’òrgan consultiu del Consell
Comarcal per a l’estudi i el dictamen en matèria econòmica i social, amb caràcter informatiu.
ARTICLE 4
El Consell Econòmic i Social tindrà caràcter d’organisme representatiu i la consideració de Consell
Sectorial de participació de caràcter permanent. No obstant això, els seus i les seves membres seran
designats o designades per un període de quatre anys sense perjudici que aquesta renovació haurà de
produir-se, en tot cas, a la finalització del mandat dels òrgans del Consell Comarcal.
ARTICLE 5
El Govern del Consell Econòmic i Social s’exercirà mitjançant el Ple, la Comissió Executiva i la
Presidència sense perjudici de les delegacions que es preveuen i d’altres funcions tècniques i executives
que es puguin establir.
EL PLE
ARTICLE 6

El màxim Òrgan de Govern del Consell Econòmic i Social és el Ple. El President o Presidenta del Consell
Comarcal ostentarà la Presidència del Consell Econòmic i Social, i formarà part del Ple, que tindrà, a més,
la següent composició:


4 membres, inclosa la persona que exerceix la Presidència, designats o designades pel
Consell Comarcal, i que formin part del seu equip de govern.



30 membres, en representació de cadascun dels 30 ajuntaments de la comarca, que
recaurà sobre l’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora de Promoció Econòmica o
regidors i regidores en les que deleguin.



4 membres representants del sindicat de Comissions Obreres (CCOO)



4 membres representants del sindicat d’Unió General de Treballadors (UGT)



4 membres representants de l’organització empresarial de Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya (PIMEC)

El nomenament i la substitució dels membres integrants del Ple del Consell Econòmic i Social serà
objecte d’acord exprés per part de les organitzacions de les que en formen part, que haurà de ser
degudament comunicat al Consell Comarcal.
Els nomenaments i les substitucions hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal.
ARTICLE 7
Es preveu la possibilitat d’incorporar a noves entitats que siguin rellevants a la comarca per la seva tasca
realitzada dins de l’àmbit del desenvolupament econòmic local, la promoció econòmica i l’ocupació.
Aquestes noves entitats tindran 1 membre representant al Ple, però no tindran representació dins de la
comissió executiva.
La incorporació de noves entitats haurà de ser aprovat per la Comissió Executiva del CES.
ARTICLE 8
Corresponen al Ple les atribucions següents:
a) Garantir la concertació institucional.
b) Elaborar un diagnòstic comarcal que serveixi de marc de referència per al disseny de les
polítiques a implementar.
c) Aprovar les memòries anuals de gestió i funcionament del CES.
d) Dictaminar sobre els Pressupostos anuals del Consell Comarcal.
e) Impulsar la implementació i posta en funcionament del Pla d'Acció Comarcal.
f) Exercir el dret a la iniciativa:
 fent propostes al Consell Comarcal sobre aspectes dins el seu àmbit competencial.
 previ acord de majoria qualificada i amb informe motivat, proposant la inclusió en
l'ordre del dia dels òrgans de govern del Consell Comarcal de temes dins el seu
àmbit competencial
g) Dictaminar sobre els projectes comarcals de l’àmbit econòmic i social.
h) Aquelles altres que li siguin atorgades expressament pel Ple del Consell Comarcal.
ARTICLE 9

Les competències del Ple del Consell Econòmic i Social podran ser delegades per motius justificats
d’urgència i necessitat a favor de la Comissió Executiva.
LA PRESIDÈNCIA
ARTICLE 10
El President o Presidenta del Consell Econòmic i Social té les atribucions següents:
a)
b)

Representar al Consell Econòmic i Social.
Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió Executiva, i d’altres òrgans i
comissions que es puguin establir.
Ordenar l’execució dels acords presos pels òrgans de govern.
Totes les que li siguin expressament delegades pel Ple i per la Comissió Executiva.

c)
d)

LA COMISSIO EXECUTIVA
ARTICLE 11
La Comissió Executiva estarà integrada per:


2 membres del Consell Comarcal del Baix Llobregat: El President o Presidenta del
Consell Comarcal, que ostentarà la presidència del CES i el conseller o consellera de
Promoció Econòmica o consellers i conselleres comarcals en les que deleguin.



2 membres del sindicat de Comissions Obreres (CCOO)



2 membres del sindicat d’Unió General de Treballdors (UGT)



2 membres de l’associació empresarial Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)



12 membres dels ajuntaments de més de 25.000 habitants, que recaurà sobre els
alcaldes o alcaldesses o regidors o regidores de promoció econòmica o regidores i
regidores en les que delegui, segons la següent distribució:















Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

2 membres d’ajuntaments entre 10.000 i 25.000 habitants, que recauran sobre els
alcaldes o alcaldesses o regidors i regidores de promoció econòmica o regidors i
regidores en les que delegui, i segons la següent distribució rotatòria, on el canvi de
representants es realitzarà un cop celebrades quatre sessions ordinàries de la comissió
executiva:








1er. Torn: Ajuntaments de Molins de Rei i d’Olesa de Montserrat
2on. Torn: Ajuntaments d’Esparreguera i de Sant Just Desvern
3er. Torn: Ajuntaments de Vallirana i de Corbera de Llobregat
4art. Torn: Ajuntaments d’Abrera i de Pallejà

2 membres d’ajuntaments menors de 10.000 habitants, que recauran sobre els alcaldes
o alcaldesses o regidors i regidores de promoció econòmica o regidors i regidores en
les que delegui, i segons la següent distribució rotatòria, on el canvi de representants es
realitzarà un cop celebrades quatre sessions ordinàries de la comissió executiva:






1er. Torn: Ajuntaments de Cervelló i de Santa Coloma de Cervelló
2on. Torn: Ajuntaments de Sant Esteve Sesrovires i de Begues
3er. Torn: Ajuntaments de Torrelles de Llobregat i de Collbató
4art. Torn: Ajuntaments del Papiol i de Sant Climent de Llobregat
5è. Torn: Ajuntaments de la Palma de Cervelló i de Castellví de Rosanes

La substitució dels membres integrants de la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social serà
objecte d’acord exprés de les organitzacions de les quals formen part, que haurà de ser degudament
comunicat al Consell Comarcal.
Els nomenaments i les substitucions hauran de ser ratificades per la Comissió de Govern del Consell
Comarcal.
ARTICLE 12
Les competències bàsiques de la Comissió Executiva són les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Seguiment general del funcionament dels òrgans del CES.
Establir l’organització del CES.
Aprovar l’estructura organitzativa de gestió de l’ACT Baix
Aprovar l’admissió de nous membres del CES que tindran un representant dins del Ple, però no
dins de la comissió executiva.
Aprovar els estudis, projectes i dictàmens en l’àmbit competencial del Consell Econòmic i Social.
Fixar les línies i eixos d’actuació prioritaris per al desenvolupament de polítiques en el camp del
desenvolupament econòmic local de la comarca.
Estructurar el pla d’acció comarcal.
Realitzar un seguiment i avaluació de les actuacions contemplades dins del pla d’acció comarcal.
Aprovació de Convenis amb altres Administracions sobre promoció social i econòmica de la
Comarca.
Informació, seguiment i avaluació dels projectes que en l’àmbit econòmic i social dugui a terme el
Consell Comarcal.
Elaborar propostes d’actuacions de diagnosi i anàlisi a l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat
del Consell Comarcal.
Totes aquelles que li hagin estat delegades pel Ple del Consell Econòmic i Social.

REGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
ARTICLE 13
Els òrgans de Govern del Consell Econòmic i Social es reuniran en règim de sessions ordinàries de
periodicitat preestablerta i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si s’escau, urgents.
ARTICLE 14

El Ple ha d’ajustar el seu funcionament a les regles següents:
a)

b)

c)

d)

e)

Tindrà sessió ordinària un cop l’any com a mínim i extraordinària quan la Presidència ho
decideixi o quan ho demanin les dues terceres parts, com a mínim, del nombre legal de
membres integrants del Consell Econòmic i Social. En aquest últim cas el President o
Presidenta te l’obligació de convocar-la dins els 15 dies següents al de la sol·licitud i la
celebració no es pot endarrerir més enllà d’un mes des que ha estat sol·licitada.
Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim amb cinc dies d’antelació, llevat
de les extraordinàries amb caràcter urgent.
La convocatòria contindrà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. En cas d’urgència
se’n podran incloure d’altres si així s’acorda per majoria.
El Ple es constituirà vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència de dos terços
del seu nombre legal de membres, o en el mateix dia i en segona convocatòria amb
l’assistència d’un terç de cadascuna de les parts. Cal en tot cas l’assistència del
President o Presidenta.
Els acords del Ple i de la Comissió Executiva s’adoptaran per majoria simple dels i de
les membres presents.
Pel que fa al dictamen del Pressupost del Consell Comarcal, es requerirà majoria
absoluta.
L’adopció d’acords es produeix mitjançant votació ordinària. El vot es pot emetre en
sentit afirmatiu o negatiu. Així mateix hom podrà abstenir-se de votar.
També es consideren aprovades per assentiment les propostes, si un cop anunciades
per la Presidència, no originen cap objecció o oposició.
L’assistència i el vot són personals i indelegables. En cas de votació amb resultat
d’empat, s’ha d’efectuar una altra votació, i si persisteix l’empat, decideix el vot de
qualitat de la Presidència.

ARTICLE 15
La Comissió Executiva, per exercir les seves competències, tindrà sessions ordinàries amb caràcter
trimestral i sessions extraordinàries per les necessitats que sorgeixin i així ho decideixi la Presidència, o
quan ho sol·licitin la majoria dels i de les seves membres.
La convocatòria de la Comissió Executiva es farà com a mínim amb cinc dies hàbils d’antelació, llevat les
extraordinàries de caràcter urgent.
Així mateix, pel que fa a la seva constitució, les assistències i les votacions s’atindran al mateix règim
establert a l’article anterior.
REGIM DE SESSIONS
ARTICLE 16
De totes les sessions del Ple del Consell Econòmic i Social i de la seva Comissió Executiva, s’estendrà la
corresponent acta amb els i les membres assistents i els acords presos, que serà aprovada
oportunament en la sessió ordinària següent.
ARTICLE 17
A les sessions de tots els òrgans assistirà el o la Gerent del Consell Comarcal, amb veu i sense vot, qui
assumirà les funcions de la Secretaria General del CES, n’estendrà acta i durà a terme sota les directrius
de la Presidència, la confecció de les ordres del dia i l’execució dels acords adoptats pels òrgans del
CES, sense perjudici de l’assistència a les reunions que hom consideri necessari d’altres tècnics o

tècniques o funcionaris o funcionàries de les parts amb caràcter assessor, per tal de traslladar els acords
presos als òrgans de gestió tècnica d’ACT Baix.
Així mateix, la Secretaria General, tindrà com a funcions prendre les mesures necessàries i adients per
poder garantir el suport tècnic i documental a la Comissió Executiva per a la realització de les seves
funcions i tasques, implementant a tal efecte un servei administratiu d’arxiu, correspondència i
documentació.
LES COMISSIONS DE TREBALL
ARTICLE 18
Les Comissions de treball son òrgans complementaris dels òrgans de govern.
Aquestes Comissions es constituiran amb funcions concretes i determinades segons les matèries a
tractar i no tindran caràcter permanent, sinó que s’entendran com a Comissions Especials per al
coneixement i l’estudi d’un tema durant un període determinat.
La seva funció bàsica és la documentació, l’estudi, la informació, i l’elaboració de propostes a la Comissió
Executiva.
ARTICLE 19
La designació i composició d’aquestes comissions de treball correspon a la Comissió Executiva, així com
l’establiment de l’àmbit i contingut de treball objecte d’aquestes.
ARTICLE 20
Les Comissions de treball es reuniran automàticament sense convocatòria prèvia en la data i el lloc en
què es fixi en la primera reunió, que serà degudament convocada.
Així mateix es podrà sol·licitar l’assistència de tècnics o tècniques o, de persones expertes que en funció
de la matèria, que faci oportuna la seva col·laboració.
ARTICLE 21
La modificació d’aquest Reglament correspondrà al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per
majoria absoluta, previ dictamen favorable del Ple del CES, aprovat igualment per majoria absoluta.

La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Borrell, membre del grup comarcal d’Iniciativa per
Catalunya, que diu:
En l’article sisè, quan parla dels 30 membres representants dels ajuntaments, semblava que
finalment l’acord havia sigut que fossin Alcaldes o regidors en qui delegessin, i en canvi aquí no
diu això, diu que recaurà sobre el regidor/a de promoció econòmica o regidors/es en els que
deleguin. Penso que deu ser un error.
La Sra. Presidenta contesta que en efecte es tracta d’una errada, perquè es va quedar en el seu
moment que es posaria en aquest sentit, en principi l’Alcalde o el regidor/a de promoció
econòmica en qui delegui l’Alcalde. Es pren nota de la modificació, que es dona per inclosa en el
text a aprovar.

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 l’abstenció dels
representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
8.- Aprovar definitivament la declaració com a Béns Culturals d’Interès Local de diferents
edificacions del municipi del Papiol.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 19 d’abril de 2010, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la declaració com a béns culturals d’interès local de Can Bou
(Casa de Pedra), la “Sala Gran”, la Casa Rectoral i l’Ermita de la Salut, al municipi del Papiol,
segons la delimitació i descripció que consten en la documentació gràfica i històrica incorporada
a l’expedient, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català.
Vist que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant el
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 115, de 14 de maig
de 2010, 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 béns culturals d’interès
local de Can Bou (Casa de Pedra), la “Sala Gran”, la Casa Rectoral i l’Ermita de la Salut, al
municipi del Papiol, segons la delimitació i descripció que consten en la documentació gràfica i
històrica incorporada a l’expedient, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni
Cultural Català.
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Cultura 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 del Papiol, perquè en tinguin coneixement i als
efectes.”
Els presents aproven per unanimitat el present acord.
9.- Aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari General de Béns i Drets de l’entitat
corresponent a la fi de l’any 2010.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2010, es va
aprovar l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat, actualitzat a
data 19 de juliol de 2010.

Atès que l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici
de la seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que
es renovi la corporació, en el segon, i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la
rectificació i la comprovació de l’inventari; segons el que disposa l’article 222 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Vist l’Annex I que incorpora una relació valorada de les altes, baixes i
modificacions dels diferents elements de l’inventari des de l’aprovació de l’inventari general de
béns d’aquesta entitat, i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que com a resultat de l’Annex I, s’adjunta com a Annex II l’Inventari general
de béns d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, actualitzat a data 31 de desembre de
2010, on consten incorporades totes les modificacions produïdes.
Atès que l’esmentat inventari s’ha confegit d’acord amb les prescripcions dels
articles 106 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels ens locals.
Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
d’aquesta entitat, en data 15 de març de 2011, que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari General de béns i
drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat, actualitzat a data 31 de desembre de 2010,
d’acord amb els documents que s’adjunten a l’expedient i s’aproven 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.- Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern el present acord de rectificació i
actualització de l’Inventari de béns i drets del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una còpia de
la referida rectificació i actualització.”
ANNEX
CONSELL
COMARCAL
DEL
BAIX LLOBREGAT
INVENTARI 2010
Cte.
PGCP Aplicació

Import

2010

2010

410 60900

28.107,54 TRENCHSALVIC, SL

2210

2010

313 62200

3.915,35

2210

2010

920 62200

4.564,60

Nom terc.

TRENCHSALVIC, SL
RUIZ
DOTRAS,
ORIOL - ORDEIC
ENGINYERIA
I
CONSULTORIA

Text lliure

Document

TREBALLS D'INFRAESTRUCTURES DE
PREVENCIÓ D'INCENDIS A CAN COLOMER 378/10
OBRA: 346/09 BASSES MOSQUITS
EXCAVACIÓ DE BASSA DE CAN CAMINS
000205/10
CORRESPONENT A LA REDACCIÓ I
TRÀMITS
DE
LEGALITZACIÓ
DE
CLIMATITZACIÓ CC DINAMITZACIÓ I
SUPORT
4/10

Data doc.
30/06/2010
25/04/2010

23/02/2010

total

2230

2010

36.587,49

313 62300

total

2.616,91

MAQUINARIA
ATOMIZADORA, S.L.
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA PEL S.C.M.
- MAKATO -

449

22/02/2010

ADOP-J

09/07/2010

2.616,91

2260

2010

920 63500

1.505,00

IKEA

ADQUISICIÓ DE CADIRES PLEGABLES

2260

2010

920 63500

1.570,88

COMERCIAL
CONTEL, S.A.

2260

2010

231 62500

942,53

COMERCIAL
CONTEL, S.A.

ADQUISICIÓ 5 CADIRES GIRATORIES DE
RODES MODEL XANA
10/1622
ADQUISICIÓ DE 3 CADIRES XANA
GIRATORIES AMB RODES PER AL
PERSONAL DEL EAIA II DE VILADECANS
10/1994

total

18/10/2010

30/11/2010

4.018,41

2270

2010

920 63600

1.299,55

2270

2010

920 63600

861,24

MICROSISTEMES,
S.A.
ADQUISICIÓ EQUIPAMENT INFORMÀTIC
120001206
9TRES
DISC
DUR
IOMEGA
TECNOLOGIA
Y ADQUISICIÓ
201005051
SERVICIOS, S.L.
STOCENTER

31/03/2010

19/05/2010

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 el vot en contra dels
representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
10.- Aprovar diferents actualitzacions en la plantilla i la relació de llocs de treball de
l’entitat i l’organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la Persona.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb el que
estableix la legislació vigent, va aprovar, per acord de Ple celebrat en sessió de data 20 de
desembre de 2010, 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 2011, integrada per la relació detallada de les places de funcionaris, personal laboral i
eventual d’aquest Consell Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat.
Vist que per acord de Ple, en sessió celebrada el 21 de febrer de 2011, es va
aprovar la modificació de plantilla de personal del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del
Baix Llobregat per a l’exercici 2011, integrada per la relació detallada de les places de
funcionaris, personal laboral i eventual d’aquesta entitat, consistent en la modificació de la
situació de vacant-ocupada d’una plaça.
Atesa la necessitat de modificar la plantilla d’aquesta entitat i del seu organisme
autònom per l’exercici 2011 per adaptar-les als canvis que s’han produït durant aquest temps,
específicament les modificacions sofertes en la situació d’algunes places, les quals són les
següents:
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Personal Laboral

a) Amortitzar la plaça d’Administratiu/va de serveis centrals, corresponent al subgrup C1,
per jubilació de la titular de la plaça.
b) Amortitzar la plaça d’Auxiliar administratiu/va a jornada completa corresponent al
subgrup C2, aquesta plaça l’ocupava la Sra. Anna Gómez Medina que actualment s’ha
incorporat a la plaça d’Administratiu/va desprès d’aprovar la convocatòria de la promoció
interna.
c) Transformar la situació de la plaça d’Administratiu/va a jornada completa, en ocupada
desprès que la Sra. Anna Gómez Medina aprovés la convocatòria de la promoció interna
per accedir del subgrup C2 al subgrup C1.
d) Transformar el contingut de la plaça d’auxiliar administratiu/va (Serveis CentralsPonència Comarcal d’Avaluació ambiental), corresponent al subgrup C2, i dues places d’
administratiu/va de serveis centrals, corresponents al subgrup C1 de la plantilla de
personal laboral actualment ocupades, per adaptar-les a les necessitats en l’àmbit de
Gerència i Presidència El contingut de la modificació de la plaça s’incorpora en la relació
de llocs en el document annex.
e) Transformar i modificar el contingut de les funcions de la plaça de tècnic superior
(promoció laboral), corresponent al subgrup A1 ocupada actualment, per adaptar-la a les
noves necessitats de l’entitat. S’adjunta la modificació de la plaça en la relació de llocs
en el document annex.
f)

Ampliar, per motius organitzatiu en el departament d’Informàtica, les funcions de la plaça
de Tècnic/a mitjà/ana, corresponent al subgrup A2 i una de les places de Tècnic/a
Auxiliar Informàtic/a, corresponent al subgrup C1. S’adjunta la modificació de la plaça en
la relació de llocs en el document annex.

Personal Funcionari
a) Per motius relatius a l’increment de funcions tècniques generals reservades a personal
funcionari es convenient incorporar una plaça de Tècnic d’Administració General (TAG), en
els termes següents,
CODI:

F.A1.1.1.

LLOC DE TREBALL:

TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

REQUISITS:

Llicenciat en Dret

FUNCIONS:

PROVISIÓ:

-

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

-

Informe i assessorament tècnic.

-

Assessorament i assistència tècnica jurídica

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques.
Concurs - Oposició

COMPLEMENT DESTINACIÓ:

28

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:

VACANT

Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat
Personal Laboral
a) Modificar les funcions de la plaça de la plaça de tècnic/a superior de suport a la
Coordinació dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència, en els termes següents:
CODI:

LA1.1.1

LLOC DE TREBALL:

TÈCNIC/A SUPERIOR (Serveis centrals )

REQUISITS:

Llicenciat/da superior

FUNCIONS:
- Les pròpies de l’exercici professional pel qual habilita la seva titulació.
- Assessorament tècnic en matèria de serveis socials
- Col·laboració amb altres professionals del servei en la posada en marxa de les
propostes i projectes en el seu àmbit d’actuació.
- Assessorament i suport tècnic a les entitats i organitzacions que col·laboren amb
el Patronat en matèria de serveis socials

PROVISIÓ:

-

Informe i assessorament tècnic

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques

Concurs-oposició

SITUACIÓ DE LA PLAÇA: Ocupada

Atès els informes emesos per la Responsable del Departament de Recursos
Humans i per la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 13 d’abril de 2011, que
s’incorporen a l’expedient.
Atès que d’acord amb l’article 24.4 dels Estatuts del Patronat, correspon al Ple
del Consell Comarcal aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball del Patronat
Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat.
Vist l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, l’article 126 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 283 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vist que d’acord amb els articles 22.2i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 14 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal
de Catalunya, l’òrgan competent per a l’aprovació de la relació de llocs de treball correspon al
Ple.

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la modificació de plantilla de personal del Consell Comarcal
del Baix Llobregat per a l’exercici 2011, integrada per la relació detallada de les places de
funcionaris, personal laboral i eventual d’aquesta entitat, consistent en la modificació de les
situacions d’ocupades-vacants d’algunes places i per adaptar la plantilla en funció de les
necessitats organitzatives i adaptar-les als canvis que s’han produït, quedant la plantilla com es
detalla a continuació:

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
PLANTILLA 2010 modificació juliol 2010
Grup

Places
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 tècnica

A1

3

1

Subescala administrativa

C1

2

A1

2

Tècnics superiors

A1

6

3

Tècnics mitjans

A2

5

3

Tècnics auxiliars

C1

2

2

Prospectors

C1

6

0

Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Tècnics superiors
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS

Administratives

C1

8

0

Auxiliars administratives

C2

6

5

A.PROF

1

2

Personal d'oficis no qualificat

SEGON.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball del Consell
Comarcal del Baix Llobregat i del seu organisme autònom Patronat Comarcal de Serveis a la
Persona del Baix Llobregat per a l’any 2011 d’acord amb les modificacions que hi consten a la
part expositiva del present acord, relatives a les transformacions de places vacants en ocupades
i a les modificacions sofertes per motius organitzatius, d’acord amb el document que s’adjunta.
TERCER.- Aprovar la modificació de la jornada de la Sra. Mercè Ponsà Bellvé,
auxiliar administrativa de Serveis Centrals d’aquesta entitat a temps parcial, amb una jornada fins
al dia 30 d’abril de 2011 de 27 hores i 30 minuts, per tal de que passi a realitzar una jornada de
32 hores i 30 minuts a partir del dia 1 de maig de 2011, per tal d’adequar la seva jornada a les
noves funcions encomanades de suport administratiu a la Presidència i a la Gerència d’aquesta
entitat, amb la corresponent modificació del salari en funció de l’increment d’hores.
QUART.- Aprovar una modificació del salari de la Sra. Montserrat Ruiz
Hernández i de la Sra. Montserrat Curtó González, d’acord amb la modificació de la relació de
llocs de treball esmentada anteriorment, quedant el salari brut mensual de la següent manera:
Salari base: 867,97€, Complement: 812,79€, plus de lloc per disponibilitat: 130,00€ i un plus lloc
de major dedicació i presència: 180,00€. Aquest plus de dedicació i presència significa un
increment de la jornada en 2,5 h setmanals.
Regularitzar amb efectes des del dia 1 de maig de 2011, el salari de la Sra. Montserrat Ruiz i de
la Sra. Montserrat Curtó atesa la seva categoria i lloc de treball actuals.
CINQUÈ.- Aprovar una actualització del salari del Sr. Joan Barrios Gutiérrez,
d’acord amb la modificació de la relació de llocs de treball esmentada anteriorment, quedant el
salari brut mensual de la següent manera:
Salari Base: 1289,21€ i complement: 1362,15€
Regularitzar amb efectes des del dia 1 de maig de 2011, el salari del Sr. Joan Barrios atesa la
seva categoria i lloc de treball que ocupa actualment.
SISÈ.- Procedir a la publicació íntegra del text de la modificació de plantilla i
l’actualització de la relació de llocs de treball en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, trametent simultàniament còpies de la mateixa al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 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.
SETÈ.- Comunicar el present acord al Patronat Comarcal de Serveis a la
Persona del Baix Llobregat perquè en tingui coneixement i als efectes.”
ANNEX
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Personal Laboral
CODI:

L.C1ad.1.3.

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU/VA Serveis Centrals
REQUISITS:

FP II o equivalent

FUNCIONS:

PROVISIÓ:

-

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

-

Coordinació i realització de les tasques administratives relatives als
processos de gestió propis de l’administració.

-

Gestió de la documentació.

-

Manipulació i suport informàtic i mecànic.

-

Atenció i informació telefònica.

-

Despatx al públic.

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques.

Concurs-oposició (Promoció Interna)

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:Ocupada

CODI:

L.C2.1.

LLOC DE TREBALL: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (Serveis Centrals - Ponència Comarcal
d’Avaluació Ambiental)
REQUISITS:

Graduat Escolar, FP 1er grau o equivalent

FUNCIONS:
-

Tasques auxiliars de procediments de documentació mecànica.

-

Suport als processos de gestió propis de l’administració dintre de
l’àmbit de gerència i presidència

-

Manipulació i suport informàtic i mecànic.

-

Atenció i informació telefònica.

-

Recepció, carteria i registre.

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques.

DEDICACIÓ:

Temps Parcial

PROVISIÓ:

Concurs-oposició

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:Ocupada

CODI:

L.C1ad.1.2.

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU/VA Serveis Centrals
REQUISITS:

FP II o equivalent

FUNCIONS:

PROVISIÓ:

-

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

-

Coordinació i realització de les tasques administratives relatives als
processos de gestió propis del Consell Comarcal i de les seves
entitats depenents ,realitzades dintre de l’àmbit de gerència i
presidència

-

Gestió de la documentació.

-

Manipulació i suport informàtic i mecànic.

-

Atenció i informació telefònica.

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques.

Concurs-oposició (Promoció Interna)

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:Ocupada

CODI:

L.C1ad.1.2.

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU/VA Serveis Centrals
REQUISITS:

FP II o equivalent

FUNCIONS:

PROVISIÓ:

-

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

-

Coordinació i realització de les tasques administratives relatives als
processos de gestió propis del Consell Comarcal i de les seves
entitats depenents, realitzades dintre de l’àmbit de gerència i
presidència.

-

Gestió de la documentació.

-

Manipulació i suport informàtic i mecànic.

-

Atenció i informació telefònica.

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques.

Concurs-oposició (Promoció Interna)

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:Ocupada

CODI:

L.A1.1.2.

LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A SUPERIOR
REQUISITS:

Llicenciat/da en Ciències Econòmiques

FUNCIONS:

PROVISIÓ:

-

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

-

Elaboració de propostes, coordinació i seguiment de les qüestions
relacionades amb la mobilitat de la Comarca.

-

Anàlisi si seguiment de l’estat i el desenvolupament de les
infraestructures del territori.

-

Suport tècnic i metodològic, si s’escau, a la resta d’activitats que es
realitzen a l’entitat.

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques

Concurs

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:Ocupada

CODI:

L.A2.1.

LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A MITJÀ/NA(Serveis Centrals – Informàtica)
REQUISITS:

Enginyer tècnic

FUNCIONS:

PROVISIÓ:

-

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

-

Estudiar els àmbits funcionals i organitzatius amb l’objectiu de
redefinir els procediments, optimitzar-los o adaptar-los als nous
entorns tecnològics: presa de requeriments, anàlisi i disseny lògic de
processos i dades

-

Participar en la definició i disseny de l’arquitectura de sistemes de la
xarxa informàtica i de comunicacions, i en la implementació de
sistemes de seguretat

-

Assessorament tècnic i realització de propostes de millora dels
serveis informàtics de l’entitat i dels seus òrgans depenent.

-

Gestió de xarxes i servidors interns i sistemes de protecció de dades.

-

Gestió del maquinari i programari del Consell Comarcal

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques

Concurs-oposició

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:Vacant

CODI:

L.C1ta.1.2.

LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTIC adscrit als Serveis Centrals
REQUISITS:

FP II o equivalent

FUNCIONS:

PROVISIÓ:

-

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

-

Estudiar els àmbits funcionals i organitzatiu amb l’objectiu de redefinir
els procediments, optimitzar-los o adaptar-los als nous entorns
tecnològics: presa de requeriments, anàlisi i disseny lògic de
processos i dades

-

Participar en la definició i disseny de l’arquitectura de sistemes de la
xarxa informàtica i de comunicacions, i en la implementació de
sistemes de seguretat

-

Assessorament tècnic i realització de propostes de millora dels
serveis informàtics de l’entitat i dels seus òrgans depenents

-

Organització i gestió de la xarxa de serveis informàtics.

-

Gestió del maquinari i programari del Consell Comarcal.

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques.

Concurs- Oposició

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:Vacant

Personal Funcionari
CODI:
LLOC DE TREBALL:

F.A1.1.1.
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

REQUISITS:

Llicenciat en Dret

FUNCIONS:
-

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

-

Informe i assessorament tècnic.

-

Assessorament i assistència tècnica jurídica

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues
característiques.

PROVISIÓ:

Concurs - Oposició

COMPLEMENT DESTINACIÓ:

28

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:

VACANT

Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat
Personal Laboral
CODI:

LA1.1.1

LLOC DE TREBALL:

TÈCNIC/A SUPERIOR (Serveis centrals )

REQUISITS:

Llicenciat/da superior

FUNCIONS:
- Les pròpies de l’exercici professional pel qual habilita la seva titulació.
- Assessorament tècnic en matèria de serveis socials
- Col·laboració amb altres professionals del servei en la posada en marxa
de les propostes i projectes en el seu àmbit d’actuació.
- Assessorament i suport tècnic a les entitats i organitzacions que
col·laboren amb el Patronat en matèria de serveis socials

PROVISIÓ:

-

Informe i assessorament tècnic

-

Qualsevol altres tasques d’anàlogues característiques

Concurs-oposició

SITUACIÓ DE LA PLAÇA:Ocupada

La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular,
que diu:
Nosaltres no formem part de l’equip de govern, amb el qual no prenem decisions; i per aquest
motiu votarem que no.
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i el vot en contra dels
representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
11.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 6/2011.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist el conveni subscrit en data 26 de juliol de 1996, aprovat en sessió plenària
celebrada el 25 de juny del mateix any, entre aquesta entitat i el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és la delegació al Consell Comarcal del Baix
Llobregat de les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió
del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
Atès que aquest conveni, en virtut del seu article 27, té una vigència indefinida,
però el seu Annex econòmic, en el qual es recullen les aportacions econòmiques del
Departament d’Ensenyament per al desenvolupament de les competències delegades per a cada

curs, ha d’actualitzar-se anualment per a cada curs escolar, tal i com ha vingut fent-se amb
caràcter anual en successives sessions plenàries, si be aquesta actualització no es previsible
que arribi abans de l’inici del curs escolar 2011/2012.
Vist que esta previst l’inici del procediment de contractació mitjançant
procediment obert, del servei de menjador escolar a centres d’ensenyament de la comarca del
Baix Llobregat per als cursos escolars 2011-2012 i 2012-2013 i que aquest servei es finança
amb les aportacions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en virtut del
conveni de delegació de competències esmentat amb anterioritat.
Vist que la previsió de despesa del servei de menjador escolar a centres
d’ensenyament de la comarca del Baix Llobregat per al període setembre/desembre del 2011
ascendeix a 98.041,86 € i vist l’article 32.c de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre , de contractes del
sector públic que estableix com a causa de nul·litat d’un contracte la carència o insuficiència de
crèdit
Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Igualtat de Gènere i Polítiques
Socials que posa de manifest la necessitat de transferir crèdits per import de 123.446,96 de la
partida 324 48110 ajuts individuals 2010-11 a la partida 324 48901 Fundació Catalana de l’Esplai
per tal de transferir a aquesta Fundació els ajuts de menjador atorgats als alumnes dels centres
del Prat de Llobregat CEIP Jaume Balmes i l’Institut escola del Prat per al curs escolar
2010/2011 d’acord al model de gestió del servei de menjador previst per aquest centres.
Atès que està prevista la modificació de la Relació de Llocs de Treball d’aquest
Consell Comarcal amb la incorporació a l’entitat d’una plaça de Tècnic d’Administració General
per motius relatius a l’increment de funcions tècniques reservades a personal funcionari.
Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal.
Vist l’informe de l’Interventor Accidental.
Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2011.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 6/2011 del Consell
Comarcal del Baix Llobregat mitjançant crèdit generat finançat amb compromisos d’ingressos,
transferències de crèdit i suplement de crèdits finançats amb romanents de tresoreria d’acord al
següent detall:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
DESPESES
324 48100

Crèdit inicial
Ajuts individuals 2010-2011

3.233.889,85

Altes

Baixes

Crèdit final

123.446,96 3.110.442,89

324 48901

Fundació Catalana de l'Esplai
Total despeses

63.472,50
3.297.362,35

123.446,96

186.919,46

123.446,96 123.446,96 3.297.362,35

CRÈDITS EXTRAORDINARIS I CRÈDITS
GENERATS
INGRESSOS

45032
87000

Crèdit inicial
Generalitat ensenyament 20112012
Romanent tresoreria despeses
generals
Total ingressos

0,00

Altes

98.041,86

Crèdit final

98.041,86

23.688,00
23.688,00

35.874,11 59.562,11
133.915,97 157.603,97

0,00
58.709,28
48.404,72
118.145,58
349.227,23
574.486,81

98.041,86 98.041,86
10.874,11 69.583,39
7.000,00 55.404,72
12.000,00 130.145,58
6.000,00 355.227,23
133.915,97 708.402,78

DESPESES
324 22707
920 12000
920 12100
920 12101
920 16000

Menjador curs 2011-2012
Sous grup A1
Complement de destinació
Complement específic
Seguretat social
Total despeses

SEGON.- Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article
169 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició
pública no hi ha cap reclamació en contra del mateix.”
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i l’abstenció dels
representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
12.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió a la pròrroga per l’any 2011 de l’Acord Marc subscrit
entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i els
sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, per a la contractació de
persones aturades per la realització de plans d’ocupació local, projecte Impuls.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Consell Comarcal del Baix Llobregat dins del marc del Projecte
Impuls finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya per als exercicis 2010-2011, va rebre la
resolució de concessió de la subvenció per a la realització d’accions per a l’ocupació, dels
diferents projectes presentats d’acord amb la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol.
Atès que durant l’any 2010 aquest Consell Comarcal va desenvolupar diferents
projectes de pla d’ocupació amb la col·laboració del SOC, en el marc de la convocatòria per a la
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació

locals (projecte Impuls-Treball) atesa l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, i l’Ordre
TRE/213/2010.
Vist que per una part la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i per l’altra, Comissions Obreres (CCOO) i la Unió
General de Treballadors (UGT) de Catalunya, en data de 16 de febrer de 2010, van arribar un
acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en
el marc dels plans d’ocupació locals, on s’estableix la retribució de les persones beneficiàries
d’aquest pla d’ocupació extraordinari acordant tres nivells retributius segons la següent divisió
funcional:
-

Nivell 1: Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes,
16.800 € bruts anuals.
Nivell 2: Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o
d’equips, 15.400 € bruts anuals.
Nivell 3: Personal que desenvolupa tasques d’execució,14.000 € bruts
anuals.

Vist que a l’esmentat acord s’estableix que aquests nivells corresponen a una
jornada màxima de 40 hores setmanals adaptables a les administracions locals, empreses i
organismes públics, i que a la finalització del contracte laboral de durada determinada les
persones beneficiàries dels plans d’ocupació local tindran dret a percebre una indemnització de
quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar vuit dies de salari
per any de servei; així com fixa d’una vigència temporal del referit acord igual a la vigència dels
plans locals d’ocupació desenvolupats en el marc dels programes de polítiques actives
d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya iniciats l’any 2010.
Vist que per acord del Ple, en sessió celebrada el 19 d’abril de 2010 es va
aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a l’acord relatiu a la contractació de
persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc del plans d’ocupació locals
subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya en data
de 16 de febrer de 2010.
Atès que en data 1 d’abril de 2011 es van reunir per una part la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i per l’altra CCOO i UGT, i van
aprovar prorrogar de forma excepcional l’Acord de data 16 de febrer de 2010 relatiu a la
contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc de plans
d’ocupació locals, amb un vigència determinada fins al 31 de desembre de 2011 i treballar
conjuntament per una ocupació efectiva i real; segons l’acord signat per totes les parts i que
s’adjunta a l’expedient.
Atès que el Comitè d’empresa ha estat informat de la realització del Pla
d’ocupació d’enguany i de la pròrroga de l’acord arribat per la FMC, ACM, UGT i CCOO.
Vist l’informe emès per la responsable del Departament de Recursos Humans i
la Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data de 7 d’abril de 2011, que s’adjunta,
proposant l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la pròrroga de l’acord de 16 de
febrer de 2010 per fer front a les despeses salarials del personal contractat en els plans
d’ocupació de l’any 2011.

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la
pròrroga de l’acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants
d’ocupació en el marc del plans d’ocupació locals (Projecte Impuls) subscrit per la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya en data de 16 de febrer de 2010.
SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Unió General de Treballadors de Catalunya
i a la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, així com al Comitè d’empresa d’aquesta entitat,
perquè en tinguin coneixement i als efectes.”
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor
dels membres presents dels grups comarcals del PSC, CIU, IC i ERC i l’abstenció dels
representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
13.Aprovar la creació del Registre comarcal d’Instal·lacions destinades a activitats de
lleure amb infants i joves del Baix Llobregat, i aprovar inicialment el seu Reglament.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Vist que el Departament de Joventut d’aquesta entitat, integrat en l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic, disposa del Servei Comarcal de Joventut que té la funció principal
de donar suport tècnic als ajuntaments de la comarca i desenvolupar accions complementàries a
les activitats locals o bé actuacions de dimensió comarcal per optimitzar els recursos que es
destinen; aquestes activitats queden contemplades dins del Pla comarcal de joventut 2009-2012 i
dins del Pla d’actuació anual que elabora aquest servei.
Vist que el Departament de Joventut, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de
desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i mitjançant el Decret
187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la Generalitat de Catalunya va delegar als consells
comarcals les competències d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils, té les competències
d’inspecció i control de les instal·lacions juvenils a la comarca.
Vist que el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes
amb rang de Llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat interior, ha modificat la Llei 38/1991
d’instal·lacions juvenils, substituint el règim d’autorització vigent fins aleshores pel de
comunicació prèvia.
Vist l’article 3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, modificat pel Decret
Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, estableix que el funcionament de les instal·lacions objecte

d’aquesta Llei requereix la comunicació prèvia a l’administració competent, acompanyada amb
una declaració responsable que es manifesti sobre el compliment dels requisits que la normativa
estableix, i que l’administració competent, una vegada rebuda la comunicació, ha d’inscriure
d’ofici la instal·lació en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
corresponent.
Atès que és necessari, en aplicació de la normativa, procedir a la creació del
Registre comarcal d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Baix
Llobregat que estarà adscrit al Departament de Joventut d’aquesta entitat, i que regularà les
característiques bàsiques de funcionament i del seu contingut mínim.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic
en data 13 d’abril de 2011, que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
conferides
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la creació del registre comarcal d’instal·lacions destinades a
activitats de lleure amb infants i joves del Baix Llobregat, adscrit al Departament de Joventut
d’aquesta entitat.
SEGON.- Aprovar inicialment el Reglament d’aquest nou registre que figura com
a document annex al present acord.
TERCER.- Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats per un període de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la
inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat
amb el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
QUART.- El present Reglament s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord si durant el període d’exposició pública a que anteriorment s’ha fet
referència no es produeix cap reclamació o suggeriment, en el qual cas entrarà en vigor de
conformitat amb el que disposa l’article 70 de la Llei de bases de règim local una vegada
transcorreguts 15 dies a comptar de la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Joventut del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, perquè en tinguin
coneixement i als efectes.”
ANNEX
REGLAMENT DEL REGISTRE COMARCAL D’INSTAL.LACIONS DESTINADES A ACTIVITATS
DE LLEURE AMB INFANTS I JOVES DEL BAIX LLOBREGAT
Preàmbul

El Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior,
ha modificat la Llei 38/1991 d’instal·lacions juvenils, substituint el règim d’autorització vigent fins
aleshores pel de comunicació prèvia.
Cal doncs, en aplicació de la normativa actualitzada i entre d’altres adaptacions procedimentals,
procedir a la creació del Registre comarcal d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb
infants i joves del Baix Llobregat.
Per aquest motiu, s’aprova el present reglament, que regula el seu funcionament.
Article 1.-

Objecte

1.1.- Aquest Reglament té per objecte crear el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de
lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Baix Llobregat regular-ne les característiques
bàsiques de funcionament i el seu contingut mínim.
1.2.- El Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves està adscrit al
Departament de Joventut del Consell comarcal.
Article 2.- Comunicació prèvia i inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a
activitats de lleure amb infants i joves
2.1.- La posada en funcionament de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i
joves, previstes a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, situades a la comarca del Baix Llobregat
requereix la comunicació prèvia al Consell Comarcal, acompanyada d’una declaració responsable
que es manifesti favorablement sobre el compliment dels requisits que la normativa estableix.
2.2.- El Consell comarcal, una vegada rebuda la comunicació, ha d’inscriure d’ofici la instal·lació en el
Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves mitjançant resolució de la
Junta de Govern de l’entitat.
2.3.- També s’han d’inscriure d’ofici les comunicacions de modificacions de les instal·lacions que
alterin les condicions amb què es va fer la comunicació prèvia i, en el seu cas, la declaració
responsable, així com les baixes, les suspensions i els canvis de titularitat.
2.4.- La resolució d’inscripció ha de ser notificada a la persona que en sigui titular dins el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la presentació de la comunicació prèvia al Consell Comarcal.
Article 3.- Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de la Generalitat
de Catalunya
3.1 El Consell Comarcal comunicarà a l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de
Catalunya les instal·lacions que hagi inscrit en el seu Registre comarcal, per a la seva corresponent
inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves de la
Generalitat de Catalunya.
3.2 Així mateix, el Consell comarcal ha de comunicar a l’òrgan competent en matèria de joventut de
la Generalitat de Catalunya qualsevol modificació de les dades que figuren en el seu Registre.
Article 4.- Unitat responsable de la tramitació del procediment de comunicació prèvia i
d’inscripció en el Registre
El Departament de Joventut és el responsable directe de la tramitació del procediment de
comunicació prèvia de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves i de la

seva inscripció en el Registre, així com de les posteriors modificacions de les condicions de la
comunicació que es puguin produir.
Article 5.- Contingut
Les dades mínimes que han de constar en el Registre per a cada instal·lació i que han de figurar a la
resolució d’inscripció són les següents:
a)
b)
c)
d)
e)

el tipus de la instal·lació
el seu nom i la seva adreça
el nom de la persona o entitat titular i, si s’escau, el nom de la persona administradora
el nombre de places de que disposa la instal·lació
la data de la inscripció.

Article 6.- Publicitat del registre
6.1.- Les dades que figuren el Registre són públiques, amb les excepcions establertes per la
normativa relativa a la protecció de dades personals. Qualsevol persona física o jurídica interessada
pot obtenir la informació que s’hi conté, d’acord amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
6.2.- Les persones interessades podran sol·licitar, per escrit, l’expedició de certificacions sobre les
dades corresponents a la instal·lació de la que en siguin titulars i que constin en el Registre.
Article 7.- Verificacions
El Consell comarcal pot realitzar les verificacions que cregui oportunes sobre la conformitat, veracitat
i exactitud de les dades que es comuniquin i declarin per les persones titulars de les instal·lacions
destinades a activitats de lleure amb infants i joves des del dia de la presentació de la comunicació,
en els termes previstos a la normativa corresponent.
Disposicions finals
Primera
Aquest Reglament entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Segona
Des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb
infants i joves que ja hagin estat autoritzades passaran a integrar-se en el Registre d’instal·lacions
destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

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 l’abstenció dels
representants presents del grup comarcal del Partit Popular.
14.- Precs i preguntes.
No es formulen.
15.- Redacció i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió.

La Sra. Presidenta proposa que, tractant-se de la darrera sessió prevista de la legislatura, i per
tal de no haver de fer una convocatòria únicament per aprovar el contingut de l’acta, aquesta es
doni per redactada i aprovada, incloent el punt d’urgència posterior. Amb el compromís de
tramesa als Consellers i Conselleres del text definitiu, un cop votat el punt posterior, es procedeix
a la redacció i lectura de l’acta, que és aprovada per unanimitat dels i les presents.
Tot seguit, es dóna compte de l’existència d’un punt que, no essent inclòs a l’ordre del dia, seria
convenient de tractar per la seva urgència, per la qual cosa s’acorda, per unanimitat, declarar-los
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de
18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local, i es passa a tractar el següent assumpte:
16.- Donar suport a la Moció presentada per l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
relativa al manteniment i continuació del servei de biblioteca al municipi de Sant Climent
de Llobregat.
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu:
“Atès la sol·licitud feta per l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per tal de
que el Consell Comarcal del Baix Llobregat doni suport a la Moció relativa al manteniment del
servei de biblioteca al municipi de Sant Climent de Llobregat, davant la imminent supressió
d’aquest servei que presta l’entitat Catalunya Caixa des de fa molts anys al referit municipi, i de
la necessitat de garantir-ne la seva continuïtat en tractar-se d’un servei d’interès general per al
poble de Sant Climent de Llobregat.
Vist que és d’interès, segons consta en l’expedient, donar suport a la Moció
presentada per l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat relativa al manteniment i continuació
del servei de biblioteca al municipi de Sant Climent de Llobregat.
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar suport a la Moció presentada per l’Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat relativa al manteniment i continuació del servei de biblioteca al municipi de Sant
Climent de Llobregat.
SEGON.- Facultar a la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, Presidenta
d’aquesta entitat, per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat, perquè en tingui coneixement i als efectes.”
ANNEX
Per al manteniment del Servei de Biblioteca a Sant Climent de Llobregat
Els grups polítics amb representació municipal, reunits en Junta de Portaveus convocada amb caràcter
d’urgència, aproven per a la seva consideració en el proper Ple municipal la següent

MOCIÓ
Davant la imminent supressió del servei de biblioteca que presta l’entitat Catalunya Caixa al municipi de
Sant Climent de Llobregat des de fa molts anys, i de la necessitat de garantir-ne la continuïtat, en tractarse d’un servei d’interès general per al poble de Sant Climent de Llobregat,
Els grups municipals de CiU, PSC-PM, ULI, ERC-AM i AESC-EPM , acorden proposar conjuntament en
el proper Ple municipal que se celebrarà el dia 26 d’abril de 2011 l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Demanar a Catalunya Caixa que garanteixi el funcionament del servei de biblioteca a Sant
Climent de Llobregat fins el dia 31 de desembre de 2011, en les mateixes condicions que el presta
actualment.
Segon.- Demanar a Catalunya Caixa que a partir del dia 1 de gener de 2012 es pugui donar continuïtat
al servei de biblioteca que presta actualment, mitjançant la seva integració , si s’escau, en el Sistema de
Lectura Pública de Catalunya a través de la subscripció d’un conveni de col·laboració amb l’ajuntament
de Sant Climent de Llobregat segons allò establert en l’article 23 de la Llei LLEI 4/1993, de 18 de març,
del sistema bibliotecari de Catalunya .
Tercer.- En el marc de conveni de col·laboració anterior, es proposa a Catalunya Caixa que cedeixi
gratuïtament a l’Ajuntament l’ús de la biblioteca i el seu fons.
Quart.- Els grups municipals que presenten aquesta Moció es comprometen a assolir els acords
necessaris per a garantir en els termes establerts el funcionament del servei de biblioteca a Sant Climent
de Llobregat, amb independència de quines siguin les responsabilitats que els pugui correspondre a partir
del 22 de maig de 2011, un cop celebrades les Eleccions Municipals.
Cinquè .- Donar trasllat d’aquesta moció a Catalunya Caixa , al servei de biblioteques de la Direcció
General de Promoció i Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya , a la Diputació de Barcelona i
al Consell Comarcal del Baix Llobregat, entitats a qui es demana que prestin a l’ajuntament la cooperació
tècnica i econòmica necessària per al funcionament de la biblioteca. Donar trasllat també als ajuntament
del Prat de Llobregat i Sant Guim de Freixenet.
Sant Climent de Llobregat, 17 d’abril de 2011
Pel grup CiU,

Pel Grup PSC-PM,

Pel grup d’ULI,

Pel grup d’ERC-Am , pel Grup AESC-EPM,

Els presents aproven per unanimitat el present acord.

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

