DECRET /2017

“Atès l’article 13.1 b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, en relació amb l’article 103 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, pel que fa a la
convocatòria del Ple per part del President, i l’obligació d’incloure a l’ordre del dia els assumptes a tractar.
Atès l’article 81.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, Reial
Decret 2568/86, referent a les competències de la Secretaria per a la preparació i posada a disposició de
l’Alcaldia de l’ordre del dia.
Vistos els articles 77 a 90 del Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats
locals que regulen el funcionament dels plens de les entitats locals, així com els requisits de celebració de les
sessions
RESOLC
PRIMER.- Convocar als consellers/es comarcals a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix
Llobregat que tindrà lloc el dia 30 de gener de 2017 a les 18.00h en primera convocatòria i dos dies més tard en
segona convocatòria en cas de no existir el quòrum necessari, per debatre i aprovar, si procedeix, els assumptes
de l’ordre del dia que a continuació es detallen
I. PART RESOLUTIVA
1. Aprovar l’esborrany d’acta núm. 4/16, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de
desembre.
2. Aprovar inicialment el pressupost de l’entitat per l’exercici 2017, així com les seves bases d’execució, la
plantilla i l’actualització de la relació de llocs de treball.
3. Aprovar la pròrroga del Pla d’Igualtat Intern fins l’any 2018.
4. Moció de suport a les Resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat de l’any
2016.
5. Moció per demanar la millora urgent dels serveis de salut dels usuaris de l’àrea d’influència de la
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
II. PART DE CONTROL
6. Donar compte dels següents Decrets de la Presidència: del núm. 253/2016 al 308/2016 i 01/01/2017 al
07/01/2017
7. Donar compte dels següents acords de la Junta de Govern:
Sessió del 19 de desembre

a) Aprovar la subscripció de sengles convenis amb els Ajuntaments de Castelldefels, El Prat de
Llobregat i Viladecans, de col.laboració pel desenvolupament del Business Incubation Center
de l’Agència Europea de l’Espai - Barcelona per a l’any 2017.

b) Aprovar la subscripció d’un conveni amb el Departament de Salut Pública de la Generalitat de

Catalunya, de col.laboració en la prevenció i el control poblacional de mosquits a la comarca
del Baix Llobregat durant l’any 2016 mitjançant el Servei de Control de Mosquits.

SEGON.- Publicar la present convocatòria en el taulell d’anuncis de l’entitat i en la pàgina web pel seu general
coneixement, d’acord amb el que disposa l’article 81.1 d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de Novembre
TERCER.- Notificar el present decret a tots els membres integrants del plenari comarcal.”
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 52.1
de la Llei 7/1985, de 2 Abril de Bases de Règim Local, i els articles 116 y 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
Novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu als jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació
corresponent, d’acord amb l’article 8.1, 25.1 y 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós Administrativa

