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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE EXTRAORDINARI I URGENT 
 

ACTA NÚM. 4/2011 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-dos de juliol de dos mil onze. Quan són les tretze 
hores i vint minuts es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els 
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter extraordinari i urgent, se celebra sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Joaquim Balsera García i 
assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA  (PSC-CPM) 
Alcalde de  Gavà 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
  
IVAN ARCAS BLANCH (ICV-EUIA-EPM)  
Regidor de Molins de Rei 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
JORDI MILÀ I EGEA (ERC-AM) 
Regidor de Vallirana 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM.    
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
LLUIS TOMÁS MORENO 
Alcalde de  Castellví de Rosanes 
 
MARIA SOLER SALA 
Alcaldessa d’Abrera 
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
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LLUÏSA  MORET SABIDÓ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
 
ROSER BROSED YUSTE 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
RUTH MORENO SALAZAR 
Regidora de Vallirana 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD 
Regidor de Martorell  
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS  
Regidora de Castelldefels  
 
FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
CiU. 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
LLORENÇ REY I CASAS 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JORDI GARCÍA I MAS 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
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ICV-EUiA-EPM.     
    
CRISTINA BIGORDÀ VARGAS 
Regidora d’Abrera 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
ELISA CORRAL LOZANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
     
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
PP.  
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ISABEL RUIZ BAUTISTA 
Regidora d’Abrera 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
MANUEL REYES LÓPEZ  
Alcalde de Castelldefels 
 
ERC-AM.    
  
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
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PxC. 
 
DAVID PARADA PÉREZ 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
 
Seguidament pel Sr. President es declara oberta la sessió i ordena que s’entri a tractar els assumptes 
continguts a l’Ordre del dia, en relació amb els quals, s’adopten els acords següents: 
 
1.- Ratificar la urgència de la sessió. 
 
El Sr. President fa una breu explicació del perquè es fa aquesta sessió extraordinària de manera 
urgent:  
 
Òbviament després de la constitució del Consell Comarcal, s’han de garantir els seus òrgans de 
govern i, per tant, efectuar el conjunt d’elements que es fan dins d’un Ple de cartipàs; i, en aquest 
sentit, les delegacions, el nomenament de vice-presidents, la estructura de la pròpia institució; per tant 
per fer-ho, el primer que caldria és ratificar la urgència d’aquesta sessió.  
 
Pren la paraula el Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per Catalunya, que diu: 
 
Sr. President, la veritat és que al nostre grup comarcal ens agradaria haver pogut estudiar els punts de 
l’ordre del dia amb més deteniment, perquè estem votant  unes resolucions que venen així de cop, i de 
cara a aquesta transparència que crec que vostè ha dit al seu discurs que tindríem, crec que podia 
haver tingut una millor transparència d’haver discutit aquest ple extraordinari i que aquests grups 
tinguéssim temps per estudiar-nos i poder preparar-nos aquest ple com tindria que ser. 
 
Intervé el Sr. President comentant que si no es fes aquest ple hi hauria un buit des del punt de vista de 
la governança d’aquesta institució; a banda d’això és pràctica habitual i una costum del Consell 
Comarcal. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Secretari, que procedeix a fer una breu explicació:  
 
És cert que a les sessions extraordinàries i urgents ha de constar un ordre del dia previ, el que passa 
és que no està previst enlloc què passa quan la celebració de la sessió extraordinària i urgent és just 
després de la sessió de constitució. ¿Qui podia convocar-la abans? És situació legal peculiar en la 
qual cal entendre-la convocada ara. En aquest moment hi ha una ordre del dia, que s’ha repartit. 
Evidentment nosaltres a la Secretaria tenim tots els acords o les previsions dels acords a la seva 
disposició i els enviarem un cop acabada la sessió. De totes maneres, com deia el President, l’objectiu 
principal d’aquesta sessió extraordinària és donar compliment a les previsions d’organització interna 
que preveuen el Reglament Orgànic Comarcal i la legislació de règim comarcal.  
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Com sabeu, en els consells comarcals per exemple és obligatori el nomenament de la Gerència, cal 
donar per constituïts els grups polítics oficialment i designar els seus portaveus, tot i que oficiosament 
ja han actuat com a tals a la sessió anterior, el Consell Comarcal té dins de la seva capacitat 
autoorganitzativa la obligatorietat de constituir Junta de Govern, el nomenament dels membres de la 
qual està en mans del president, per això és bàsic també donar compte a l’ordre del dia del Decret de 
Presidència conforme nomena els Vice-presidents i membres de la Junta de Govern i s’estableix tota la 
delegació de competències; és a dir, que és com deia una sessió perquè al setembre es pugui 
arrancar a funcionar amb l’estructura prevista per les lleis i el Reglament Orgànic Comarcal.  
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM, PP i ERC-AM, i el vot en 
contra del representant del grup comarcal de Plataforma per Catalunya. 
 
2.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 151/2011, de 22 de juliol, de nomenament de 
Vice-presidents i Vice-presidentes, constitució de la Junta de Govern, determinació dels seus 
membres i delegació de competències en la mateixa. 
 

“Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió constitutiva de 22 
de juliol de 2011, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General i per majoria absoluta en primera votació del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació, i per tant amb quòrum exigit en l’article 22 del text refós de la Llei d’Organització Comarcal 
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, ha elegit el Conseller Sr. 
Joaquim Balsera García com a President del Consell Comarcal, qui, prèvia acceptació i promesa del 
càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec i de les competències, 
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 

Vist que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local estableix que la Junta de Govern, està integrada pel President/a i un número de consellers/es no 
superior a un terç del seu nombre legal, nomenats i separats lliurement per la Presidència, donant 
compte al Ple. 
 

Vist, així mateix, que segons l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i l’article 10 del 
Reglament Orgànic Comarcal, la designació dels Vice-presidents/es comarcals és competència de la 
Presidència, d’entre els membres del Ple. 
 

Vist que els articles 8 i ss. del vigent Reglament Orgànic Comarcal recullen 
expressament la constitució de la Junta de Govern dins l’organització de l’entitat, així com les normes 
del seu funcionament i atribucions, en el marc de les potestats d’auto-organització previstes en l’article 
12.3 de la LOCC. 
 

Per tot això, fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21.1 i 3, 23.2b i 
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 53, 54 i 56 del 
Decret  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local en Catalunya i de conformitat amb els articles 43, 44, 52 i 53 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la Llei d’Organització 
Comarcal. 
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HE RESOLT 
 

PRIMER.- Nomenar Vice-presidents/es d’aquest Consell Comarcal als/les 
consellers/es següents: 
 
VICE-PRESIDENTA PRIMERA:    
   
Sra. Lourdes Borrell Moreno (PSC-CPM)  
 
VICE-PRESIDENTS (sense prelació específica):  
 
Sr. Ivan Arcas Blanch (ICV-EUiA-EPM), Sr. Xavier Fonollosa i Comas (CiU) i Sr. Jordi Milà i Egea 
(ERC-AM) 
  

SEGON.-  Nomenar membres de ple dret de la Junta de Govern d’aquest Consell 
Comarcal als/les consellers/es següents: 
 

 VOCALS: Sra. Lourdes Borrell Moreno 
  Sra. Maria Soler Sala 
  Sr. Lluís Tomás Moreno 
  Sra. Rosa Boladeras Serraviñals 
  Sr. Francesc Garcia Guinart  
  Sr. José García Perez 
  (PSC-CPM) 
 
  Sr. Xavier Fonollosa i Comas 
  Sra. Mònica Badia i Cortada 
  Sr. Jesús Arévalo i Bravo 
  (CiU) 
 
  Sra. Cristina Bigordà Vargas 
  Sr. Xavier Gómez Revuelta 
  Sr. José Antonio Rubio Leyva 
  (ICV-EUiA-EPM) 
 
  Sr. Josep Rovira i Tarragó 
  (ERC-AM) 

 
TERCER.-  La Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal es constituirà sota la meva 

presidència i quedarà integrada conjuntament amb mi per els/les consellers/es anteriorment 
assenyalats.  

 
QUART.- La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries els primers i tercers dilluns 

de cada mes, a les 18 hores, excepte els dies que coincideixi amb sessió plenària que l’hora es fixarà 
per la Presidència d’aquesta entitat. En cas que el dia assenyalat per la celebració de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern fos inhàbil, el/la President/a fixarà, prèvia consulta, la nova data per a 
la celebració amb caràcter ordinari de la mateixa, sens perjudici de la celebració de les sessions 
extraordinàries que es convoquin a instància de la Presidència. 
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CINQUÈ.- A més de les atribucions d’assessorament a la Presidència i d’altres 
facultats que li atribueixen les Lleis i de les que pugui delegar-li el Ple dins de les seves competències, 
fent ús de les facultats previstes en l’article 56 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, en l’article 21.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en l’article 5 del Reglament Orgànic 
Comarcal, delego, en favor de la Junta de Govern, les següents competències que la legislació vigent 
m’atorga amb caràcter delegable: 
 

A) En matèria de personal:   
 
1.- L’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. 

 
2.- La contractació del personal laboral, llevat en cas d’urgència, en el qual cas haurà de donar 
compte a la Junta de Govern en la primera sessió que se celebri.  
 
S’exceptua de la delegació l’aprovació dels processos de selecció i la contractació de personal 
destinat a plans d’ocupació, escoles taller o programes concrets de promoció ocupacional 
vinculat a un programa o ajut concret, així com altres de durada determinada no previstes en 
plantilla, sempre que la durada de la contractació prevista no sigui superior a un any. 
 
3.- La distribució de les retribucions complementàries del personal laboral que no siguin de 
caràcter fix i periòdic, i en especial, el complement de productivitat.  
 
4.- La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest Consell 
Comarcal, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la falta sigui molt greu, 
així com l’acord de la imposició de les sancions disciplinàries corresponents, de conformitat amb 
la seva legislació específica; queda exclosa d’aquesta delegació, la imposició de la sanció 
d’acomiadament del personal laboral, que correspon a aquesta Presidència per ser competència 
no delegable en virtut del que disposa l’article 21.1.h, de la Llei reguladora de les bases de règim 
local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.  

 
B) En matèria de contractació: 

 
1.- Les contractacions relatives als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió 
de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu 
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en cap cas, la quantia de 
6.000.000€, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre 
anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.  

 
Resten exclosos de la delegació anteriorment assenyalada els contractes menors, d’acord amb 
la definició dels mateixos efectuada per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, que es mantenen com a competència de la Presidència. 
 
Resten igualment exclosos de la delegació les contractacions d’obres per import igual o inferior a 
200.000 € i de subministraments i serveis d’import igual o inferior a 60.000 euros, en ambdós 
casos exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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2.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis i dels contractes als quals fa referència la 
delegació de l’apartat anterior, sempre que estiguin previstos en el pressupost comarcal 
corresponent, així com l’aprovació dels plecs de condicions, expedient de contractació, 
aprovació de la despesa, determinació del sistema de selecció del contractista, acord 
d’adjudicació, determinació i devolució de les fiances i la resta de garanties exigides legalment, 
interpretació dels contractes, la seva resolució, modificació i novació i, si escau, l’aprovació dels 
projectes complementaris o reformats, l’aprovació dels preus contradictoris, l’adjudicació de les 
obres complementàries i qualsevol altre acte en execució de tots els contractes, a la que es fa 
referència en l’apartat anterior. 
 
3.- La resolució dels acords sobre els expedients de responsabilitat contractual en el cas de les 
infraccions greus o molt greus, per incompliment del contractista, en qualsevol dels contractes o 
concessions als quals s’ha fet referència en l’apartat primer d’aquesta delegació.  
 
En el cas de les infraccions lleus la competència es manté en la Presidència.  

 
4.- L’aprovació única dels projectes de conservació, manteniment i reparació o instal·lacions dels 
edificis comarcals als que fa referència l’article 37.6 del ROAS, en aquells supòsits en els que la 
seva contractació s’hagi delegat en favor de la Junta de Govern. 

 
C) En matèria de patrimoni: 

 
1.- L’adjudicació de concessions sobre els béns de l’entitat i l’adquisició de béns immobles i 
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu 
valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. 
 
2.- La concessió, constitució, modificació o extinció de qualsevol negoci jurídic anàleg als 
contractes de naturalesa privada que pugui celebrar l’administració pública sobre béns 
immobles, propietats incorporals i valors negociables, sempre que el seu valor no excedeixi del 
10% dels recursos ordinaris i en cap cas, excedeixi de 3.000.000 euros. Queda exclosa 
d’aquesta delegació la concertació d’operacions de crèdit així com qualsevol altre negoci 
assimilable la competència del qual estigui prevista com a no delegable per la seva regulació 
específica.  

 
          D) En matèria de subvencions: 

 
1.- La sol·licitud i acceptació de tot tipus de subvencions, així com tot tipus d’actes de tramitació 
administrativa referits a les mateixes, atorgades a favor d’aquest Consell Comarcal, llevat 
d’aquells supòsits en els que la seva normativa específica exigeixi expressament l’aprovació per 
part del Ple. 
 
2.- L’aprovació dels convenis relatius a subvencions que el Consell Comarcal atorgui en favor de 
persones físiques o jurídiques, privades o públiques, llevat d’aquells supòsits en els que la seva 
competència correspongui al Ple. 

 
3.- L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades o empreses en 
virtut dels quals s’atorguin ajudes econòmiques o de qualsevol naturalesa en favor d’aquest 
Consell Comarcal pel patrocini de determinats serveis o activitats comarcals. 
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4.- L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats o administracions públiques, en virtut 
dels quals s’atorguin determinades subvencions o ajudes a favor d’aquest Consell Comarcal, a 
excepció dels convenis de col·laboració interadministratius regulats en els articles 303 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència de la qual està atribuïda al Ple.  
 
5.- La convocatòria i concessió de subvencions en concurrència competitiva, de conformitat amb 
les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.  
 
6.- L’aprovació de certificacions de les obres i serveis inclosos en el Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya i qualsevol altre qüestió relacionada amb la seva gestió i tramitació.  
 
E) En matèria de convenis de col.·laboració o cooperació:  

 
1.- L’aprovació de tots els convenis de col·laboració i/o cooperació, tant públics com privats i de 
qualsevol naturalesa, la qual competència correspongui a aquesta Presidència, en la quantia 
màxima que anualment es fixi en les Bases d’Execució del Pressupost, i sempre que la durada 
dels mateixos no sigui superior a un any.  

 
2.- L’aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació interadministratius, la competència 
dels quals correspongui a aquesta Presidència, excepte els convenis que suposin transferència 
de funcions o d’activitats a altres administracions públiques,  o aquells altres en els quals la seva 
normativa reguladora expressament assenya-li que la competència per la seva aprovació és de 
la Presidència i la mateixa no pugui ser delegada en favor de cap altre òrgan.  
 
F) En matèria de promoció econòmica i ocupació: 

 
1.- La incoació, tramitació i proposta de dictamen per a l’aprovació i sol·licitud de programes, 
cursos, accions formatives i estudis la competència dels quals sigui d’aquesta Presidència 
segons la normativa específica i sempre que la seva durada sigui inferior a un any.  

 
2.- La incoació, tramitació i proposta de dictamen per a l’acceptació de subvencions de plans 
d’ocupació i diversos programes, incloent les subvencions per a despeses de contractació 
d’alumnes d’escoles taller i cases d’ofici, la competència de les quals sigui de la Presidència 
segons la seva normativa específica i sempre que la durada  sigui inferior a un any.  

 
3.- La incoació, tramitació i proposta de dictamen per l’acceptació del canvi d’especialitats de 
cursos i accions aprovats, sempre que la competència sigui de la Presidència, segons la seva 
normativa específica. 

 
G) En matèria d’educació: 
 
1.- L’adjudicació d’ajuts i gratuïtats relatives a les competències de menjador i transport escolar 
que s’exercitin per delegació, així com la modificació de les mateixes i qualsevol altre qüestió 
relacionada amb la seva gestió, inclosa l’aprovació de la normativa reguladora del procés de 
sol·licitud.  
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H) Altres delegacions: 
 
1.- L’acceptació de l’adquisició de béns a títol lucratiu, en qualsevol de les formes legals, quan 
l’adquisició no comporti l’assumpció de cap condició, càrrega o gravamen onerós. 
 
2.- En el límit de les seves competències,  les transferències corrents pel finançament de les 
despeses de funcionament de les entitats en que participa el Consell Comarcal. 

 
  SISÈ.- La Presidència podrà exercir, per raons d’urgència degudament motivades, les 
competències del Ple que no tinguin la característica d’indelegables i les de la Junta de Govern, donant 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri.  
    

SETÈ.- Els actes dictats en exercici de les atribucions anteriorment assenyalades 
s‘entenen dictats per la Presidència, d’acord amb el que disposa l’article 8 apartat 9 de la Llei 26/2010 
de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques  de Catalunya i els mateixos 
posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposen els articles 52.2.b de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril i 172.2. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 
 

VUITÈ.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 8 apartat 9 de la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques  de Catalunya 
 

 NOVÈ.- Les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser 
delegades a favor de terceres persones i seran exercides directament per l’òrgan delegat; tot això sens 
perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i resolució de la 
Presidència, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les 
competències delegades; així mateix, la Presidència podrà en qualsevol moment procedir a la 
revocació o qualsevol altre figura afí de les competències delegades. 
 

DESÈ.-. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu 
electrònica de la corporació, en compliment del que disposa l’article 44 del Real Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels 
Ens Locals.  

 
ONZÈ.-  Comunicar aquest Decret a tots/es els/les Consellers/es, a la Gerència  i a 

totes les àrees del Consell Comarcal. 
 

DOTZÈ.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que se celebri, pel 
seu coneixement i efectes.” 
 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència 152/2011, de 22 de juliol, de delegació general  
d’atribucions a diferents Consellers i Conselleres, en diferents àmbits d’actuació. 
 

A continuació es dóna lectura del Decret de la Presidència que es relaciona: 
 

"Atès que en sessió plenària constitutiva de data 22 de juliol d'enguany ha estat 
nomenat com a President d’aquesta entitat el conseller comarcal Sr. Joaquim Balsera García. 
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Vist el Decret de Presidència 151/2011, de 22 de juliol, de nomenament de Vice-

presidents/es, constitució de la Junta de Govern i  nomenament dels seus membres. 
 

Vist que, amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació comarcal i a 
l’organització administrativa, resulta convenient procedir a l’establiment d’un règim de delegació 
d’atribucions de caràcter general en favor de diferents membres d’aquesta corporació, d’acord amb l’article 
13 del Reglament Orgànic Comarcal. 
 

Vista la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei de Bases del Règim Local, el 
Text refós de la Llei d’ Organització Comarcal de Catalunya 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 de Catalunya, que recullen les 
competències del President, així com la resta de normativa de règim local aplicable a la figura de la 
delegació. 
 

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

PRIMER.- Efectuar a favor dels consellers de la corporació que a continuació es 
relacionen una delegació general d’atribucions de les seves respectives àrees d’actuació: 
 
CONSELLER/A                                 ÀREA 
 
Sr. Miquel Comino Haro  (PSC-CPM)   Política Territorial i Joventut 
Sr. José  García Pérez  (PSC-CPM)   Desenvolupament Econòmic 
Sr. Javier González Abad  (PSC-CPM)    Serveis Generals, Règim Interior i Hisenda 
Sra. Maria Soler Sala  (PSC-CPM)   Dona 
Sr. Lluís Tomás Moreno   (PSC-CPM)      Serveis a la Persona  
Sra. Mª Asunción Miranda Cuervas (PSC-CPM)   Turisme 
Sra. Lluïsa Moret Sabidó  (PSC-CPM)   Politiques de Benestar i Desenvolupament    
        Social     
   
Sr. Xavier Gómez Revuelta  (ICV-EUiA-EPM)   Educació 
Sr. Ivan Arcas Blanch  (ICV-EUiA-EPM)   Cultura i Memorial Democràtic 
Sr. José Antonio Rubio Leyva (ICV-EUiA-EPM)   Medi Ambient  
 
Sra. Caterina Mestres i Guasch (CiU)    Cooperació i Relacions Institucionals 
 
Sr. Jordi Milà i Egea  (ERC)    Mobilitat 
 

SEGON.-  Les àrees d’actuació abastaran els camps d’actuació propis de la seva 
denominació, en funció de les competències assumides per aquesta entitat, bé com a pròpies, a través de 
la legislació sectorial corresponent, bé amb caràcter delegat d’altres Administracions, a través dels 
diferents convenis que s’hagin subscrit o es poguessin subscriure en el futur, corresponent a cadascú 
d’ells, a títol merament enunciatiu, els camps d’actuació següents: 

 
SERVEIS GENERALS, RÈGIM INTERIOR I HISENDA 
 

-  Supervisió, seguiment i control de l’organització administrativa, els serveis 
administratius,  les  plantilles anuals, sistemes de selecció de personal, valoració de 
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llocs de treball, organigrama comarcal i representació de l’entitat en la negociació 
col·lectiva. 

 
- Determinació de les línies estratègiques de desenvolupament de les tecnologies de la 

informació aplicades a l’actuació del Consell Comarcal, especialment el seu entorn 
d’internet,  i supervisió de l’Àrea d’Informàtica i la seva adequació a l’organització 
administrativa comarcal. 

 
- Seguiment de la gestió de la concessió administrativa del Cementiri Comarcal de Roques 

Blanques. 
 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
  
 - Supervisió i seguiment de l’activitat desplegada per l’Observatori Comarcal. 
 

-  Supervisió i seguiment del funcionament de l’àrea que desenvolupa els projectes 
relacionats amb el desenvolupament i la promoció econòmica de la comarca, així  com 
els projectes ocupacionals (escoles taller, cases d’ofici,  plans d’ocupació, entre d’altres..). 

 
-  Participació i seguiment dels acords adoptats pel Consell Econòmic i Social. 

 
JOVENTUT 
 

-  Proposta i supervisió del desenvolupament del projecte anual d’actuació del Servei  
comarcal de joventut. 

 
- Coordinació de les actuacions amb els ajuntaments dels municipis que formen part de la 

Taula de Joventut. 
 

- Seguiment de les activitats que es puguin dur a terme en col·laboració amb el Consell 
Esportiu del Baix Llobregat. 

 
SERVEIS A LA PERSONA  
 

- Supervisió de les actuacions a desenvolupar pel Patronat Comarcal de Serveis a la 
Persona en relació a les matèries d’atenció  primària  de  Serveis Socials, atenció a la 
infància i l’adolescència (Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), transport adaptat 
i dependència. 

 
DONA 
 

- Proposta i seguiment de les actuacions en matèria de foment de la igualtat i 
relacionades, així com de les activitats relacionades amb el Consell de les Dones del 
Baix Llobregat. 

 
POLÍTICA TERRITORIAL 
 

- Presidència de la Ponència d’Avaluació Ambiental  
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-  Supervisió de les competències delegades relacionades amb el Pla Únic d'Obres i 
Serveis de  Catalunya i dels serveis d’assessorament per a l’adquisició i rehabilitació 
d’habitatges. 

 
- Seguiment i impuls d’actuacions relacionades amb la recuperació mediambiental del riu 

Llobregat, la promoció del seu ús per a lleure i l’afectació sobre el seu entorn de les obres 
i infraestructures, així com de les actuacions relatives al Parc Agrari del Baix Llobregat. 

 
- Impuls i seguiment de les inversions en infraestructures de la comarca. 

 
CULTURA I MEMORIAL DEMOCRÀTIC 
 

-  Seguiment de la gestió de l’Arxiu Històric Comarcal 
 

- Seguiment i proposta de projectes i activitats que en col·laboració amb els ajuntaments 
de la comarca siguin orientats a fomentar el coneixement dels recursos culturals de la 
comarca, així com a facilitar als seus ciutadans l’accés a la cultura i el gaudiment de la 
mateixa. 

 
 - Recuperació de la memòria històrica de la comarca.  
 
MEDI AMBIENT 
 

 -  Foment dels serveis i les activitats adreçades a les tasques en l’àmbit mediambiental. 
 

-  Seguiment dels projectes de recuperació, conservació o gaudiment dels diferents espais 
d’interès natural, conjuntament amb l’Àrea de Política Territorial. 

 
 -Seguiment de les activitats del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, del 

servei de recollida selectiva de residus i de les activitats derivades del Conveni de les 
Muntanyes del Baix. 

 
EDUCACIÓ  
 

- Seguiment dels convenis subscrits en relació a delegacions de competències en matèria 
d’ensenyament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat: transport escolar, 
servei de menjadors i distribució d’ajuts i beques. 

 
POLÍTIQUES DE BENESTAR I DESENVOLUPAMENT SOCIAL 
 

- Proposta i seguiment de les activitats relacionades amb la gent gran, així com de les 
actuacions de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitats i 
minusvalies. 

 
- Impuls i consolidació de la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat, un espai estable 

d’interacció i coordinació amb els ajuntaments en matèria de serveis socials. 
 

- Impuls del treball en xarxa amb els agents socials i econòmics i amb les entitats del tercer 
sector de la comarca.   
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TURISME 
  

 - Seguiment de les actuacions de promoció turística i en especial de les activitats i línies 
d’actuació definides pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

 
- Impuls i consolidació de les línies de col·laboració establertes amb la Generalitat de 

Catalunya i la Diputació de Barcelona. 
 
MOBILITAT 
 

- Vetllar per la mobilitat de la comarca, en coordinació amb els ajuntaments i les 
administracions i entitats amb competència sobre la mateixa. 

  
- Impuls i seguiment del Fòrum de la Mobilitat. 

 
COOPERACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS  
 

- Consolidar dinàmiques de cooperació estratègica entres les administracions i agents del 
territori, així com amb les administracions d’àmbit superior. 

 
TERCER.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar en els termes i dins dels límits 

de la present delegació i de les previsions de l’article 8 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques (o normativa que la substitueixi), no sent susceptibles de ser delegades 
pels seus titulars en un altre òrgan o conseller. Les ordres que s’adoptin per delegació, s’entendran 
adoptades per aquesta Presidència com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 

QUART.- Les presents delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, tindran efecte des  del  dia  següent  de  la data de notificació del present 
Decret als Consellers afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació 
d’aquesta Presidència. 
 

CINQUÈ.- Comunicar el present Decret als/a les Consellers/es afectats/des pel mateix, 
entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre 
hores següents a la seva notificació no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
 

SISÈ.-  Aquest Decret entrarà en vigor un cop es faci efectiva la necessària modificació 
del Reglament Orgànic Comarcal i produirà efectes jurídics fins que la Presidència no el revoqui o no 
es produeixi el nomenament d’un nou/va President/a.  

 
SETÈ.- Donar compte al Ple del present Decret a la primera sessió que se celebri i 

procedir a la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals.” 
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4.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Comarcal 
 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 

 
“Vist que per acord de Ple en sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2003 es va 

aprovar definitivament, el nou Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal del Baix Llobregat; i 
que per acord de Ple de data 26 d’abril de 2004 es va aprovar la modificació de diferents articles. 

  
Atès que és necessari modificar el Reglament Orgànic Comarcal per adaptar-lo als 

canvis produït a ran de la posada en marxa de la nova legislatura de la corporació, així com per 
procedir a diferents actualitzacions, segons consta a l’expedient. 
 

Atès el procediment establert a l’article 178 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, per a l’aprovació dels 
reglaments locals. 
 
  Vist que d’acord amb 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’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per 
aprovar el Reglament Orgànic Comarcal és del Ple d’aquesta entitat. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
  PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Comarcal 
d’aquesta entitat, el text complet del qual s’adjunta i s’aprova simultàniament com a document annex al 
present acord. 
 

SEGON.- Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública, per un període de 30 
dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes de 
reclamació i suggeriments. 
 

TERCER.- En cas que no es presentin al·legacions durant el període d’exposició 
pública, es considerarà definitivament aprovat i es procedirà a la publicació íntegra del seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el 
que disposa l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el 
qual entrarà en vigor automàticament una vegada transcorregut 15 dies hàbils des de la publicació. 
 
  QUART.- En cas de produir-se al·legacions o suggeriments durant el període 
d’exposició pública, aquestes seran valorades per elaborar la corresponent proposta de estimació 
completa o parcial o desestimació, havent-se de procedir a un nou acord exprés d’aprovació definitiva 
al Ple del Consell Comarcal.  
 
  CINQUÈ.- Una vegada finalitzat el procediment i aprovat i publicat definitivament el 
nou text, es trametrà còpia autenticada d’aquest i certificat acreditatiu de la exposició pública a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients.” 
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ANNEX 
 

REGLAMENT  
ORGÀNIC  

COMARCAL 
 

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Objecte 
 
Aquest Reglament té per objecte regular el règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans del Consell 
Comarcal, el seu règim jurídic i l’estatut dels Consellers i de les Conselleres, de conformitat amb la 
Constitució i les Lleis i segons la potestat que li atorga al Consell Comarcal l’article 12.3 del Decret 
Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’ Organització comarcal de Catalunya. 
 
Així mateix, la finalitat d’aquest Reglament s’estén a la regulació del procediment per fer efectiu el dret de 
participació que la Constitució Espanyola i la resta de normativa reguladora del Règim Local reconeixen a 
tots els ciutadans. 
 
Aquest Reglament constitueix la font normativa bàsica a nivell organitzatiu del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 
 
Article 2. Llengua 
 
La llengua pròpia del Consell és el català; per tant, es realitzaran en català totes les manifestacions orals 
i/o escrites, sense perjudici del dret dels Consellers i de les Conselleres i dels ciutadans i ciutadanes a 
expressar-se en llengua castellana i a obtenir la documentació que demanin al Consell en aquesta llengua. 
 

TÌTOL  PRIMER 
ORGANITZACIÓ COMARCAL 

CAPÌTOL  I 
ÒRGANS DE GOVERN 

 
Article 3. Govern i administració comarcal  
 
El govern i l’administració de la comarca del Baix Llobregat correspon al Consell Comarcal, integrat pel 
President o la Presidenta i els Consellers i les Conselleres, i s’exercirà mitjançant el Ple, la Junta de 
Govern i el President/a, sense perjudici de les delegacions que es preveuen en aquest Reglament, les que 
cada òrgan pugui determinar i les funcions executives del/la Gerent determinades per la Llei. 
 
Article 4. Òrgans del Consell Comarcal 
 
Els òrgans del Consell Comarcal són: 
 

a) El Ple 
b) El President/a 
c) Els Vicepresidents/es 
d) La Junta de Govern 
e) El Consell d’Alcaldes 
f) La Comissió Especial de Comptes 
g) Els Consellers i Conselleres delegats/des del President/a, si s’escau 
h) El/la Gerent, en el grau que determini en cada moment la Llei d’Organització Comarcal 



17 

 
Secció  primera 
El President/a 

 
Article 5. Atribucions 
 
El President/a del Consell Comarcal és el cap de la corporació comarcal, disposarà del tractament 
d’Il·lustríssim/a, i com a tal exerceix les atribucions següents: 
 

a) representar al Consell Comarcal 
b) convocar i presidir les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats. 
c) supervisar les obres comarcals i els serveis de l'Administració de la Comarca. 
d) exercir la direcció superior del personal i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació 

del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple en aquests dos 
últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.  

e) exercir les accions judicials i administratives en cas d’urgència. 
f) ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal 
g) contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos 

ordinaris del pressupost de la comarca ni el 50% del límit general aplicable a la contractació directa. 
h) les altres que li atribueixen les Lleis, aquest Reglament en altres apartats, o les que expressament li 

atorgui el Ple del Consell 
i) aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple la 

relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos 
de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i 
periòdiques 

j) exercir accions administratives i judicials en matèries de la seva competència 
k) exercir, únicament per raons d’urgència, les competències del Ple susceptibles de delegació, donant-ne 

compte, així com aquelles pròpies que pugui tenir delegades a la Junta de Govern, donant-ne compte a 
la propera sessió d’aquest òrgan. 

 
Article 6. Decrets 
 
Les resolucions del President/a adoptaran la forma de Decret i estaran supeditats als requisits de publicació, 
notificació i registre previstos per la legislació vigent en matèria de règim local. 
 

Secció Segona 
El  Ple 

 
Article 7. Atribucions  
 
EL Ple és integrat per tots els Consellers i Conselleres com a membres de ple dret i sota la presidència del 
President/a. 
 
Podran assistir a les sessions del Ple del Consell Comarcal, amb veu, però sense vot, els Alcaldes i 
Alcaldesses dels municipis de la comarca que no siguin Consellers o Conselleres. 
 
Corresponen al Ple en tot cas les atribucions següents: 
 

a) elegir el President del Consell Comarcal. 
b) establir l’organització del Consell Comarcal.  
c) Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.  
d) exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals. 
e) aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i 

reconèixer obligacions. 
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f) determinar els recursos propis de caràcter tributari 
g) aprovar els plans comarcals. 
h) exercir la potestat expropiatòria 
i) controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern. 
j) aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de activitats 

econòmiques 
k) delegar competències en els municipis 
l) aprovar la plantilla de personal, la fixació de la quantia de les retribucions fixes i periòdiques dels 

funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això d’acord amb les Normes 
Reguladores de la Funció Pública Local i ratificar l’acomiadament del personal laboral.  

m) plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i administracions públiques. 
n) exercir accions administratives i judicials en matèries de la seva competència  
o) alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
p) alienar el patrimoni 
q) votar la moció de censura al President/a.  
r) nomenar i separar el/la Gerent. 
s) aprovar el Programa d'Actuació Comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i 

l’establiment dels serveis comarcals. 
t) aprovar els plans i programes urbanístics les competències de les quals tingui com a pròpies o en 

règim de delegació. 
u) exercir les altres atribucions que expressament li assignin les Lleis i aquelles que la legislació assigna a 

la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
Les competències del Ple del Consell Comarcal podran ser delegades a favor del President o de la Junta de 
Govern, excepte en aquells casos en que ho prohibeixi expressament la normativa vigent. 
 

Secció  Tercera 
La Junta de Govern 

 
Article 8. Composició 
 
La Junta de Govern és un òrgan col·legiat que, sota la presidència del President o Presidenta, és integrat per 
Consellers i Conselleres en número no superior a un terç del nombre legal de membres del Consell, nomenats i 
separats lliurement per aquell, havent de donar compte al Ple. 
 
En el cas que en la Comissió de Govern hi hagi presencia de més d’un grup polític, els Consellers i les 
Conselleres que els representin seran nomenats pel President/a a proposta dels respectius grups; en el cas de 
separació d’un Conseller o una Consellera de la Junta de Govern, el President/a informarà prèviament al 
portaveu del grup polític al qual pertanyi l'esmentat Conseller o Consellera. 
 
Es pot preveure la participació de membres amb veu però sense vot, nomenats de manera discrecional per la 
Presidència. 
 
Article 9.  Atribucions 
 
La competència bàsica de la Junta de Govern és la prestació d’assistència al President/a en l’exercici de les 
seves atribucions i podrà tenir a més aquelles altres atribucions que el President o el Ple li deleguin. A través 
d’aquest Reglament, queden delegades específicament a la Junta de Govern les competències plenàries 
següents: 
 

a) l’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de 
llocs de treball 

b) la contractació del personal laboral, excepte aquell vinculat a programes ocupacionals, subvencions 
amb termini concret i, en general, aquelles de durada manifestament temporal no previstes en plantilla.  
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c) l’exercici de les competències previstes per les lletres h) i p) de l’article 7 d’aquest Reglament, en cas 
d’urgència, que hauran de ser posteriorment elevades al Ple per a la seva ratificació. 

d) l’aprovació de convenis inter-administratius o amb associacions i entitats sense ànim de lucre, sempre 
que el seu contingut no faci referència a matèries no delegables o no delegades. 

e) l’acceptació de subvencions 
 

La Junta de Govern haurà de donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri dels acords adoptats en 
l’exercici de les competències previstes a les lletres  a), d), i e)  del present article, servint aquesta comunicació 
de legitimació a efectes impugnatoris pels Consellers i Conselleres que ho desitgin. 
 

Secció  Quarta 
Els/les Vicepresidents/es 

 
Article 10. Nomenament 
 
El Consell Comarcal tindrà un o més Vicepresidents/es, designats i revocats lliurement pel President/a, 
donant-ne compte al Ple i amb notificació individual als interessats. 
 
Article 11. Atribucions 
 
Les competències bàsiques dels Vicepresidents/es són les de substituir el President/a en els casos 
d’absència, malaltia, vacant en la Presidència, deure legal d’abstenció o impediment, segons l’ordre de 
prelació que el President/a hagi establert en el Decret de nomenament. Aquest ordre de prelació actua 
també en cas d’absència, malaltia, impediment o deure d’abstenció d’un Vicepresident/a. En el supòsit de 
substitució del President/a per raons d’absència o malaltia el/la Vicepresident/a que assumeixi les seves 
funcions no pot revocar les delegacions atorgades pel President o Presidenta a la Comissió de Govern i/o 
Consellers i Conselleres. 
 
Article 12. Delegacions  
 
Els Vice-presidents/es podran a més ser beneficiaris de delegacions de caràcter general per part del 
President/a, mitjançant Decret en el que es fixarà el contingut i abast de la delegació, tot especificant si 
porta' inclosa la delegació de signatura. 

 
Secció  Cinquena 

Els Consellers delegats / Les Conselleres delegades 
 

Article 13. Nomenament i atribucions 
 
Tindran aquesta consideració aquells Consellers i Conselleres en els quals el President, mitjançant Decret, 
hagi efectuat una delegació especial per a una comesa específica; a aquests efectes s’entén com a 
comesa específica la gestió continuada d’una àrea funcional. La delegació pot efectuar-se en qualsevol 
conseller o consellera. Les seves atribucions vindran determinades pel Decret de delegació, que haurà 
d’especificar si porta inclosa la delegació de signatura. Les resolucions que adoptin en exercici de la 
delegació, si s’escau, adoptaran el nom de Decrets. 
 

 
Secció  Sisena 

El/la Gerent 
 
Article 14. Atribucions   
 
El/la Gerent d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions del President té les atribucions següents: 
 

a) dirigir l’administració ordinària comarcal i executar els acords del Ple i la Comissió de Govern 
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b) dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals 
c) autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorguin el 

Ple o la Presidència. 
d) ordenar pagaments i retre comptes  
e) dirigir el personal de l’entitat 
f) l’exercici de altres funcions que expressament li siguin delegades 
 

El/la Gerent assistirà a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, tant de caràcter resolutori com 
assessor, amb veu però sense vot.  
 
Les decisions executòries que dicti el/la Gerent en exercici de les seves atribucions adoptaran la forma de 
Resolucions i estaran sotmeses als mateixos requisits de publicació, notificació i registre que els Decrets que 
dicti la Presidència, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de règim local. 
 

C A P Í T O L   S E G O N 
ÒRGANS D’ASSESSORAMENT I CONTROL 

Secció Primera. 
El Consell d’Alcaldes 

 
Article 15. Composició 
 
El Consell d’Alcaldes és integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca, formin o no part del 
Ple del Consell Comarcal. Aquesta representació no és delegable de manera general. Únicament ho és de 
manera eventual i la delegació per l’assistència haurà de recaure necessàriament en un regidor del mateix 
municipi i haurà de ser comunicada al Consell Comarcal prèviament a la sessió de l’òrgan per a la que s’hagi 
previst la delegació. 
 
Article 16. Atribucions 
 
El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per la 
comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament informe sobre: 
 

a) l’aprovació del programa d’actuació comarcal 
b) l’aprovació del Reglament orgànic i les ordenances 
c) els acords sobre la creació i establiment dels serveis comarcals 
d) els plans sectorials comarcals 
e) la modificació dels límits comarcals 
f) el canvi de nom o de capital de la comarca 
g) les iniciatives legislatives del Consell Comarcal 

 
Article 17. Convocatòria 
 
El Consell d’Alcaldes es reuneix a convocatòria del President/a del Consell Comarcal. Aquesta convocatòria 
haurà de fer-se al menys un cop cada tres mesos. El President pot convocar-lo també perquè informi el Consell 
Comarcal de les propostes que siguin d’interès especial pels municipis abans de sotmetre-les a l’aprovació 
plenària. 
 
Les sessions del Consell d’Alcaldes poden també convocar-se a instància del Ple del Consell Comarcal o d’una 
tercera part dels Alcaldes i Alcaldesses que en formin part. Aquesta darrera sol·licitud s’haurà de fer per escrit a 
la Presidència, qui en tot cas restarà obligat a la convocatòria de la sessió en el termini d’un mes. 
 
La convocatòria inclourà, si s’escau, una ordre del dia dels assumptes a tractar. 
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Article 18. Assistències i votació 
 
En quant que òrgan consultiu i assessor, no es preveu quòrum mínim d’assistència per a la vàlida celebració de 
les sessions del Consell d’Alcaldes. Els seus acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents en 
cada sessió. 
 

Secció Segona 
Els Grups Polítics Comarcals 

 
Article 19. Definició 
 
Els Grups Polítics Comarcals són col·lectius integrats per Consellers i Conselleres que pertanyen a una mateixa 
candidatura. Per cada llista electoral únicament es pot constituir un grup polític. 
 
Els Conselleres i les Conselleres han de presentar a la Presidència una declaració on han d’expressar el grup 
comarcal al qual desitgen ser adscrits. Els Consellers i les Conselleres que no queden integrats en cap grup 
s’incorporen automàticament al grup mixt, la participació del qual en les activitats del Consell Comarcal és igual 
que la dels altres grups. La no manifestació expressa abans de la sessió constitutiva de cada legislatura 
suposarà l’adscripció al grup corresponent a la candidatura per la qual es van presentar. 
 
En el supòsit de que un o mes d’un Conseller o Consellera durant el seu mandat deixi de pertànyer al grup de la 
candidatura inicial o desitgi deixar de formar part del Grup polític al que estava adscrit, aquests quedaran com 
no adscrits, amb els mateixos drets i deures que la resta de membres de la corporació llevat en relació a la 
quota prevista en l’article 21, que en aquest cas es calcularà únicament tenint en compte la part comuna i no la 
del número del consellers/es. Aquest paràgraf no és d’aplicació, però, en el cas de separació de coalicions o 
agrupacions electorals un cop constituït el Consell Comarcal. 
 
Article 20. Representació 
 
Cada Grup haurà de nomenar un Portaveu d’aquest entre els seus membres i comunicar-ho al President 
del Consell Comarcal, mitjançant escrit signat per la majoria dels membres del seu Grup. El portaveu del 
Grup representarà ordinàriament a aquest al Consell Comarcal i farà avinent la seva postura oficial en 
relació amb els temes i debats de les sessions plenàries, sense perjudici de l’estructura que cada grup 
polític pugui dotar-se pel seu propi funcionament intern. 
 
Article 21. Funcionament   
 
Els Grups Comarcals tenen dret a rebre amb 48 hores d’anticipació i conjuntament amb l’Ordre del Dia de 
la convocatòria, còpia de les propostes de dictamen que hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Ple, llevat 
dels assumptes que, per motius d’urgència, no estiguin inclosos a l'Ordre del Dia, i exceptuats els supòsits 
d’impossibilitat per motius de força major.  
 
Tanmateix podrà fixar-se una quota econòmica mensual segons els criteris que fixi el Ple, per a sufragar les 
despeses de funcionament del Grup. 
 

Secció Tercera 
Junta de Portaveus 

 
Article 22. Constitució  
 
La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels/les portaveus dels Grups 
Polítics amb representació comarcal i presidit pel President/a. 
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Article 23. Atribucions  
 
La Junta de Portaveus tindrà com atribució específica debatre les qüestions que hagin de ser sotmeses 
a aprovació plenària, amb caràcter previ. Aquest coneixement no implica cap limitació a l’hora 
d’incorporar les qüestions tractades a l’ordre del dia del Ple.  
 
A aquests efectes, la Junta de Portaveus serà fixada amb anterioritat a la convocatòria de cada sessió 
plenària i en ella es presentarà la proposta d’Ordre del Dia de la convocatòria. 
 
Les sessions de la Junta de Portaveus no produiran efectes administratius i per tant no requeriran formalitat de 
cap mena i no serà necessari estendre acta de les seves reunions ni l’assistència de cap fedatari públic. 
 

Secció Quarta 
El Consell Econòmic i Social 

 
Article 24. Objecte 
 
El Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat és un consell sectorial de participació de caràcter 
permanent,  amb competències de caràcter informatiu però no resolutori, la funció bàsica del qual és 
l’estudi i dictamen dels aspectes econòmico-socials dels assumptes d’interès comarcal. 
 
Tot i el seu caràcter permanent, el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat haurà de renovar-se 
íntegrament a l’acabament de cada legislatura del  Consell Comarcal. 
 
Article 25. Constitució 
 
Aquest Consell comptarà necessàriament amb la participació dels agents socials més representatius i 
estarà presidit pel President/a del Consell Comarcal. Els seus membres seran nomenats o ratificats pel Ple 
d’acord amb la proporció següent: 
 

a) 4 membres en representació del Consell Comarcal, inclòs el President/a, d’entre els Consellers/es que 
formin part del govern comarcal. 

b) 30 membres, en representació de cadascun del ajuntaments de la comarca, que haurà de ser l’Alcalde 
o Alcaldessa, el Regidor/a de Promoció Econòmica o àrea competent o regidors/es en que deleguin. 

c) 8 membres en representació de les organitzacions sindicals majoritàr ies en el territori comarcal. 
d) 4 membres representants del sector representatiu empresarial. 
 

Article 26. Reglament 
 
El Consell Econòmic i Social es regirà pel seu propi Reglament, el qual contindrà totes les prescripcions 
necessàries per al seu funcionament i concreció de l’article anterior. Aquest reglament, com les seves 
modificacions, haurà de ser aprovat pel Plenari del Consell Comarcal. 
 

TÍTOL SEGON 
ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL 

 
Article 27. Drets i obligacions 
 
Els membres  del Consell Comarcal gaudiran, una vegada hagin pres possessió  del seu càrrec en la forma 
prevista per la legislació electoral, dels honors, prerrogatives i distincions pròpies d’aquest que s’estableixin per 
la legislació estatal o autonòmica i són al mateix temps obligats al compliment estricte dels deures i obligacions 
inherents al càrrec. 
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Secció Primera 

Drets dels membres del Consell Comarcal 
 

Article 28. Drets  
 
A banda dels que els siguin propis per raó de la Llei vigent en cada moment, els membres  del Consell Comarcal 
tindran, en l’exercici del seu càrrec, els següents drets: 
 

a) a obtenir les dades o informacions que obrin en poder dels Serveis del Consell Comarcal i resultin 
necessaris per a l’exercici de la seva funció, en els termes establerts en aquest Reglament. 

b) a participar en les sessions plenàries del Consell Comarcal i altres òrgans de govern o autònoms per 
als que hagin estat nomenat com a membre integrant. 

c) a rebre amb càrrec al pressupost del Consell Comarcal les retribucions i/o indemnitzacions 
corresponents, en els termes previstos en aquest reglament. 

d) a rebre els ciutadans o entitats ciutadanes que ho sol·licitin, així com a representants d’Ajuntaments, i 
convocar-los a la seu del Consell Comarcal per tractar qüestions pròpies del seu càrrec o representació 
i sempre que les disponibilitats existents ho permetin i no causi perjudici al funcionament ordinari dels 
òrgans polítics o serveis administratius del Consell Comarcal. 

e) a rescabalar-se econòmicament amb càrrec al Pressupost del Consell Comarcal de les despeses 
produïdes per l’exercici del seu càrrec, en concepte de dietes de desplaçament i prèvia la necessària 
justificació i autorització de la Presidència. 

f)  a consultar i examinar els expedients, llibres i documentació obrant al Consell Comarcal, prèvia petició 
al President/a i autorització d’aquest/a. Aquesta petició s’entendrà acceptada per silenci positiu si en el 
termini de cinc dies hàbils no es dona resposta. 

g) a utilitzar el despatx adscrit als seu Grup Polític. En la mesura de les disponibilitats espaials, el Consell 
Comarcal haurà de disposar d’un despatx adscrit a cada un dels grups polítics representats en el Ple i 
constituïts com a tals i de dotar-los de mitjans ofimàtics de suport suficients per a un funcionament 
normalitzat, per tal de facilitar la seva participació en el govern comarcal.  

h) a rebre còpia de les actes dels òrgans de govern dels que formin part, així com de la Junta de Govern 
si no en formen, mitjançant el portaveu del seu grup. 

 
Secció Segona 

Deures dels membres del Consell Comarcal 
 
Article 29.  Obligacions 
 
Els membres del Consell Comarcal són obligats al compliment estricte dels deures i obligacions inherents al seu 
càrrec i en particular: 
 

a) a assistir a les sessions plenàries i a les reunions dels altres òrgans del Consell Comarcal dels quals 
siguin membres 

b) a informar i declarar els seus bens i activitats privades en  els  termes previstos en aquest reglament 
c) a respectar  les  normes  vigents  sobre  el règim d’incompatibilitats 
d) a respectar la confidencialitat i reserva de la informació a la que tinguin accés per raó del seu càrrec en 

els termes previstos en el present Reglament. 
e) a abstenir-se de prendre part en deliberacions, votacions i decisions, quan es trobi afectat per causa 

d’incompatibilitat 
f) a actuar en representació dels interessos del Consell Comarcal quan actuï com a representant d’aquest 

en algun organisme, tot i que el tema de debat pugui afectar l’Ajuntament del qual en sigui regidor 
g) qualsevol altre que estableixi la legislació vigent. 
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Article 30. Règim sancionador i altres responsabilitats 
 
Els membres del Consell Comarcal que sense justificació suficient no assisteixin a dues reunions 
consecutives del ple o dels òrgans col·legiats de que formen part, o a tres d’alternes, durant un període 
d’un any poden ésser sancionats per la Presidència. Els Grups Polítics hauran de promoure l’assistència 
dels seus membres als òrgans de govern. La Presidència podrà adoptar l’esmentada sanció en forma de 
reducció proporcional de la quota assignada al Grup Polític per a despeses de funcionament prevista a 
l’article 21 d’aquest reglament. 
 
A aquests efectes, s’instruirà un expedient sancionador d’acord amb el procediment legalment o 
reglamentàriament previst, en el qual s’han de garantir els principis i regles establerts en la normativa vigent de 
règim jurídic i procediment administratiu comú . 
 
La Presidència, amb autorització prèvia del Ple i la instrucció de l’expedient sancionador corresponent, amb 
l’audiència de l’interessat, pot privar també del dret a percebre les retribucions o les assignacions econòmiques 
corresponents fins a un màxim de tres mesos, en cas d’incompliment reiterat dels deures que corresponen als 
membres de la corporació segons la legislació de règim local i el present reglament orgànic. 
 
Si la causa de la sanció pot ser, a judici del Ple, constitutiva de delicte, la Presidència passarà l’expedient a 
l’òrgan judicial competent, abstenint-se de continuar el procediment sancionador fins al pronunciament d’aquest 
òrgan. 
 
Els membres del Consell Comarcal estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions realitzats 
en l’exercici del càrrec. Dels acords dels òrgans col·legiats en són responsables els membres que els han votat 
afirmativament. La responsabilitat civil, penal o comptable dels membres de l'Ajuntament s’exigeix davant els 
jutjats o tribunals competents i es tramita pel procediment ordinari aplicable. 
 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposarà en tot moment d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
patrimonial i civil que inclogui els Consellers i Conselleres, d’acord amb els continguts tipus d’aquestes 
assegurances. 
 

CAPÍTOL 2 
DISPOSICIONS DE CARACTER ESPECIAL 

Secció Primera 
Dedicació i drets econòmics 

 
Article 31. Dedicació especial 
 
El Ple del Consell Comarcal a proposta del/a President/a podrà determinar la necessitat que tinguin dedicació, 
exclusiva o parcial, determinats Consellers i Conselleres i el volum total del pressupost a dedicar a aquests 
efectes. 
 
Els membres del Consell Comarcal que tinguin dedicació exclusiva tindran dret a percebre una retribució 
econòmica i ser donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, amb càrrec al pressupost del Consell 
Comarcal. S’entén per dedicació exclusiva la dedicació plena del Conseller o Consellera a les tasques del 
Consell que li siguin encomanades, que serà incompatible amb qualsevol altra tipus d’activitat o ocupació de 
tipus econòmics amb els marges, excepcions i limitacions que en cada moment determini la legislació vigent en 
matèria d’incompatibilitats i contractació. 
 
Article 32. Indemnitzacions 
 
Els membres del Consell Comarcal, al marge de la. seva retribució o assignació, podran percebre 
indemnitzacions per despeses efectuades i justificades documentalment, en concepte d’estada i similars, en els 
termes previstos per la legislació vigent. Els Consellers i Conselleres que no tinguin dedicació exclusiva podran 
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percebre indemnitzacions per assistència i despeses de representació, en el termes que fixi el Ple i dins dels 
límits que pressupostàriament s’hagin establert. 
 
El pressupost del Consell Comarcal podrà fixar indemnitzacions per danys emergents a favor dels membres del 
Consell que exerceixen responsabilitats de  gestió del propi  Consell, sempre  que no tinguin reconeguda 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
Article 33. Deduccions  
 
Les retribucions, assistències i indemnitzacions que determini el Ple s’entendran determinades en quantitats 
brutes i s’hauran de practicar, quan es facin efectives, les deduccions establertes per la legislació  vigent. 
Aquestes quantitats no podran superar, en el seu còmput global, els màxims que es determinin amb caràcter 
general per la legislació vigent. 
 
Article 34. Pagament 
 
Tant les retribucions com les indemnitzacions per assistències es faran efectives per períodes mensuals, si el 
Ple en la seva aprovació no disposa altre cosa, restant exceptuats d’aquesta periodicitat les indemnitzacions 
que tots els Consellers i Conselleres puguin percebre per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del 
seu càrrec que hagin estat documentalment justificades. 
 

Secció Segona 
Règim d’incompatibilitats i registre d’interessos i patrimoni 

 
Article 35. Incompatibilitats   
 
Els Consellers i les Conselleres han d’observar en tot moment les normes vigents sobre incompatibilitats i han 
de posar en coneixement del Consell Comarcal qualsevol fet susceptible de constituir-hi una causa d’aquesta 
naturalesa. 
 
Sense perjudici del deure d’abstenció en matèria de contractació amb el propi Consell Comarcal o ens 
depenents o participats, els membres de la corporació han d’observar el que disposa l’article 178.2.d) de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). 
 
Produïda una causa d’incompatibilitat i declarada pel Ple l'afectat ha d’optar, en un termini màxim de deu dies 
hàbils comptador des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la seva incompatibilitat, entre la seva renúncia 
a la condició de conseller/a o l’abandonament de la situació que ha donat origen a la incompatibilitat esmentada. 
 
Transcorregut el termini sense haver-se exercitat l’opció, s’entén que l'afectat ha renunciat de forma efectiva i 
irrevocable al seu càrrec de Conseller o Consellera, havent-se de declarar pel ple la vacant corresponent i posar 
el fet en coneixement de l'Administració electoral als efectes de l’article 182 de la LOREG. 
 
Article 36. Certificacions 
 
Tots els membres del Consell Comarcal hauran de presentar a la Secretaria d’aquest, amb anterioritat a la 
pressa de possessió del càrrec de Conseller o Consellera, certificació expedida pel Secretari del municipi del 
que siguin Regidors/es, en la que es faci constar que en el Registre d'Interessos constituït en la corporació 
municipal existeix la declaració de béns i activitats legalment prevista. 
 
Quan durant el període de mandat es produeixi una variació de les dades, el Conseller o Consellera afectat 
haurà de notificar-ho al Consell Comarcal, a través de la Secretaria d’aquest, en el termini dels 30 dies següents 
a haver-se produït la variació. 
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Article 37.  Funcionaris eventuals 
 
No obstant el que estableix l’article anterior, el/la Gerent i els/les funcionaris/es eventuals nomenats de 
conformitat amb el que disposa la normativa aplicable estaran obligats a realitzar, prèviament a la presa de 
possessió del càrrec, declaració jurada dels seus béns i de les activitats privades que els proporcionin o puguin 
proporcionar ingressos econòmics o que afectin a l’àmbit competencial de la comarca  
 
Si durant el període de vigència del seu càrrec es produeix qualsevol variació patrimonial o relativa a l’exercici 
de la seva activitat privada, hauran de formular declaració jurada complementària dins del mes següent a 
comptar des del dia que s’hagi produït. 
 
El Consell Comarcal podrà comptar amb el personal eventual que es determini per l’òrgan corresponent segons 
el règim competencial vigent. 
 
En tot cas, en finalitzar el mandat del Consell Comarcal, es produeix el cessament del personal eventual. Aquest 
personal, però, resta en funcions fins a la data de constitució de la nova corporació. En aquest moment, el 
cessament de les funcions és definitiu, sens perjudici de que puguin ser nomenats novament d’acord amb les 
previsions de la Llei. 
 
Article 38. Obligatorietat 
 
Les certificacions o declaracions anteriors es formalitzen com a requisit previ sense el qual no és possible de 
prendre possessió del càrrec. 
 
Article 39. Models. Activitats. 
 
Els Consellers i les Conselleres poden optar per presentar directament nova declaració al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en lloc de la certificació municipal. En aquest cas es formalitzarà mitjançant model aprovat per 
l’entitat. En defecte d’aquest acord, la declaració ha d’expressar el nom, cognoms, número del document 
nacional d’identitat i adreça del Conseller/a declarant i referir-se als extrems següents: 
 

a) causes de possible incompatibilitat, assenyalant les existents o manifestant que no hi concorre cap. 
b) activitats que proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics, indicant que no se n’exerceix 

cap o, en cas contrari, identificant aquestes activitats, el règim en què s’exerceixen, la persona, 
empresa o entitat per compte de la qual es realitzen, amb indicació, si és el cas, del seu domicili social i 
la funció o categoria laboral, si s’escau.  

c) altres activitats que poden afectar l’àmbit de competències del Consell Comarcal, identificant-les 
detalladament o expressant que no se’n desenvolupa cap. 

 
El document ha de reflectir tot seguit l’afirmació que qui el subscriu fa constar de forma responsable que 

són certes les dades declarades, finalitzant amb la indicació del lloc i data en què es subscriu. Ha de contenir la 
signatura del declarant. 

 
Article 40. Models. Patrimoni 
 

En defecte de model aprovat, la declaració de patrimoni s’ha d’efectuar seguint les indicacions de l’article 
anterior, amb excepció del que disposa a les lletres a), b) i c). En lloc de la informació a que fan referència 
aquests apartats, la declaració de patrimoni ha de contenir la informació següent: 
  

a) immobles, amb indicació de la seva naturalesa, superfície, localització, data, forma i preu d’adquisició o 
valor dels béns, i dades registrals si s’hi troben inscrits en el registre de la propietat.  

 
b) vehicles, amb indicació de la marca, model , matrícula i data d’adquisició. 
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c) títols valors, amb indicació del seu número, raó social o entitat a la qual es troben vinculats i data 

d’adquisició.  
 

d) Obres d’art i altres béns mobles o semovents, assenyalant les seves característiques, nombre i data i 
preu d’adquisició o valor, amb excepció dels béns -individualment considerats- de valor inferior a 
6.010,12 euros, sempre que no es tracti de béns catalogats o objecte d’alguna declaració 
administrativa de protecció. Resten també exclosos de declaració els béns mobles domèstics i els 
vinculats al desenvolupament ordinari de la vida personal i familiar.  

 
En cas d’inexistència de béns s’ha de fer constar aquesta circumstància. Alhora, cal fer constar si la titularitat 
dels béns és exclusiva o compartida, assenyalant, en aquest darrer supòsit, el percentatge o quota de 
participació del declarant.   
 
Article 41. Responsabilitat i custòdia 
 
Els registres d’interessos i de patrimoni es troben sota la responsabilitat directa de la Presidència. El/la 
secretari/ària és el responsable immediat de la seva custòdia, diligenciament i actualització.  
 

Secció Tercera 
Informació i participació en el Govern Comarcal 

 
 Article 42. Informació 
 
Els Consellers i les Conselleres Comarcals tenen el dret de rebre la informació necessària per a l’exercici del 
seu càrrec i d’accedir als expedients administratius, antecedents i qualsevol tipus de documentació que obri a 
les dependències comarcals i resultin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. 
 
Article 43. Procediment  
 
L’exercici d’aquest dret requereix sol·licitud expressa per escrit a la Presidència, qui haurà de resoldre la petició 
en un o altre sentit en un termini màxim de cinc dies hàbils a comptar de la recepció de la petició. Transcorregut 
aquest termini sense resolució, s’entendrà estimada per silenci positiu. 
 
La resolució de la petició haurà de fer-se també per escrit; en cas de denegació haurà de realitzar-se de forma 
motivada i únicament serà possible en els casos següents: 
 

a) quan el coneixement o difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a l’honor, la intimitat 
personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. 

b) quan l’expedient es refereixi a un procediment en tràmit en el qual per raó del seu contingut apareguin 
dades personals de ciutadans/es. 

c) les matèries afectades per la legislació estatal sobre secrets oficials i de limitació de l’accés a les dades 
estadístiques i aquelles que incideixin en l’àmbit protegit per la legislació de protecció dels bancs de 
dades. 

d) que la informació sol·licitada no tingui, a judici de la Presidència, relació amb l’exercici del seu càrrec 
per part del Conseller/a demandant. 

 
Article 44.  Accés als expedients  
 
Quan es tracti d’examen de documentació que hagi de ser objecte de debat i votació a les sessions plenàries, 
aquesta haurà de ser a disposició de la Secretaria General amb 48 hores de antelació. S’hi podran dirigir tots i 
totes els Consellers i Conselleres per al seu examen i consulta i no serà possible lliurar fotocòpia íntegra dels 
expedients, llevat autorització expressa del President o Presidenta. 
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En qualsevol cas, l’accés a la documentació íntegra dels assumptes inclosos a l’ordre del dia dels òrgans de què 
formen part, cal que sigui facilitat als membres del Consell des del mateix moment de la convocatòria. Quan es 
tracta d’assumptes inclosos prèvia declaració d’urgència, s’ha de facilitar, com a mínim, la documentació 
indispensable per poder tenir coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat. 
 
Els/les caps d’àrea o el/la titular de la secretaria de la corporació, exclusivament, han de facilitar directament 
informació, dades i antecedents als membres del Consell Comarcal quan aquests exerceixen funcions 
delegades i la informació es refereix a assumptes propis de la seva responsabilitat; quan es tracti d’assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals els electes peticionaris en són 
membres; quan es tracti de resolucions o acords ja adoptats per qualsevol òrgan comarcal; o quan es tracta 
d’informació o documentació d’accés lliure per als ciutadans. En aquests supòsits, els membres de la corporació 
tenen el dret afegit a obtenir còpia de les dades, antecedents i informacions corresponents. 

 
La consulta dels Llibres oficials d'Actes, Decrets, Patrimoni i altres de lliure accés podrà realitzar-se directament 
a la Secretaria de la corporació, on es posarà a disposició dels Consellers i de les Conselleres la informació que 
a aquests efectes es requereixi sense necessitat d’autorització prèvia per part del President o de la Presidenta. 
 

Article 45. Limitacions 
 

Quan es tracti d’examinar expedients administratius, en tràmit o arxivats, no inclosos en l’apartat anterior, el 
Conseller/a peticionari haurà de dirigir-se a la Secretaria corresponent amb una autorització signada pel/la 
President/a. 
 
Aquests expedients hauran d’examinar-se dins de les dependències administratives i no podrà retirar-se cap 
tipus de documentació administrativa fora de les dependències del Consell Comarcal ni realitzar fotocòpia 
íntegra dels expedients, llevat autorització expressa del President/a. Amb aquesta mateixa autorització expressa 
i prèvia signatura de rebut de lliurament, que es retornarà quan l’expedient o documents siguin reintegrats, es 
podrà realitzar l’examen de documents al despatx del Grup polític o qualsevol altre despatx o sala de la seu 
comarcal. 
 

TÍTOL TERCER 
FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC  

CAPÍTOL I 
FUNCIONAMENT I RÈGIM DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DEL CONSELL COMARCAL 

Secció Primera 
El Ple. Convocatòria. 

 
Article 46. Celebració 
 
El Ple celebrarà les seves sessions a la seu del Consell Comarcal, o lloc habilitat a l’efecte en els casos de força 
major, la qual cosa es farà constar en acta. En aquest supòsit, el President/a estarà facultat per decidir la 
celebració en lloc diferent de la seu del Consell Comarcal, prèvia informació a la Junta de Portaveus, i es donarà 
la major difusió d’aquesta circumstància, a fi i efecte que qualsevol ciutadà interessat a assistir a la sessió 
conegui el seu lloc de celebració. 
 
Article 47. Règim de sessions 
 
Les sessions del Ple de la corporació poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent. 
Correspon a la Presidència convocar les sessions del Ple, sense perjudici de les excepcions previstes en les 
lleis i en aquest reglament orgànic.  
 
Amb la convocatòria de les sessions cal acompanyar, de forma suficientment detallada, l’ordre del dia amb tots 
els assumptes a tractar i, a més, si es tracta de les ordinàries, els esborranys de les actes de les sessions 
anteriors -ordinàries o extraordinàries- pendents d’aprovació. 
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La convocatòria i l’ordre del dia han d’expressar amb claredat la data i hora de celebració de les sessions. 
 
Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no poden transcórrer menys de dos dies hàbils sencers, llevat 
del cas de les sessions extraordinàries urgents. 
 
Són nuls de ple dret els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre assumptes no compresos en la seva 
convocatòria. També són nuls de ple dret els acords que s’adopten en sessions ordinàries sobre matèries no 
incloses en el respectiu ordre del dia, llevat d’especial i prèvia declaració d’urgència adoptada pel Ple, amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, a proposta de la 
Presidència, d’una quarta part almenys dels membres de la corporació, o de qualsevol dels/de les portaveus. 
 
Article 48. Sessions ordinàries 
 
El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat que el propi Ple estableix. En qualsevol cas, el Ple ha de 
celebrar sessió ordinària com a mínim un cop cada dos mesos.  
 
La manca d’expedients pendents de resolució no excusa la celebració de sessió ordinària per part del Ple. La 
sessió ordinària s'ha de convocar, encara que només sigui per tal d’aprovar les actes pendents d’aquest tràmit; 
donar compte al Ple dels Decrets adoptats per la Presidència i pels Consellers o Conselleres delegats quan 
aquests resolguin sobre matèries de les quals s’ha de donar compte al Ple; donar compte al plenari dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern i permetre  als membres de la corporació formular precs i preguntes. 
 
Article 49. Sessions extraordinàries a iniciativa de la Presidència 
 
El Ple celebra sessió extraordinària a iniciativa de la Presidència, d’acord amb els requisits establerts per les 
lleis i per aquest reglament orgànic.  
 
La Presidència pot convocar les sessions extraordinàries del Ple amb caràcter urgent quan la urgència de 
l’assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb una antelació mínima de dos 
dies hàbils sencers. En aquest cas, ha d'incloure's com a primer punt de l’ordre del dia de la sessió el 
pronunciament del Ple sobre la urgència, amb el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de 
membres de la corporació. Si el Ple no aprecia la urgència, s’ha d’aixecar la sessió. 
 
Les sessions extraordinàries i urgents han de convocar-se amb una antelació que permeti, almenys, notificar la 
convocatòria amb l’ordre del dia a tots els membres de la corporació.  
 
Article 50. Sessions extraordinàries a iniciativa dels consellers i de les conselleres 
 
El Ple també celebra sessió extraordinària quan ho sol·liciten la quarta part, almenys, del nombre legal de 
membres de la corporació, sense que cap Conseller o Consellera pugui sol·licitar-ne més de tres anualment. 
Els/les promotors/es de la sessió extraordinària han de formular la seva sol·licitud per escrit, raonant l’assumpte 
o assumptes que la motiven.  
 
La Presidència ha d’expedir la convocatòria dins dels deu dies hàbils següents a la data de presentació en 
forma de la sol·licitud. Tanmateix, pot rebutjar la convocatòria del Ple en relació als assumptes susceptibles de 
vincular la corporació o de produir efectes jurídics, si es tracta de matèries que són de la competència d’un altre 
òrgan comarcal, entitat o administració pública. 
 
En qualsevol cas, la celebració de la sessió extraordinària del Ple no pot demorar-se per més de trenta dies 
hàbils des que és sol·licitada en forma. Els assumptes a resoldre no poden incorporar-se a l’ordre del dia d’un 
Ple ordinari o d’un altre d’extraordinari amb més assumptes, si no ho autoritzen expressament els consellers i 
les conselleres promotors/es de la convocatòria.  
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La relació d’assumptes inclosos en l’escrit signat personalment per tots els/les promotors/es de la sessió 
determina el contingut de l’ordre del dia de la convocatòria. La Presidència pot incloure altres assumptes a 
tractar però no pot excloure de l’ordre del dia assumptes dels proposats, llevat el que disposa el segon paràgraf 
d’aquest article. 
 
Si la Presidència no convoca el Ple sol·licitat en els termes i condicions previstos, la sessió extraordinària queda 
automàticament convocada per a les dinou hores del desè dia hàbil següent al d’acabament del termini de trenta 
dies hàbils citat anteriorment.  
 
En absència del President o Presidenta, si no hi hagués Vice-president o Vice-presidenta el Ple queda 
vàlidament constituït si hi són presents un terç almenys del nombre legal de membres de la corporació, que en 
cap cas pot ser inferior a tres, actuant com a president o presidenta el Conseller o Consellera de més edat 
d'entre els presents. En cas de renúncia de l'interessat o de la interessada, se segueix l’ordre d’edat en relació a 
la resta d’assistents. El quòrum d’assistència s’ha de mantenir durant tota la sessió, essent necessària la 
presència del secretari o la secretària o de qui legalment el/la substitueixi.  
 
En les sessions extraordinàries no s’hi inclourà punt de precs i preguntes. 
 
Article 51. Preparació i lliurament de la convocatòria 
 
Les sessions ordinàries es convocaran pel President o Presidenta i es notificaran a tots els Consellers i 
Conselleres, juntament amb l'Ordre del Dia, l’esborrany o esborranys de l’acta o actes a aprovar i còpia de les 
propostes de dictamen, amb una antelació mínima de dos dies hàbils. En les sessions ordinàries s’inclourà un 
punt denominat Precs i preguntes. 
 
La convocatòria de les sessions ordinàries haurà de notificar-se a cada Conseller i Consellera afectat amb 
l’antelació esmentada. Aquesta comunicació es farà preferentment per correu electrònic, podent els consellers i 
les conselleres sol·licitar de manera expressa que la tramesa se’ls faci per via de correu ordinari. 
 
A aquests efectes, els Consellers i les Conselleres hauran de determinar a l’inici de cada legislatura l’adreça 
postal o electrònica a efectes de convocatòries i comunicacions, havent de notificar a la Secretaria de l’entitat 
qualsevol canvi que es produeixi. 
 
Article 52. L’ordre del dia de la sessió 
 
La fixació de l’ordre del dia és una atribució discrecional de la Presidència, llevat  les excepcions i limitacions 
que estableixen les lleis i el present reglament orgànic. Tanmateix, el President o Presidenta incorporarà a 
l’ordre del dia de les sessions ordinàries les propostes o mocions subscrites, almenys, pel portaveu d’un grup 
polític més el número de membres que la legislació vigent determini com a mínim per a poder demanar per sí 
mateixos la convocatòria d’una sessió extraordinària.  
 
Les propostes i les mocions a què es refereix aquest article es presenten a través del registre general. 
 
Totes les sessions ordinàries constitueixen un procediment iniciat d’ofici per la Presidència; en conseqüència, la 
petició d' incorporació a l’ordre del dia de les propostes formulades pels portaveus i per un mínim de cinc 
Consellers o Conselleres es troba sotmesa a les determinacions de la normativa de procediment administratiu.  
 
Article 53. Contingut necessari de l’ordre del dia de les sessions ordinàries 
 
L’ordre del dia de les sessions ordinàries ha d’incloure, almenys, els punts que siguin necessaris per tal de 
poder tractar els assumptes següents: 
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a) aprovació d’actes de sessions anteriors, tant ordinàries com extraordinàries, pendents d’aquest tràmit. 
b) expedients administratius que, a judici de la Presidència, es trobin en condicions de ser sotmesos a la 

consideració del Ple. 
c) si escau, propostes d’acord  a què es refereix l’article 52. 
d) presa de coneixement de les decisions dels altres òrgans de l'Ajuntament preses per delegació.  

 
Article 54. De la documentació dels assumptes a tractar 
 
Tota la documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que ha de servir de base al debat i, si s’escau, 
a la votació, ha d’estar a disposició dels Consellers i de les Conselleres des del mateix dia de la convocatòria a 
la secretaria general de l’entitat. Qualsevol Conseller o Consellera pot, en conseqüència, examinar sense cap 
autorització especial la documentació esmentada anteriorment, tot i que els originals no poden sortir del lloc en 
què es troben en custòdia. 
 
Article 55. El principi d’unitat d’acte 
 
Tota sessió, sigui ordinària o extraordinària, ha de respectar el principi d’unitat d’acte i ha de finalitzar el mateix 
dia de celebració assenyalat a la convocatòria. Quan la sessió finalitza sense que s’hagin debatut i resolt tots els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia, la Presidència ha d’aixecar la sessió. En aquest cas els assumptes no 
debatuts han de ser inclosos en l’ordre del dia de la sessió ordinària següent, llevat que la Presidència opti per 
convocar una d’extraordinària al mateix efecte. 
 
Durant el transcurs de qualsevol sessió, la Presidència pot disposar discrecionalment interrupcions amb la 
finalitat de permetre deliberacions sobre les qüestions objecte de debat. Aquestes interrupcions també es poden 
acordar per motius de descans.   
 
Article 56. Publicitat de les sessions 
 
Les sessions del Ple són públiques, sense perjudici de les limitacions que vinguin imposades per raons 
d’aforament. No obstant això, pot ser secret el debat i votació d’aquells assumptes que poden afectar els drets 
fonamentals de les persones a què es refereix l’article 18.1 de la Constitució, si així ho acorda el Ple amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Els mitjans de comunicació degudament acreditats poden assistir a les sessions del Ple que no siguin 
declarades secretes per tal d’exercir la llibertat d’informació, gaudint la Presidència de la facultat discrecional 
d’autoritzar l’enregistrament d’imatges i/o so.     
 
Sense perjudici de l’anterior, ni els membres de la corporació ni cap altre assistent a la sessió poden efectuar-hi 
enregistraments de so i/o imatge, llevat d’autorització discrecional de l’alcaldia o de l’enregistrament de so que 
pugui dur a terme el secretari/a del Consell Comarcal, d’ofici o per indicació de la Presidència. En aquest  cas, el 
secretari/la secretària no podrà facilitar en cap cas còpia de l’enregistrament.  
 
Article 57. Normes de conducta del públic 
 
El públic assistent a les sessions no pot intervenir-hi. La presidència ha de vetllar pel manteniment de l’ordre en 
la sala de sessions i en la resta de dependències comarcals i a aquest efecte pot adoptar qualsevol mesura que 
consideri oportuna i proporcionada. Resten prohibides les manifestacions d’acord o desacord. La Presidència 
pot procedir, en casos extrems o per reincidència, a l’expulsió de l’assistent/a que impedeixi o dificulti el 
desenvolupament normal del Ple. 
 
Un cop aixecada la sessió, la Presidència pot obrir un torn adreçat al públic destinat exclusivament a formular 
preguntes sobre temes concrets d’interès comarcal.   
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Article 58. Col·locació dels Consellers i de les Conselleres 
 
Els Consellers i les Conselleres s’asseuen al saló de sessions units al seu grup, si no ho disposen altrament. 
L’ordre de col·locació dels grups el determina la Presidència després d’escoltar els/les portaveus respectius. En 
qualsevol cas, la Presidència ha de determinar aquest ordre prenent en consideració el grau de representativitat 
de cada grup i tenint present alhora que la col·locació dels Consellers i Conselleres ha de facilitar l’emissió i el 
recompte de vots.   
 
Article 59. La constitució del Ple 
 
Per a la vàlida constitució del Ple es requereix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres de la 
corporació. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. En qualsevol cas, es requereix l’assistència 
del President/a i del secretari/a o de qui legalment els/les substitueixin. 
 
Amb caràcter general, hi assistiran també a les sessions plenàries l’Interventor/a i el/la Gerent, amb veu però 
sense vot. 
 
Si en primera convocatòria i durant els trenta minuts següents a l’hora fixada no es dóna el quòrum necessari 
d’acord amb l’apartat anterior, s’entén convocada la sessió automàticament, en segona convocatòria, seixanta 
minuts després de l’hora fixada en primera convocatòria. Si tampoc en aquest darrer supòsit s’assoleix el 
quòrum necessari, la Presidència ha de deixar sense efecte la convocatòria, posposant l’estudi dels assumptes 
inclosos en l’ordre del dia per a la primera sessió que s’hagi de celebrar amb posterioritat, sigui ordinària o 
extraordinària. La celebració del Ple en segona convocatòria no ha de ser comunicada individualment a cap 
membre de la corporació.  
 

Secció II 
El Ple. Debats, votacions i actes 

 
Article 60. Normes generals 
 
Si s’escau, les sessions comencen preguntant el/la President/a si algun membre de la corporació ha de formular 
alguna observació a l’acta o a les actes de les sessions anteriors que hagin estat distribuïdes juntament amb la 
convocatòria de la sessió. Si no hi ha observacions, es consideren aprovades. Si se’n produeixen, es debatran i 
decidiran les rectificacions que siguin procedents.  En cap cas pot modificar-se el fons dels acords adoptats sinó 
únicament subsanar-se els mers errors materials, de fet o omissions. 
 
En fer constar, a les actes, la lectura o presa de raó, així com l’aprovació d’actes de sessions anteriors, es 
consignaran les observacions i rectificacions practicades. A les actes rectificades s’hi farà constar aquesta 
circumstància, mitjançant diligència del/la secretari/secretària. 
 
Els assumptes han de ser debatuts i votats seguint l’ordre en què han estat inserits a l’ordre del dia de la sessió. 
Tanmateix, la Presidència pot alterar aquest ordre o retirar un assumpte quan la seva aprovació exigeixi una 
majoria especial i aquesta no pugui obtenir-se en el moment previst inicialment d’acord amb l’ordre del dia.  
 
Article 61. Retirada d’expedients de l’ordre del dia 
 
Qualsevol Conseller o Consellera pot sol·licitar, durant el debat, la retirada d’algun expedient inclòs en l’ordre del 
dia, per tal que hi siguin incorporats documents o informes, i també que l’expedient quedi sobre la taula, 
ajornant-se la seva resolució fins a la sessió següent. En ambdós supòsits la sol·licitud ha de ser votada, un cop 
finalitzat el debat i abans de procedir a la votació sobre el fons de l’assumpte. Si la majoria simple vota a favor 
de la retirada de l’expedient, la proposta d’acord no pot ser votada. 
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Article 62. Procediment 
 
La consideració de cada punt o apartat inclòs en l’ordre del dia comença amb la lectura, íntegra o en extracte, o 
explicació de la proposta de dictamen o la proposta que es sotmet a la consideració del Ple en els termes 
d’aquest reglament orgànic.  
 
A sol·licitud de qualsevol grup polític es llegeixen íntegrament aquelles parts de l’expedient o de l'informe, 
dictamen o proposta que es consideri convenient per a la millor comprensió de l’assumpte. Tanmateix, el/la 
President/a pot modular o limitar, al seu prudent arbitri, l’exercici d’aquesta facultat, per tal d’harmonitzar-la amb 
els drets de participació del conjunt dels Consellers i de les Conselleres i amb el principi d’eficàcia 
administrativa, rebutjant, en qualsevol cas, les peticions abusives susceptibles d’impedir el desenvolupament 
regular de la sessió i el tractament en condicions adequades de tots els punts de l’ordre del dia. 
 
Si enllestida l’explicació del contingut i/o lectura ningú no sol·licita la paraula, l’assumpte es considera aprovat 
per assentiment. 
 
Article 63. Ordenació de les intervencions 
 
Si es promou debat, la Presidència ordena les intervencions de conformitat amb les regles següents: 
 

a) sols es pot fer ús de la paraula prèvia autorització de la Presidència. 
 

b) el debat s’inicia amb una exposició i justificació de la proposta, a càrrec del President o Presidenta, el 
Conseller delegat o Consellera delegada competent o el/la Gerent si se li demana per la Presidència. 
Tot seguit, els grups polítics  consumeixen un torn d’intervencions, iniciant-se l’ordre d’intervencions 
pels grups de menor representació i  finalitzant pels de major representació. 

 
c) la Presidència vetlla perquè totes les intervencions tinguin la mateixa durada i, si ho considera 

pertinent, fixa un temps raonable, que no pot ser inferior a cinc minuts ni superior a deu per a cada 
grup. 

 
d) en representació dels grups intervenen els/les portaveus respectius/ves. També ho poden fer els altres 

Consellers i Conselleres, a iniciativa pròpia o per indicació del portaveu respectiu. Tanmateix, la 
intervenció dels Consellers i Conselleres consumeix el temps d’intervenció del grup al qual pertanyen.      

 
e) si algun membre de la corporació es considera personalment al·ludit per una intervenció, pot sol·licitar 

de la Presidència que li sigui concedit un torn per al·lusions, que ha de ser breu i concís i en cap cas 
pot ser superior als tres minuts. La concessió d’aquest torn requereix que, a judici de la Presidència, les 
al·lusions impliquin un judici de valor o inexactituds sobre la persona o la conducta d’un membre de la 
corporació. Si les al·lusions afecten la dignitat d’un grup comarcal, la Presidència pot concedir l’ús de la 
paraula al/a  portaveu del grup afectat durant un termini màxim de tres minuts.   

 
f) llevat que una norma d’inexcusable aplicació disposi altrament, finalitzades les intervencions dels grups 

la Presidència pot donar per finalitzada la discussió, que es tanca amb una intervenció del/la ponent en 
què breument ratifica o modifica la seva proposta. Tanmateix, la Presidència pot autoritzar 
discrecionalment un últim torn d’intervencions. 

 
g) No s’admeten altres interrupcions que les del/la President/a per tal de cridar a l’ordre o a la qüestió 

objecte de debat. 
 

h) en qualsevol cas, corresponen a la Presidència les facultats d’ordenació i de direcció dels debats. Així 
mateix, li correspon de decidir sobre la procedència de les intervencions sol·licitades per rectificacions 
o per al·lusions. 
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Els membres de la corporació poden en qualsevol moment del debat demanar la paraula per tal de plantejar una 
qüestió d’ordre, invocant a l’efecte la norma l’aplicació de la qual es reclama. La Presidència, sense debat, resol 
el que considera procedent. També poden sol·licitar, durant la discussió o abans de votar, la lectura de normes 
o documents que consideren il·lustratius de la matèria de què es tracta; tanmateix, la Presidència pot denegar 
les lectures que considera no pertinents o innecessàries. 
 
Els/les funcionaris/es responsables de la secretaria i la intervenció poden intervenir-hi si són requerits o 
autoritzats per a fer-ho per part de la Presidència, per raons d’assessorament tècnic o d’aclariment de 
conceptes.   
 
Article 64. Del deure legal d’abstenció 
 
En els supòsits en què, de conformitat amb l’article 76 de la LBRL, algun membre de la corporació hagi 
d’abstenir-se de participar en la deliberació i votació, ha d’abandonar el saló de sessions mentre es discuteix i 
vota l’assumpte, llevat que es tracti de debatre la seva actuació com a corporatiu, en què té dret a romandre, 
defensar-se i votar.  
 
Article 65. Terminologia dels actes plenaris 
 
Als efectes del desenvolupament de les sessions i per tal de definir el caràcter de les intervencions dels 
membres de la corporació, s’utilitza la terminologia definida a través dels punts següents. 
 

1. Moció:  proposta de la Presidència o dels Grups Comarcals, que conté una part expositiva i uns acords 
a adoptar  

 
2. Proposició: proposta d’inclusió d’un assumpte a l’ordre del dia, formulada per part d’un o més 

Consellers o Conselleres, que hagi estat tramesa a la Presidència a aquests efectes. Hauran de ser 
lliurades a la Secretaria del Consell Comarcal amb suficient antelació a la sessió. 

 
3. Esmena: proposta de modificació d’una moció, presentada per qualsevol membre de la corporació, 

mitjançant escrit adreçat a la Presidència com a màxim 24 hores abans d’iniciar-se la sessió plenària 
en què s’ha de tractar de l’assumpte corresponent. Les esmenes es poden formular oralment, abans 
d’iniciar-se la deliberació, si l’assumpte no figurava a l’ordre del dia de la sessió ordinària i ha estat pres 
en consideració pel procediment d’urgència. També es poden formular en aquests mateixos termes en 
relació als assumptes d’una sessió extraordinària i urgent. 

 
4. Prec: formulació d’una proposta d’actuació, efectuada per qualsevol Conseller o Consellera i que té 

com a destinatari la Presidència, els Consellers delegats o Conselleres delegades o la Comissió de 
Govern. La Presidència pot limitar la formulació de precs en cada sessió a dos per grup, amb un termini 
màxim global d’exposició de deu minuts. 

 
Els precs no són jurídicament vinculants i no poden ser sotmesos a votació. Els precs es poden 
formular oralment o per escrit i poden ser debatuts si la Presidència ho considera oportú. El debat, si 
s’escau, es porta a terme per regla general en la sessió següent; tanmateix, si la Presidència ho 
considera convenient, poden ser contestats en la mateixa sessió en què es formulen. 

 
5. Pregunta: qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern en el si del Ple, relativa a l’actuació o 

propòsits d’actuació d’aquests òrgans. Poden plantejar preguntes tots els Consellers i Conselleres i no 
poden ser admeses les preguntes d’interès personal de qui les formula o de qualsevol altra persona 
singularitzada, ni les que suposen consultes d’índole estrictament jurídica. 

 
Les preguntes plantejades oralment o per escrit en el transcurs d’una sessió són contestades pel seu destinatari 
en la sessió següent, sense perjudici de poder-ho fer en la mateixa sessió. La Presidència pot limitar el termini 
de formulació de preguntes en les sessions del ple, sense que aquest pugui ser inferior a cinc minuts per a cada 
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membre de la corporació, o de deu minuts per grup, a distribuir, si s’escau, entre els seus integrants. 
 
Es poden formular també preguntes a respondre per escrit. En aquest cas, han d’ésser contestades en el termini 
màxim de dos mesos.  
 
Article 66. De les votacions en general 
 
Finalitzat el debat sobre un assumpte, es procedeix a la seva votació. 
 
Els acords es consideren aprovats per assentiment si, un cop anunciats, no originen cap objecció o oposició. 
Altrament s’han de sotmetre a votació d’acord amb els articles següents. 
 
Abans de començar la votació, la Presidència ha de plantejar de manera clara i concisa els termes d’aquesta i la 
forma d’emetre el vot. 
 
Un cop iniciada, la votació no pot interrompre’s per cap motiu. Durant el desenvolupament de la votació la 
Presidència no ha de concedir l’ús de la paraula i cap Conseller o Consellera no pot entrar o sortir del lloc de 
sessions. 
 
Finalitzada la votació, la Presidència proclama el seu resultat i declara, si és el cas, l’adopció dels acords 
corresponents. Si la votació ha estat nominal, amb caràcter previ el/la secretari/ària computa els sufragis 
emesos i anuncia en veu alta el seu resultat. 
 
Article 67. Sistemes de votació 
 
Les votacions poden ser ordinàries, nominals i secretes. 
 
Són ordinàries les que es manifesten per signes convencionals d’assentiment, dissentiment o abstenció. 
 
Són nominals les que es realitzen mitjançant la crida per ordre alfabètic de cognoms, i sempre en darrer lloc el/la 
President/a, i en les quals cada membre de la corporació, en ser cridat, respon en veu alta “sí”, “no” o 
“abstenció”. 
 
Són secretes les votacions que es realitzen mitjançant papereta que cada membre de la corporació diposita en 
una urna habilitada a l’efecte. Quan la votació és secreta, no hi cap explicació de vot si tots els grups han tingut 
l’oportunitat d’intervenir en el debat precedent. Tanmateix, els grups que han intervingut en el debat i, com a 
conseqüència d’aquest, han canviat el sentit del seu vot, tenen dret a explicar-ho. 
 
Article 68. Aplicació dels sistemes de votació 
 
El sistema normal de votació és el de votació ordinària. 
 
La votació nominal és preceptiva quan es sotmet a la consideració del Ple una qüestió de confiança o quan la 
Llei ho disposi expressament. En la resta de supòsits la votació nominal ha de ser sol·licitada almenys per un 
grup polític i l’ha d’autoritzar el ple per majoria simple en votació ordinària. 
 
Llevat que vingui imposada per Llei, la votació secreta ha de ser autoritzada pel Ple, a proposta de la 
Presidència o de qualsevol grup. En qualsevol cas, la votació secreta és preceptiva en la moció de censura. 
 
Article 69. Quòrums de votació 
 
El Ple adopta els seus acords, com a norma general, per majoria simple dels membres presents. Existeix 
aquesta majoria quan els vots afirmatius són més que els negatius. 



36 

 
Quan la Llei requereix que la vàlida adopció d’un acord es faci amb el vot favorable de la majoria absoluta, 
aquesta s’obté si, com a mínim, els vots afirmatius són més de la meitat del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Article 70. El sentit del vot 
 
Els membres de la corporació poden emetre el seu vot en sentit afirmatiu o negatiu o bé abstenir-se. 
 
A efectes de la votació corresponent es considera que s’abstenen els membres de la corporació que s’han 
absentat del saló de sessions una vegada iniciada la deliberació de l’assumpte i no hi són presents en el 
moment de la votació. Si es reintegren al saló de sessions abans de la votació, poden votar en qualsevol cas. 
 
En el cas de votacions amb resultat d’empat s’ha de efectuar una altra votació i si persisteix l’empat decideix el 
vot de qualitat de la Presidència. Aquesta previsió no és aplicable si la vàlida adopció dels acords requereix 
d’una majoria especial o qualificada. 
 
Article 71. Les actes de les sessions 
 
De cada sessió el secretari/a aixeca acta, la qual ha de contenir les dades següents: 
 

a) lloc de la reunió, amb expressió del nom del municipi i la sala en què se celebra. 
b) data i hora en què comença i en què s’aixeca la sessió. 
c) nom i cognoms de qui presideixi la sessió. 
d) nom i cognoms dels consellers i conselleres presents. 
e) nom i cognoms dels consellers i conselleres absents, amb indicació, si s’escau, dels que s’han excusat. 
f) caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, i si se celebra en primera o segona convocatòria. 
g) assistència del secretari/la secretària, o de qui legalment el/la substitueixi, i presència de l'interventor/a i 

el/la Gerent, si hi concorren. 
h) assumptes objecte d’examen. 
i) opinions sintetitzades i/o extractades dels grups o Consellers o Conselleres que intervenen 
j) incidències esdevingudes 
k) votacions verificades i, si són nominals, el sentit en que cada membre de la corporació ha emès el seu 

vot. En les votacions ordinàries es farà constar el nombre de vots afirmatius, dels negatius i de les 
abstencions. En qualsevol cas, tractant-se de votacions ordinàries, cal fer constar nominalment el sentit 
del vot quan així ho sol·liciten els propis interessats o interessades. 

l) part dispositiva dels acords adoptats. 
 
De no celebrar-se sessió per manca d’assistents, o per un altre motiu, el secretari/la secretària supleix l’acte 
amb una diligència autoritzada amb la seva signatura, en la qual consigna la causa i els noms dels membres de 
la corporació que han concorregut, així com el nom dels que han excusat la seva assistència. 
 
En virtut del principi constitucional d’eficàcia administrativa les intervencions, opinions, manifestacions o 
observacions emeses durant la sessió pels grups o consellers/es integrants de la corporació es reflecteixen a 
l’acta de forma succinta, sintetitzada o extractada. 
 
L’acta s’ha de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent i ha de ser llegida prèviament si abans no ha 
estat distribuïda entre tots els membres de la corporació. S’ha de fer constar a l’acta la lectura i l’aprovació de 
l’acta o actes anteriors pendents d’aquest tràmit.  
 
Les actes de les sessions, un cop aprovades, s’han de transcriure en el llibre o en els plecs de fulls habilitats 
legalment. Els fulls del llibre o dels plecs han d’ésser numerats i protocol·litzats amb la rúbrica del President/a i 
el segell del Consell Comarcal. 
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Secció Tercera 

La Junta de Govern 
 

Article 72. Règim de sessions 
 
La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat establerta pel Ple o per la pròpia Junta de 
Govern per delegació del Ple. 
 
La Junta de Govern celebra sessió ordinària com a mínim dos cops al mes. Les sessions extraordinàries i les 
urgents tenen lloc quan són convocades per la Presidència amb aquest caràcter. 
 
Quant al lloc de celebració de les seves sessions, la Comissió de Govern es regeix per regles idèntiques a les 
del Ple. 
 
Article 73. Celebració de les sessions 
 
Les sessions de la Comissió de Govern s’ajusten a les normes d’aquest reglament que regulen el funcionament 
del Ple, amb les modificacions següents: 
 

a) entre la convocatòria i la celebració de la sessió no pot transcórrer menys d’un dia hàbil sencer, llevat 
del cas de les sessions extraordinàries i urgents en què, abans d’entrar a conèixer dels assumptes 
inclosos en l’ordre del dia, cal que sigui declarada la urgència per acord favorable de la majoria simple 
dels membres presents. 

b) les sessions de la Junta de Govern no són públiques, 
c) Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern en primera convocatòria, hi ha de ser present un terç 

dels seus integrants. En segona convocatòria és suficient amb un número no inferior a tres. 
d) les actes de les sessions de la Junta de Govern es transcriuen en llibres o plecs distints dels de les 

sessions del Ple. 
e) a les sessions de la Junta de Govern hi assistiran el Secretari/a, Interventor/a i el/la Gerent del Consell 

Comarcal. 
 
La Presidència pot requerir la presència de Consellers o Conselleres no pertanyents a la Junta de Govern, o de 
personal al servei del Consell Comarcal o dels ens que en depenen, amb la finalitat d’informar sobre assumptes 
relatius a llurs activitats. 
 
La Junta de Govern adopta els acords sobre les competències que li han estat delegades o assignades 
directament per la Llei, si s’escau, mitjançant votació ordinària. 
 
En les sessions de la Junta de Govern s’inclourà un punt relatiu a precs i preguntes i un altre per a informació 
general i l’Ordre del Dia es realitzarà per la Presidència a proposta de la Gerència, amb la participació de la 
Secretaria i dels Consellers i Conselleres amb delegació general.  
 
Article 74. Caràcter 
 
La Junta de Govern tindrà un doble caràcter, com a òrgan resolutori i com a òrgan deliberant. 
 
Com a òrgan deliberant, una vegada finalitzada la sessió podrà continuar aquesta sense l’assistència del 
Secretari i restants funcionaris i sense necessitat d’aixecar acta de les esmentades celebracions, ja que no 
implicarà l’adopció d’acords i únicament tindrà per objecte la deliberació i intercanvi d’impressions entre el 
President o la Presidenta i els Consellers o les Conselleres. 
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Secció Quarta 
La Comissió Especial de Comptes 

 
Article 75. Constitució i funcionament 
 
La Comissió Especial de Comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb 
representació en el Consell Comarcal i adopta les seves decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de 
Consellers i Conselleres comarcals respectius. 
 
A aquests efectes cada grup ha de nomenar per escrit dirigit al/la President/a el seu representant. En absència 
d’escrit, es convocarà per defecte el Portaveu del grup. Es considerarà President/a de la Comissió Especial de 
Comptes el representant del grup polític que ostenti la Presidència del Consell Comarcal. 
 
 

La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any 
per tal d’examinar i informar els comptes de la corporació que estableix la legislació d’hisendes locals. No 
obstant, pot tenir reunions preparatòries si el/la seu/seva President/a així ho acorda. 

 
Les convocatòries les farà el President/a amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans de la data 

que es fixi per la sessió. 
 
Els comptes i la documentació complementària han d’ésser a disposició dels membres de la Comissió a la 
Secretaria de l’entitat, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim dos dies hàbils abans de les 
reunions. 
 

CAPÍTOL II 
RÈGIM DE DELEGACIONS 

 
Article 76. Àmbit de la delegació de competències 
 
La competència és irrenunciable i s’exercirà irremeiablement pels òrgans administratius o càrrecs que les tinguin 
atribuïdes com a pròpies, llevat els casos de delegacions o substitucions previstes per les Lleis i el present 
Reglament. 
  
Article 77. Delegació expressa 
 
Totes les delegacions que es realitzin tant pel President com pel Ple hauran de realitzar-se per escrit, mitjançant 
acord o decret, en els termes que s’estableixen en aquest Reglament, i hauran de contenir expressió íntegra i 
exhaustiva de l’abast de la delegació, en relació amb les matèries, signatura de documents i característiques 
que inclou. 
 
Article 78. Prohibició de subdelegació 
 
Les competències delegades en un òrgan o Conseller/a no podran ser delegades per aquest en un tercer, llevat 
que una llei ho autoritzi expressament. 
 
Article 79. Vigència 
 
Les competències s’entendran delegades per temps indefinit, llevat que a l’acord de delegació s’estableixi el 
contrari o que la temporalitat se’n derivi de la pròpia naturalesa de la delegació. 
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Les delegacions no queden revocades per produir-se canvis en la titularitat o composició dels òrgans delegants 
i/o delegats, amb l’excepció de la finalització del mandat legislatiu que si suposa la revocació automàtica de les 
delegacions efectuades en la Comissió de Govern. 
 
Article 80. Revocació  i modificació 
 
L’òrgan delegant podrà recuperar en qualsevol moment la competència delegada pel mateix procediment 
utilitzat per a la seva delegació. 
 
La modificació de la delegació ha d’adoptar-se també amb les mateixes formalitats que les exigides per al seu 
atorgament. L’atorgament de competència en favor d’un altre òrgan o Conseller o Consellera porta implícita la 
revocació de la delegació conferida amb anterioritat. 
 
Article 81. L’acceptació de les delegacions 
 
Les delegacions es consideren acceptades tàcitament si un cop notificades al seus destinataris aquests no les 
rebutgen expressament. També s’entenen acceptades tàcitament si els seus destinataris en fan un ús efectiu. El 
jurament o promesa efectuat amb motiu de la presa de possessió com a Conseller o Consellera abasta l’exercici 
dels càrrecs, funcions i competències delegades que poden ocupar-se o exercir-se en l’àmbit corporatiu. 
 
Article 82. Validesa  
 
Les resolucions i acords adoptats pels òrgans delegats s’entendran dictades per l’òrgan o càrrec que tingui la 
competència originària sobre la matèria i s’entendran immediatament executives i amparades per la presumpció 
de legitimitat que gaudeixen tots els actes administratius.  
 
Tanmateix, si l’acte de delegació no disposa el contrari, la translació de competències porta implícita la facultat 
de resoldre els recursos de reposició de què puguin ser objecte els actes dictats en virtut de la delegació 
conferida, sempre que  aquesta última  comporti la facultat de dictar actes susceptibles de recurs. 
 
Article 83. Facultats de l’òrgan delegant 
 
Si no es disposa altrament, l’òrgan delegant conserva, en relació a les competències delegades, les facultats 
següents: 
 

a) rebre, quan ho consideri oportú, informació de l’òrgan delegat. 
b) ser informat prèviament a l’adopció de decisions, si així ho disposa l’acord o resolució de delegació. 
c)exercir puntualment les competències delegades, per raons d’urgència o de naturalesa tècnica, 

econòmica, social o jurídica, així com per absència o malaltia dels òrgans delegats de caràcter 
unipersonal, sense perjudici de mantenir en vigor la delegació corresponent, posant-ho en coneixement 
de l’òrgan delegat i dels interessats en l’expedient, si és el cas.  

 
TITOL   IV 

PARTICIPACIÓ MUNICIPAL I CIUTADANA 
Secció Primera 

Participació individual 
 
Article 84. Drets dels ciutadans  
 
El Consell Comarcal reconeix i garanteix els drets a tots els ciutadans/es de la comarca a participar en els 
assumptes públics i es compromet a informar a la població de la seva gestió mitjançant els diversos mitjans al 
seu abast. 
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En concret, el Consell Comarcal reconeix i garanteix a tots els ciutadans/es del Baix Llobregat:  
 
- el dret fonamental de petició, manifestada per escrit en els termes previstos per la normativa de 

procediment administratiu vigent. 
- el dret de dirigir-se al Consell, a través del President o dels òrgans col·legiats, per sol·licitar aclariments 

o actuacions comarcals, petició que es cursarà per escrit i que haurà de contestar-se pel Consell en un 
termini màxim de dos mesos. 

- el dret a formular a qualsevol membre del Consell propostes d’accions o d’actuacions relatives a 
matèries de competències o interès comarcal, a fi que aquesta es trameti al Ple del Consell, en el 
capítol de Precs i Preguntes i es podrà, a instància del Conseller o Consellera afectat, trametre’s 
comunicació a l’interessat de la realització del prec i les mesures adoptades. 

 
Article 85. Registres 
 
A banda del registre comarcal, els ciutadans de la comarca del Baix Llobregat, podran dirigir els seus escrits i 
les seves instàncies al Consell Comarcal a través dels Ajuntaments integrants de la Comarca. 
 

Secció Segona 
Participació dels municipis i entitats 

 
ARTICLE 86. Participació d’entitats   
 
El Consell Comarcal garanteix el dret de participació de les entitats i associacions d’abast comarcal en matèries 
d’especial interès per la comarca. 
 
Sense perjudici dels drets d’assistència als plenaris i de sol·licitud d’informació de les entitats i associacions, 
serà el Ple de l’entitat qui determini aquelles matèries per a les quals s’ha de convocar a les entitats comarcals i 
quines seran les entitats objecte de la convocatòria, que podrà prendre forma genèrica o sectorial depenent de 
l’especificitat de la matèria o matèries a tractar.  
 
 
 
Article 87. Participació de municipis 

 
A banda de la seva representativitat mitjançant el Consell d’Alcaldes, el Consell Comarcal reconeix i garanteix el 
dret a participar a tots els municipis que formen part de la comarca del Baix Llobregat en els assumptes 
d’aquesta, i reconeix en particular els instruments de participació següents:  
 
-  el dret a la informació, en els termes que es regula en aquest Reglament en relació amb els consellers i 

les conselleres  comarcals 
- el dret a realitzar propostes a qualsevol òrgan unipersonal o col·legiat del Consell Comarcal, a través 

dels seus òrgans de govern municipals 
-  el dret a rebre fotocòpia o tramesa electrònica, si així ho sol·liciten de manera expressa mitjançant 

acord del seu òrgan competent, de les actes de les sessions que celebrin els òrgans col·legiats de 
caràcter decisori del Consell Comarcal 

- el dret a rebre fotocòpia o tramesa electrònica, si així ho sol·liciten de manera expressa mitjançant 
acord del seu òrgan competent, de les Ordres del Dia de les sessions del Ple del Consell Comarcal. 

 
Disposició derogatòria 
 
En el moment de l’efectiva entrada en vigor del present Reglament Orgànic Comarcal es considerarà derogat en 
la seva totalitat l’anterior. 
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El Sr. President dóna la paraula al Sr. Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
El Partit Popular expressa el seu oferiment de que el que es modifica avui es tingui en compte per 
poder ocupar algun lloc de representació en estaments que puguin fer falta. 

 
Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
5.- Aprovar la dedicació exclusiva i parcial de determinats Consellers i Conselleres. 
 

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

“Vist que en sessió de 22 de juliol d’enguany s’ha procedit a la constitució de la nova 
legislatura del Consell Comarcal del Baix Llobregat i al nomenament com a President del Conseller Sr. 
Joaquim Balsera García. 

Vist que pels Decrets de la Presidència núm. 151/2011 i 152/2011, d’igual data, s’ha 
procedit a l’establiment de la Junta de Govern com a necessària organització comarcal, d’acord amb el 
vigent Reglament Orgànic Comarcal, així com a la delegació de determinades àrees de direcció a favor 
de determinats Consellers i Conselleres. 

 
Vist l’article 31 i següents del Reglament Orgànic Comarcal, segons els que, a 

proposta de la Presidència, el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat pot determinar la 
conveniència de que determinats Consellers i Conselleres tinguin dedicació exclusiva o parcial per a 
tasques relacionades amb l’activitat comarcal, així com percebre retribucions per la mateixa. 

 
Atès que la Presidència considera convenient la disponibilitat de determinats 

consellers de grups polítics amb responsabilitats de govern, per tal de dotar l’estructura comarcal de 
major eficàcia. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la dedicació exclusiva o parcial, segons els casos, dels Consellers 
i Conselleres següents: 
 
- Sr. Miquel Comino Haro (Conseller de Política Territorial i Joventut, PSC-CPM) 
- Sr. Javier González Abad (Conseller de Serveis Generals, Règim Interior i Hisenda, PSC-

CPM). 75% de la jornada 
- Sr. Ivan Arcas Blanch  (Conseller de Cultura i Memorial Democràtic, ICV-EUiA) 
- Sra. Caterina Mestres i Guasch (Consellera de Cooperació i Relacions Institucionals, CiU) 
-  Sr. Jordi Milà i Egea (Conseller de Mobilitat, ERC) 
 

SEGON.- La presència al Consell Comarcal del Baix Llobregat haurà de dedicar-se al 
desenvolupament de les tasques que li són pròpies de seguiment de l’activitat comarcal en l’àmbit en 
el que ostenten competències delegades. 
 

TERCER. – Les retribucions a percebre per aquestes activitats s’estableixen en les 
següents quantitats brutes anuals: 
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- Sr. Miquel Comino Haro: 35.474 € 
- Sr. Javier González Abad: 26.605 € 
- Sr. Ivan Arcas Blanch: 35.474 € 
- Sra. Caterina Mestres i Guasch: 35.474 € 
-  Sr. Jordi Milà i Egea: 35.474 € 
 

Aquestes retribucions es faran efectives per períodes mensuals en dotze pagaments 
proporcionals i s’entenen determinades en quantitat bruta, estant subjectes a les deduccions i 
retencions establertes per la legislació vigent en cada moment 
 

QUART.- Els esmentats Consellers i Conselleres seran donats d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social, amb càrrec al pressupost del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

CINQUÈ.- D’acord amb el Reglament Orgànic Comarcal, la dedicació exclusiva és 
incompatible amb qualsevol altre tipus d’activitat o ocupació de tipus econòmic, amb els marges, 
excepcions i limitacions que en cada moment determini la legislació vigent en matèria 
d’incompatibilitats i contractació. Els Consellers i Conselleres afectats hauran de notificar al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació si aquest pot afectar 
la seva compatibilitat amb la dedicació exclusiva al 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-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM i els vots en 
contra dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup 
comarcal de Plataforma per Catalunya. 
 
6.- Donar per constituïts els grups polítics del Plenari i per designats els Portaveus de cadascun 
d’ells, i establir la periodicitat de les sessions. 
 

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

“Una vegada celebrades les eleccions locals i prèvia proclamació dels Consellers 
electes per la Junta Electoral Provincial de Barcelona, s’ha procedit a la constitució del nou Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, en sessió de data 22 de juliol de 2011, pel que resulta necessari procedir, 
de conformitat amb la legislació vigent, en particular amb l’article 38.a) del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, a la determinació de la periodicitat de les sessions del Ple. 
 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 48 del Reglament Orgànic 
Comarcal, el Ple, que segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
parcialment modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, pot celebrar sessions ordinàries i 
extraordinàries, celebra les seves sessions ordinàries com a mínim cada dos mesos.  
 

Vist l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, amb l’article 97 i 98 del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que manté la seva vigència pel que fa al 
funcionament del ple  dels consells comarcals, i amb l’article 71 del Reglament Orgànic Comarcal. 

 
Vist els articles 46 i ss. del Reglament Orgànic Comarcal. 
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Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple d’aquesta Corporació tindran 
lloc el tercer dilluns no festiu mensual cada dos mesos, a les 18.00 hores, a la sala de sessions del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 

SEGON.-  Facultar al Sr. President per a què suspengui la celebració del Ple ordinari 
quan correspongui la seva celebració durant el mes d’agost com a conseqüència del període 
vacacional, llevat quan allò afecti la gestió dels assumptes comarcals així com per proposar o avançar 
la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia 
fixat sigui festiu o per altre motiu justificat. 

 
  TERCER.- Donar-se per assabentats de la constitució dels grups polítics i la 
designació dels següents portaveus: 
 

- PSC – CPM :   Sra. Maria Soler i Sala  
- CiU:    Sr. Jesús Arévalo i Bravo 
- ICV-EUiA-EPM:   Sra. Cristina Bigordà i Vargas     
- ERC-AM:   Sr. Jordi Albert i Caballero  
- PP:    Sr. Luis Elías Ortega Lázaro  
- PxC:     Sr. David Parada Pérez 

 
QUART.- Comunicar el present acord a tots els Consellers afectats, per al seu 

coneixement i efectes.” 
 
El Sr. President comenta que s’ha introduït la possibilitat de, si el plenari ho té a be, considerar de 
avançar les seves sessions a les 18 hores, no a les 19 hores com fins l’actualitat. 
 
Pren la paraula el Sr. David Parada, portaveu del grup comarcal de Plataforma per Catalunya, que diu: 
 
El tercer dilluns de cada mes, i aquí hi ha tres consellers que són del meu ajuntament, fem el Ple de 
l’Ajuntament de Sant Boi a les sis de la tarda, o sigui que suposo que hi ha tres, un del PSC, un de 
Convergència i un de Plataforma, que som de Sant Boi, i ens coincidiran, crec que es podria intentar 
modificar l’horari o el dia, o la setmana. 
 
En resposta pren la paraula el Sr. President que diu: 
 
Sempre trobarem dificultats de posar totes les agendes de tots els consellers d’acord. És una tradició 
d’aquest Consell Comarcal fer el tercer dilluns de cada mes aquest plenari, no obstant, jo, si els hi 
sembla, pels fets que m’estan comentant i que m’han comentat abans, aprovariem aquest acord que 
portem ara però en Junta de Portaveus establiríem per reunir-nos i per veure quin és el dia que millor li 
va al conjunt del plenari. Si els hi sembla aquesta proposta faríem aquest acord constitutiu, això 
afectaria al primer Ple després de l’estiu, i en aquell moment podríem buscar un consens del dia dels 
plens. 
 
El Sr. Ortega, portaveu del grup comarcal del PP, demana un aclariment respecte a si a partir d’ara els 
plens comarcals seran mensuals i el Sr. Secretari li respon dient que no, que seran cada dos mesos 
com preveu el Reglament Orgànic Comarcal. 
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Els presents aproven per unanimitat el present acord. 

 
7.- Aprovar l’assignació econòmica als grups comarcals per a despeses de funcionament. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Una vegada constituït el nou Consell Comarcal del Baix Llobregat, a ran dels resultats 

que es van produir com a conseqüència de la celebració de les eleccions locals convocades, i de 
conformitat amb l’article 21 del Reglament Orgànic Comarcal, cal procedir a la determinació de la 
quota econòmica mensual a assignar a cada grup polític amb representació comarcal, amb la finalitat 
de què puguin sufragar les seves despeses de funcionament en relació amb la seva activitat comarcal. 
 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es reconeix als membres de les Corporacions 
Locals el dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan exerceixin en règim de 
dedicació exclusiva o dedicació parcial, així com també respecte als regidors i regidores que no 
exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva ni dedicació parcial a percebre 
assistències i indemnitzacions en la quantia que acordi el Ple. 
 

Atès que les esmentades retribucions i indemnitzacions han de ser consignades en el 
pressupost de la Corporació, respectant els límits que, legalment i amb caràcter general s’estableixin. 
 

Atès que de conformitat amb l’article 21 del Reglament Orgànic Comarcal, es podrà 
fixar una aportació econòmica per sufragar les despeses de funcionament dels grups polítics 
comarcals, essent el criteri per a la determinació de la quota l’establiment d’una quantitat mínima per 
grup, més un altre quantitat proporcional al nombre de Consellers, que seran determinades pel Ple. 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat l’adopció dels següents   

 
ACORDS 

 
PRIMER.-   Establir per a cada grup polític comarcal representat al Consell Comarcal 

una quota fixa anual de sis mil vuit-cents quaranta euros (6.840 €/any). 
 

SEGON.-  Atorgar addicionalment a cada grup polític comarcal una quota anual de sis 
mil vuit-cents quaranta euros (6.840 €/any) per cada Presidència o Vice-Presidència que ostenti, així 
com una quota anual de dos mil dos-cents vuitanta euros (2.280 €/any) per cada conseller o consellera 
integrat al mateix. 
 

TERCER.-  Aquesta quantitat anual es lliurarà amb periodicitat trimestral, al compte 
que a l’efecte facilitin els grups polítics comarcals mitjançant els seus respectius portaveus. 
 

QUART.-  Fixar per a tots els consellers i conselleres que no tinguin dedicació 
exclusiva ni dedicació parcial una assignació de cent quaranta dos euros amb cinquanta cèntims 
(142,50 €) per assistència efectiva a cada sessió de Ple, Junta de Govern i Junta de portaveus. 
Aquestes quantitats es faran efectives de forma trimestral. L’assignació del President serà de 770 € per 
sessió. 
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CINQUÈ.- Notificar el present acord als Portaveus dels diferents grups polítics 

comarcals per al seu coneixement i efectes, i als serveis econòmic – administratius de l’entitat per a la 
seva immediata execució.” 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM, l’abstenció dels 
representants presents del grup comarcal del Partit Popular i el vot en contra del representant del grup 
comarcal de Plataforma per Catalunya. 
 
8.- Nomenar la Sra. Eugènia García Puig com a Gerent. 

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

 
“Vistos els articles 12 i 17 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, que fan referència a la figura 
i competències de la Gerència comarcal. 
 

Atès que la Gerència integra l’organització comarcal, d’acord amb la LOCC, que la 
plaça, que té la consideració de funcionari eventual, es troba vacant i que cal determinar la seva 
ocupació per ser la plaça necessària en l’organització comarcal. 
 

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

PRIMER.- Nomenar la Sra. Eugènia García Puig com a Gerent del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, amb efectes immediats. 
 

SEGON.-  La Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat tindrà la condició de 
funcionària eventual i ostentarà les competències que li atribueix l’article 16 de la Llei de l’Organització 
Comarcal de Catalunya i el 14 del Reglament Orgànic Comarcal, així com aquelles que li quedin 
delegades en les bases d’execució del Pressupost aprovades anualment. 
 

TERCER.- Dins les previsions de la LOCC, expressament se li atorguen per aquest 
acord les competències de planificació pressupostària i seguiment de la mateixa. 
 

QUART.-  Atès que la Sra. Eugènia García Puig es funcionària de plantilla del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, declarar-la en situació de serveis especials. 

 
CINQUÈ.-  Establir com a retribucions salarials de la Gerència la quantitat de 

64.651,90 € bruts anuals. 
 
SISÈ.- Publicar aquest nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí 

Oficial de la Província, de conformitat amb el que preveu l’article 104 de la Llei 7/1985 reguladora de 
les bases de règim local”. 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM i l’abstenció dels 
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representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de 
Plataforma per Catalunya. 
 
9.- Aprovar la determinació de personal eventual no directiu amb funcions 
d’assessorament d’àrea. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès el que disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 

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

Vist l’article 9 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
serveis de les entitats locals. 

 
Atès que el nombre, les característiques bàsiques i la dedicació i les retribucions del 

personal eventual els han de determinar el ple de la corporació en començar el seu mandat, dins dels 
crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte, d’acord amb el que disposa l’article 
9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, l’article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i 
l’article 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Atès que, segons consta a l’informe emès per la Gerència, resulta convenient 
incorporar personal eventual no directiu d’assessorament especial amb funcions d’assessorament 
d’àrea. 
 

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

PRIMER.-  Establir quatre places de personal eventual amb funcions d’assessorament 
especial  d’àrea, d’acord amb els continguts que prevegi la relació de llocs de treball de l’entitat, amb 
les següents característiques: 

 
- dues places amb dedicació exclusiva i unes retribucions brutes anuals màximes de 23.000€. 
- dues places amb dedicació parcial (mitja jornada) i unes retribucions anuals màximes d’11.500€ 

 
SEGON.-  Determinar en cinc –incloent la Gerència- el número màxim de places de 

personal eventual de la plantilla del Consell Comarcal del Baix Llobregat.  
 
TERCER.- Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí 

Oficial de la Província, de conformitat amb el que preveu l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 104 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 304 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”. 

 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Ortega, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
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Més que per un tema funcional farem l’argumentació que servirà pels punts 9, 10, 11 i 12, i és tant 
senzill com que com no formem part de l’equip de govern expressarem un sentit de vot que serà 
evidentment negatiu, i que expressarem punt per punt. 

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

membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM i el vot en contra 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal 
de Plataforma per Catalunya. 
 
10.- Aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’entitat. 

 
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, 
modificades posteriorment per acord plenari de 18 d’abril de 2011. 

 
Atesa la necessitat de modificar la plantilla d’aquesta entitat per l’exercici 2011 per 

adaptar-la als canvis produïts  a ran de la posada en marxa de la nova legislatura de la corporació, i 
específicament per incorporar quatre places de personal eventual no directiu d’assessorament especial 
amb funcions d’assessorament d’àrea, dos amb dedicació complerta i dos amb dedicació parcial. 
 
  Vist l’informe emès per la Responsable del Departament de Recursos Humans i per la 
Coordinadora de l’Àrea de Serveis Centrals en data 22 de juliol de 2011, que s’incorpora a l’expedient. 
 
   

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

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

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

ACORDS 
 

  PRIMER.- Aprovar la modificació de la 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 la modificació en incorporar dos places 
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d’assessorament especial amb dedicació complerta i dos places d’assessorament especial amb 
dedicació parcial, quedant la plantilla com es detalla a continuació: 
  

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
PLANTILLA 2011 modificació juliol 2011 

 
Places 

    
 

 
Grup 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
EVENTUAL 

 
 

 
Gerent 

 
A1 

 
1 

 
 

              
Assessor/a    4 

 
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 

 
 

 
Escala d’administració especial 

 
 

 
Subescala tècnica 

 
 

 
                         Tècnics superiors 

 
A1 

 
2 

 
 

 
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS 

 
 

 
Tècnics superiors 

 
A1 6 3 

 
Tècnics mitjans 

 
A2 5 3 

 
Tècnics auxiliars 

 
C1 

 
2 2 

 
Prospectors 

 
C1 

 
6 

 
0 

 
            Administratives 

 
C1 

 
8 

 
0 

 
Auxiliars administratives 

 
C2 

 
6 

 
5 

 
Personal d’oficis no qualificat 

 
A.PROF 

 
1 

 
2 
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  SEGON.- Aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal 
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 modificacions sofertes per motius organitzatius, d’acord amb el 
següent detall: 
 
PERSONAL EVENTUAL 
 

Incorporar a la plantilla de la nostre entitat, quatre places de personal eventual no directiu amb funcions d’assessorament 
d’àrea. Dues d’aquestes places a temps complet i les altres dues a 50% de la jornada, en els termes següents, 

 
 

CODI:    E.Ass.  
LLOC DE TREBALL:   ASSESSOR/A 
 
FUNCIONS: Assessor/a d’àrea d’acord amb les assenyalades a l’article 12 de la Llei 

12/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.   
 
PROVISIÓ:   Lliure designació. 

 
TERCER.-  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.” 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM i el vot en contra 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal 
de Plataforma per Catalunya. 
 
11.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 8/2011. 

 
Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist l’informe de la Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació a la 

necessitat de dotar de crèdit extraordinari i suplement de crèdit diverses partides del pressupost 
d’enguany per tal d’adequar el pressupost a la nova estructura organitzativa. 
 

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  
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ACORDS 
  

PRIMER.-   Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 8/2011 del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat mitjançant crèdit extraordinari i suplement de  crèdit finançat amb romanent de 
tresoreria d’acord al següent detall: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS   

     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 

     
912 23000 Assistència a juntes i plens 

Consellers 
60.562,50 4.500,00 65.062,50 

920 11000 Retribució personal eventual 0,00 23.000,00 23.000,00 
920 16001 Seguretat social personal 

eventual 
0,00 7.666,67 7.666,67 

241 15000 Productivitat personal laboral 0,00 10.000,00 10.000,00 
 Total despeses 60.562,5 45.166,67 105.729,17 
     
INGRESSOS  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     
87000 Romanent de tresoreria – 

Despeses generals 
59.562,11 45.166,67 104.728,78 

 Total ingressos 59.562,11 45.166,67 104.728,78 
 

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-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM i el vot en contra 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal 
de Plataforma per Catalunya. 
 
12.- Aprovar la delegació en la Junta de Govern i en la Presidència de determinades 
competències plenàries. 
 

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

“Vist que el Ple del Consell Comarcal ha quedat constituït en sessió del dia 22 de juliol 
de 2011, de conformitat amb la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i per majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació – per tant, amb el quòrum exigit en l’article 22 del text refós de la 
Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, ha elegit el Conseller Sr. Joaquim Balsera García com a 
President, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre 
possessió del mateix i de les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
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Atès que la Presidència d’aquesta Corporació, mitjançant Decret núm. 151/2011, de 

22 de juliol, en exercici de les seves competències ha acordat constituir la Junta de Govern d’aquest 
Consell Comarcal i nomenar els seus membres, als efectes de que la mateixa exerceixi la doble 
competència a la qual es refereix la legislació de règim local vigent i el Reglament Orgànic Comarcal; 
es a dir, d’una banda, l’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves funcions, i d’altra banda, 
l’exercici de les atribucions que legalment li deleguin el/la President/a i el Ple comarcal. 

 
Vist que l’article 22.4) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, en relació amb l’article 52,4 i 57 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 114 del Reglament d’Organització, 
Funcionament, i Règim Jurídic dels Ens Locals, i l’article 7 del vigent Reglament orgànic comarcal, 
preveuen la possibilitat legal que el Ple, mitjançant el quòrum de la majoria absoluta del nombre de 
membres d’aquesta Corporació, delegui determinades competències en la Junta de Govern. 

 
Vista la necessitat de donar una major agilitat, eficàcia i celeritat administrativa a 

determinats expedients, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Delegar a favor de la Junta de Govern i de la Presidència els assumptes 
següents, la competència dels quals correspon al Ple: 
 

Junta de Govern 
 

1.- EN MATÈRIA DE PERSONAL: 
 

a) Les bases reguladores de les proves per a la selecció de personal per a l’accés a la funció 
pública i per a la provisió de llocs de treball tant de personal funcionari com laboral, amb les 
limitacions establertes per la normativa de règim local.  
 
2.- EN MATÈRIA DE DEFENSA JURÍDICA: 

 
a) L’exercici de les accions administratives o judicials, tant quan el Consell Comarcal actuï com 
a part demandant o com a part demandada, inclòs quan s’interposin contra actes o acords 
adoptats pel Ple dins de les seves competències o per la Junta de Govern per delegació del Ple, 
a excepció dels acords sobre conflictes de competències, que es reserven al Ple.  

 
b) L’adopció dels acords necessaris, si s’escau, per l’execució de les resolucions administratives 
o judicials que recaiguin, així com donar-se per assabentada dels autos, providències, arxius, i 
sentències, de qualsevol naturalesa. 

 
c) La declaració de lesivitat dels actes anul·lables del Consell Comarcal. 

 
d) L’acord d’estendre, en matèria tributària i de personal, els efectes d’una sentència en ferm 
que hagués reconegut una situació jurídica individual a favor d’una o més persones, quan es 
donin els supòsits de l’article 110 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
contenciós- administrativa. 
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Queden exclosos d’aquesta delegació els acords que fan referència als actes d’assentiment, 
desistiment, conciliació, i actes de transaccions judicials o extrajudicials, en els supòsit 
d’interposició de recursos contenciós-administratius, en la forma regulada en els articles 74 i 
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-
administrativa, la competència de la qual correspon al Ple. 

 
3.- EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: 
 
a) Les contractacions relatives als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió 
de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu 
import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de 
6.000.000€, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració sigui superior a quatre anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada.  
 
Queden exceptuats de la delegació les concessions de béns o serveis per més de cinc anys, 
sempre que la seva quantia excedeixi del 20% del recursos ordinaris del Pressupost, de 
conformitat amb l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

 
b) L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan la competència per a la contractació sigui del 
Ple, encara que no estiguin previstos en els corresponents pressupostos i facin referència als 
supòsits contemplats en l’apartat anterior. 

 
c) La delegació dels supòsits de contractació de qualsevol índole als que es fa referència en els 
apartats anteriors també comprendrà la delegació de la competència per l’aprovació dels Plecs 
de Clàusules, l’aprovació de l’expedient de contractació, l’aprovació de la despesa corresponent; 
la fixació dels sistemes de selecció del contractista; l’adjudicació del contracte i determinació i 
devolució de les fiances i la resta de garanties exigides legalment, així com la interpretació, 
resolució, modificació o novació dels contractes i qualsevol altre acte en execució dels 
contractes als que s’ha fet referència anteriorment, la resolució dels expedients sancionadors 
per incompliment del contractista, en els supòsits assenyalats en el paràgraf primer d’aquest 
apartat; així com modificar, en supòsits extraordinaris, els percentatges de despeses plurianuals 
en matèria de contractació al que fa referència la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
4.- EN MATÈRIA DE PATRIMONI:  
 
a) L’adjudicació de concessions sobre els béns de l’entitat i l’adquisició de béns immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes 
al/a la President/a, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu 
valor; sempre i quan la seva aprovació no requereixi una majoria especial.  
 
b) L’arrendament o qualsevol altra forma d’ús dels béns patrimonials, inclosa la cessió a precari, 
sempre que la legislació específica permeti expressament dita delegació. 
 
c) L’acceptació de l’adquisició de béns a títol lucratiu, en qualsevol de les formes legals, quan 
l’adquisició comporta l’assumpció d’una condició, càrrega o gravamen onerós. 

 
          d) La cessió d’ús de béns immobles. 
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          5.- EN MATÈRIA D’URBANISME: 
 

a) La iniciació dels expedients expropiatoris per raons urbanístiques o en els supòsits 
contemplats en la normativa aplicable, així com la declaració d’utilitat pública o d’interès social, la 
determinació del preu just, l’aprovació de l’acta de mutu acord, la determinació del preu just en 
peça separada, el pagament del preu just o la seva consignació i la presa de possessió dels 
béns expropiats. 

 
b) Les competències de gestió urbanística que la legislació urbanística futura, autonòmica o 
estatal, poguessin atribuir al Consell Comarcal sense esmentar òrgan concret o al Ple i no 
tinguin el caràcter de no delegables. 
 
6.- EN MATÈRIA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ: 

 
a) L’aprovació dels cursos de formació ocupacional i d’inserció social o professional, excepte 
quan la seva normativa específica exigeixi l’aprovació del Ple; així com l’acceptació dels 
esmentats cursos i l’acceptació dels canvis d’especialitat dels mateixos.  

 
b) L’aprovació dels projectes i programes, amb càrrec a subvencions d’altres administracions 
públiques en matèria de foment de l’ocupació, i en especial l’aprovació dels projectes d’escoles 
tallers i cases d’ofici. 

 
c) L’aprovació de les llistes de participants en els programes i projectes d’ocupació anteriorment 
assenyalats, excepte quan la competència estigui atribuïda a la Presidència per la seva 
regulació específica. 

 
d) L’acceptació de les subvencions o qualsevol altre tipus d’ajuda econòmica, atorgades per 
qualsevol persona física o jurídica, pel foment de l’ocupació. 

 
e) L’aprovació de convenis de col·laboració o cooperació, en matèries relacionades directament 
amb el foment d’ocupació, sempre que la seva durada sigui inferior a un any. 

 
7.- EN MATÈRIA DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ O COOPERACIÓ: 

 
a) Els acords d’aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació, públics o privats, la 
competència de la qual correspongui al Ple. 

 
b) Els convenis interadministratius als que fan referència els articles 303 i ss. del ROAS, a 
excepció dels convenis interadministratius marc, els convenis pels quals es transfereix o es 
deleguen competències comarcals en favor d’altres administracions públiques, els convenis de 
caràcter netament polític i els convenis denominats “protocols” als que fa referència l’article 
108.2 de la Llei 26/2010, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya. 
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          8.-  ALTRES: 
 

a) L’aprovació de bases per a l’atorgament de premis.  
 

b) Els programes, projectes, calendaris o actuacions necessàries per la implantació i 
desenvolupament de l’accés electrònic dels ciutadans als serveis comarcals i, en general, 
qualsevol competència o previsió al respecte de la implantació de l’administració electrònica que 
pugui fer la normativa actual o futura, amb l’excepció de l’aprovació de l’Ordenança general 
d’Administració Electrònica, si s’escau, així qualsevulla altres que les normes puguin atorgar al 
Ple amb la característica d’indelegables. 
 
c) En el límit de les seves competències, les transferències corrents pel finançament de les 
despeses de funcionament de les entitats en que participa el Consell Comarcal. 

 
Presidència 

 
 L’exercici de les competències delegades a la Junta, per raons fonamentades d’urgència, 

donant compte als efectes de ratificació en la següent sessió que se celebri. 
 

 L’autorització o denegació de compatibilitat de tot el personal al servei del Consell Comarcal per 
un segon lloc o activitat en el sector públic o privat. 

 
SEGON.- Sens perjudici de les competències específiques delegades anteriorment, 

també es deleguen en favor de la Junta de Govern les següents competències genèriques: 
 

a) La designació de representants en altres entitats, llevat en cas d’urgència.  
 
b) Les que expressament li atribueixin les Lleis i no tinguin el caràcter de indelegables i aquelles 
que la legislació assigni a la comarca sense atribuir-les a cap òrgan específic. 

 
TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions anteriorment assenyalades 

s‘entenen dictats pel Ple, d’acord amb el que disposa l’article 8.8 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i posen fi a la via administrativa, de 
conformitat amb el que disposen els articles 52.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya. 

 
QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 

expressament s’ha de fer constar el número i data de l’acord del Ple de delegació de competències, de 
conformitat amb l’article 8.8 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. Dels acords adoptats per la Junta de Govern en exercici d’aquesta delegació i 
dels Decrets de Presidència en exercici d’aquesta delegació, s’haurà de donar compte al Ple en la 
primera sessió que se celebri. 
 

CINQUÈ.- Les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser 
delegades a favor d’altres òrgans i seran exercides per l’òrgan delegat; tot això sens perjudici que 
aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i resolució del Ple, amb caràcter 
excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades. 
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SISÈ.- Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació, i sens 
perjudici de l’acceptació de les competències delegades per part de la Junta de Govern i Presidència, 
tindrà plens efectes jurídics des de la seva aprovació. No obstant, el Ple es reserva la possibilitat legal 
de revocar les competències delegades en qualsevol moment, seguint els mateixos tràmits i requisits 
que per la seva delegació. 

 
SETÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu 

electrònica, en compliment del que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 
 

Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels 
membres presents dels grups comarcals del PSC-CPM, CIU, IC-EUiA-EPM i ERC-AM i el vot en contra 
dels representants presents del grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal 
de Plataforma per Catalunya. 
 
 

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


