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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE EXTRAORDINARI I URGENT 
 

ACTA NÚM. 5/2015 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia vint-i-quatre de juliol de dos mil quinze. Quan són les 
tretze hores i quinze 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. Josep 
Perpinyà i Palau i assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENT 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (PSC-CP) 
Alcaldessa de Gavà 
 
SRA. LÍDIA MUÑOZ CÁCERES (ICV-CE) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
SRA. MAITE AYMERICH I BOLTÀ (ERC-AM)  
Regidora de Sant Vicenç dels Horts  
 
SR. XAVIER FONOLLOSA COMAS (CiU) 
Alcalde de Martorell  
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
MARIA MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels 
 
JESÚS NAHARRO RODRIGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ 
Regidora de Castellví de Rosanes 
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XAVIER PAZ PENCHE 
Regidor de Molins de Rei 
 
LOURDES RUIZ DOMINQUEZ 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTINEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ 
Regidora de Cervelló 
 
ENRIC CARBONELL JORBA 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
COALICIÓ ENTESA 
      
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
JORDI GIL DORADO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOAN PARERA GARCÍA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
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ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 
CiU    
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Regidor de Cervelló 
 
LAIA FLOTA BASTARDES 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
JAUME CASANOVAS RODRÍGUEZ 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
JORDI GARCÍA I MAS 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
 
CIUTADANS 
 
MARTÍN  EUSEBIO BARRA LÓPEZ 
Regidor de Viladecans 
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
FRANCISCO XAVIER ALEGRE BUXEDA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
PP 
  
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARÍN 
Regidora de Viladecans 
 
SONIA MOTOS PÉREZ 
Regidora de Castelldefels 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
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CUP-PA 
 
ROGER CASTILLO I BOSCH 
Regidor de Molins de Rei 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTORA 
 
Sra. Zaida de la Hera Justicia 
 
 
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 proposa sessió extraordinària de manera urgent:  
 
Comencem el Ple extraordinari i urgent, convocat a conseqüència de la signatura del pacte de govern; 
pacte de govern que ha estat negociat amb la intenció d’incorporar les màximes propostes i que 
compleixin els objectius de les formacions polítiques que han signat. En primer lloc cal ratificar la 
urgència de la sessió; per tant demano que es voti a través dels portaveus la conveniència de declarar 
aquest Ple urgent. 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels membres presents 
dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, PP i el vot en contra dels 
representants presents del grup comarcal de Ciutadans i del representant del grup comarcal de la 
CUP.  
 
2.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 151/2015, de 24 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. 

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

 
“Vist que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió constitutiva de 24 

de juliol de 2015, 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. Josep 
Perpinyà i Palau 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. 
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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, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya. 
 

HE RESOLT 
 

PRIMER.- Nomenar Vice-presidents/es d’aquest Consell Comarcal als/les 
consellers/es següents: 
 
VICE-PRESIDENTA PRIMERA:    
   
Sra. Raquel Sánchez Jiménez (PSC-CP) 
 
VICE-PRESIDENTS/ES  (sense prelació específica): 
 
Sra. Lídia Muñoz Cáceres (ICV-CE),  
Sra. Maite Aymerich i Boltà (ERC-AM)  
Sr. Xavier Fonollosa Comas (CiU) 
 

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

 Sra. Raquel Sánchez Jiménez, Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Sr. Xavier Paz Penche, Sr. José Angel 
Carcelén Luján, Sr. Enric Carbonell Jorba, Sr. Miquel Comino Haro 

 
 ICV-CE: 
 Sr. Jesús Blanco Flórez, Sr. Lluis Monfort Peligero, Sra. Lídia Muñoz Cáceres 
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 ERC-AM: 
 Sr. Oriol Bossa i Pradas, Sr. Lluís Fabrés i Pérez 
 
 CiU: 
 Sr. Xavier Fonollosa Comas, Sra. Laia Flotats Bastardes  

 
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/des.  

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

dilluns de cada mes, a les 17:30 hores, els dies en que coincideixi amb sessió plenària l’hora es podrà 
veure modificada 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. 
 

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.  
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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 pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 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€, en ambdós casos 
exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
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€. Queda exclosa d’aquesta 
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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. 

 
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 
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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.  
 
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.  
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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 152/2015, de 24 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 24 de juliol d'enguany ha estat 
nomenat com a President d’aquesta entitat el conseller comarcal Sr. Josep Perpinyà i Palau. 
 

Vist el Decret de Presidència 151/2015, de 24 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 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 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/de les consellers/es 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-CP)    Política Territorial i Joventut 
Sr. José Angel Carcelén Luján (PSC-CP)   Desenvolupament Econòmic i Agrícola 
Sr. Enric Carbonell Jorba (PSC-CP)                                         Règim Interior, Hisenda i Acompanyament Local 
Sra. Victoria Castellanos Núñez (PSC-CP)   Dona i Gent Gran 
Sr. Xavier Paz Penche (PSC-CP)    Politiques de Benestar i Desenvolupament  Social     
Sr. Jesús Blanco Flórez (ICV-CE)    Medi Ambient 
Sr. Jordi Gil Dorado (ICV-CE)     Educació 
Sr. Lluis Monfort Peligero (ICV-CE)    Cultura i Memorial Democràtic 
Sra. Mireia Monfort i Sòria (ERC-AM)   Turisme 
Sr. Jaume Olivella i Riba (ERC-AM)   Mobilitat  
Sr. Jordi García Mas (CiU)      Cooperació i Solidaritat 
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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: 
 
RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ACOMPANYAMENT LOCAL 
 

-  Supervisió, seguiment i control de l’organització administrativa, els serveis 
administratius,  les  plantilles anuals, sistemes de selecció de personal, valoració de 
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 I AGRÍCOLA 
  
 - 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. 
 
- Seguiment i coordinació amb l’activitat del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 
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. 

 
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. 
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GENT GRAN 
 

-  Seguiment de les actuacions adreçades a aquest col.lectiu i participació amb el Consell 
Consultiu de la Gent Gran 

 
POLÍTICA TERRITORIAL 
 

-  Supervisió de les accions de desenvolupament territorial així com les competències 
delegades relacionades amb el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i dels serveis 
relacionats  amb l’habitatge. 

 
- 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. 
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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.   

 
- Supervisió de les actuacions a desenvolupar pel Patronat Comarcal de Serveis a la 

Persona del Baix Llobregat 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. 

 
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  SOLIDARITAT  
 

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

 
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/a. 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. 
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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.” 
 
4.- Aprovar la dedicació exclusiva i parcial de determinats/des Consellers i Conselleres. 
 
El Sr. President vol fer un comentari previ i diu: 
 
El Govern ha decidit que en aquest temes de retribucions, dedicacions i dietes sigui substancialment 
inferior a la que es van aprovar en el 2011 i per tant no hi ha cap augment de cap tipus. 
 

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

“Vist que en sessió de 24 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. 
Josep Perpinyà i Palau. 

 
Vist que pels Decrets de la Presidència núm. 151/2015 i 152/2015, 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/des 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/des 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/des 

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

 
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 del 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, en la quantia que acordi el Ple, amb les limitacions establertes 
a l’apartat bis del referit article introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local; i que les esmentades retribucions han de ser consignades en el 
pressupost de la Corporació, respectant els límits que, legalment i amb caràcter general s’estableixin. 
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Vist l’informe d’intervenció. 
 
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. Enric Carbonell Jorba (PSC-Candidatura de Progrés) – parcial (75% de la jornada) 
- Sr. Miquel Comino Haro  (PSC-Candidatura de Progrés) – parcial (75% de la jornada) 
- Sra. Victoria Castellanos Núñez (PSC-Candidatura de Progrés) – parcial (50% de la jornada) 
- Sr. Jordi Gil Dorado (ICV-Coalició Entesa) - exclusiva 
-  Sr. Jaume Olivella i Riba (ERC-Acord Municipal) – parcial  (50% de la jornada) 
- Sra. Mireia Montfort i Sôria  (ERC-Acord Municipal) – parcial  (50% de la jornada) 
-  Sr. Jaume Casanovas Rodríguez (Convergència i Unió) – parcial (50% de la jornada) 
-  Sr.  Jordi García Más (Convergència i Unió) – parcial (50% de la jornada) 
 

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: 
 
- 32.991 € amb 24 cèntims la dedicació exclusiva 
- 24.743 € amb 43 cèntims la dedicació parcial del 75% de la jornada 
- 16.495 € amb 62 cèntims la dedicació parcial del 50% de la jornada 
 

Aquestes retribucions es faran efectives als consellers i conselleres esmentats en l’acord 
primer 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/les esmentats/des Consellers i Conselleres seran donats/des d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social amb efectes d’ú d’agost, 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/les Consellers i Conselleres afectats/des 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”. 
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El Sr. President dóna la paraula al Sr. Roger Castillo, representat del grup comarcal de la CUP, que 
diu: 
 
Sobre aquest punt nosaltres fem una petita intervenció, anunciem el nostre vot contrari i ho intenten 
argumentar. D’entrada és cert doncs que s’explica que en funció de les retribucions que es percebien 
al 2011 hi ha una disminució, hem pogut comprovar en actes del Consell Comarcal que això és cert, 
que veníem d’unes xifres lleugerament superiors, però també és cert que el febrer del 2013 aquest 
Consell Comarcal va aprovar una rebaixa de les retribucions. Nosaltres hem analitzat les dades que 
teníem en funcions d’aquest rebaixa, hem de dir que per aquest grup polític és difícil treballar si 
canviem les dades urgentment, és a dir, nosaltres quan hem votat en contra de la ratificació d’urgència 
d’aquest Ple doncs ja enteníem que hi ha motius per convocar-lo, però si que és cert que disposar 
d’informació en menys de 24 hores és complicat per analitzar tots aquests números i per tant ens 
disculpem si alguna dada de les que donem és incorrecta, però en tot cas la darrera proposta que 
se’ns ha passat just ara al començar el Ple i que se’ns ha comentat a la Junta de Portaveus ve a 
indicar doncs que es manté la xifra de dedicació exclusiva, la dedicació al 75%, però que si que puja la 
dedicació parcial, que al 2013 va passar de ser 15.835€ ara passa a ser de 16.495, ja sabem que son 
xifres petites però en tot cas al final amb els números que nosaltres tenim aquí i que potser son 
erronis, reiterem, esperem doncs que si és així doncs que em sapigueu disculpar, pujaria la retribució 
total en aquest apartat d’uns quatre mil, cinc mil euros respecte al que ja teníem vigent fins abans 
d’aquest Ple; per tant nosaltres entenent aquestes dades i entenent també el poc temps per poder 
analitzar-les i contestar-les, votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Nosaltres avanço que votarem en contra, perquè nosaltres en el conjunt de les administracions 
defensem un model absolutament gerencial en l’administració i no descarten la presència a dedicació 
exclusiva de polítics, no la descartem, però en un organisme com el Consell Comarcal on pràcticament 
no hi ha competències polítiques, sinó que són competències administratives delegades, posar polítics 
a dedicació exclusiva o parcial sembla com a mínim desafortunat i per tant creiem que absolutament 
innecessari; i aquest és el motiu, amb independència i reconeixent que vostès fan un esforç de rebaixa 
respecte de l’aprovat l’any 2011, pel que nosaltres votarem en contra. 
 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels membres presents 
dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU i PP, i el vot en contra dels 
representants presents del grup comarcal de Ciutadans i del representant del grup comarcal de la 
CUP.  
 
5.- Donar per constituïts els grups polítics del Plenari i per designats els Portaveus de cadascun 
d’ells, establir la periodicitat de les sessions i l’assignació econòmica. 
 

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 24 de juliol de 2015, 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. 
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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, 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. 
 
Vist 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 del 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, amb les limitacions establertes a 
l’apartat bis del referit article introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local; i 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/es, que seran determinades pel Ple. 
 

Vist l’informe d’intervenció. 
 
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. 
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  TERCER.- Donar-se per assabentats de la constitució dels grups polítics i la 
designació dels següents portaveus: 
 

- PSC – CCP:    Sr. José Angel Carcelén Luján  
- ICV-CE:   Sra. Alba Martínez Vélez  
- ERC-AM   Sr. Andreu Pérez i Lorite     

   - CiU:    Sr. Xavier Fonollosa Comas  
- CIUTADANS:   Sr. Francisco Xavier Alegre Buxeda 
- PP:    Sra. María José Díaz Algarín 
- CUP-PA:    Sr.  Roger Castillo i Bosch 

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

una quota fixa anual de cinc mil tres cents euros (5.300€/any). 
 
CINQUÈ.- Atorgar addicionalment a cada grup polític comarcal una quota anual de 

dos mil vuit-cents euros (2.800€/any) per cada conseller o consellera integrat al mateix. 
 
SISÈ.- Aquesta quantitat es lliurarà amb periodicitat trimestral al compte corrent que a 

l’efecte facilitin els respectius grups comarcals. 
 
SETÈ.- Fixar per a tots els consellers i conselleres que no tinguin dedicació exclusiva 

ni parcial una assignació de 132 euros (132€) per assistència efectiva a cada sessió de Ple, Junta de 
Govern i Junta de Portaveus. En el cas de que es celebrin dues sessions del mateix òrgan de forma 
consecutiva el mateix dia, s’entendrà com a una de sola a aquests efectes i es percebrà una única 
assistència. Aquestes quantitats es faran efectives de forma trimestral. L’assignació del President serà 
de 595€ per sessió. 
 

VUITÈ.- Notificar el present acord a tots els/les Consellers/es afectats/des i als 
Portaveus dels diferents grups polítics comarcals per al seu coneixement i efectes, així com als serveis 
econòmic – administratius de l’entitat per a la seva immediata execució.” 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Roger Castillo, representat del grup comarcal de la CUP, que 
diu: 
 
Sobre aquest punt cinc també en Junta de Portaveus se’ns ha explicat que les xifres es mantenen, que  
estan redistribuïdes de forma diferent, entenem que això es així perquè si se’ns ha explicat doncs 
evidentment és perquè hi ha aquest motiu al darrere. Nosaltres havíem comptat amb unes dades 
diferents i per tant la intervenció que havíem preparat, que era una justificació d’un vot en contra, 
doncs perquè enteníem que hi havia una partida que pujava, doncs evidentment la descartem amb 
aquest vot de confiança que fem a les paraules que se’ns han transmès. Però si que voldríem fer una 
reflexió, que també hem transmès als ajuntaments aquests primers dies o primeres setmanes de 
mandat, que és que quan distingim evidentment una subvenció fixa per grup polític i una subvenció en 
funció del nombre de consellers que tenen, el que nosaltres prioritzaríem és que la subvenció fixa sigui 
la més rellevant, però no només en termes de xifres sinó que al final la subvenció que és variable 
doncs acabi disminuint; això en funció de les dades que teníem de 2011, que de 1.900 euros passa a 
2.800; entenem doncs que per tant es prioritza que els grups més importants d’aquest Consell 
Comarcal puguin rebre més retribucions que els grups petits; i per tant nosaltres per aquest criteri de 
distinció hi votaren en contra. 
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El Sr. President fa un comentari a continuació: 
 
El fet d’equilibrar aquestes assignacions el que ha provocat, i que també era una petició reiterada dels 
grups de l’oposició, és que proporcionalment estiguin més retribuïts els Consellers i Conselleres dels 
partits de l’oposició respecte de l’anterior mandat, amb unes quantitats que no són evidentment 
significatives, però ha passat això, la voluntat clara política de que tots siguem iguals, si comparem els 
grups de l’oposició respecte a l’anterior mandat, això s’ha ajustat una mica més i per tant també 
estàvem d’acord que es dignifiqués la tasca dels companys i companyes que esteu a l’oposició. 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels membres presents 
dels grups comarcals del PSC-CPM, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, PP i Ciutadans, i el vot en 
contra del representant del grup comarcal de la CUP.  
 
6.- 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 (LOCC), 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 i del Patronat Comarcal de Serveis a la Persona 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 del Text refós 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 64.774 € 

bruts anuals. 
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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”. 
 
Intervé el Sr. Roger Castillo representat del grup comarcal de la CUP que diu: 
 
Nosaltres en aquest cas tornarem a votar en contra, reitero que no és la nostra voluntat d’anar votant 
en contra sistemàticament el que ens proposa la Junta de Govern o l’equip de Govern, només aquest 
cas concret que estem parlant de cartipàs, de figures, en aquest cas d’un càrrec de confiança, que 
cobrarà 64.774 euros bruts a l’any. Entenem que és una xifra desorbitada pel que pot ser qualsevol 
retribució que puguin tenir les classes populars i treballadores d’aquest país. Nosaltres entenem 
aquesta funció, doncs ja sistemàticament ho estem fent en qualsevol ajuntament, i votem en contra, 
però més enllà d’això si que voldríem fer la reflexió de que aquesta urgència de la sessió ens ha 
impedit poder consultar les virtuts, que no neguem en cap cas, de la Sra. Eugènia García, el seu 
currículum o les seves capacitats per exercir aquest càrrec; sabem que l’ha exercit amb bones 
maneres i amb bones funcions en l’anterior mandat i li desitgem des d’aquí els màxims encerts, però 
evidentment un punt d’aquesta envergadura nosaltres no hi poden donar cap suport si no tenim totes 
les dades disponibles amb una mica de procés que podem fer assembleari, on podem debatre-ho. 
Aquest sentit de vot en contra, aquest vot en contra també pel que fa les retribucions, però en cap cas  
que s’entengui com una manca de confiança cap a la persona que al final ocuparà aquest càrrec que 
doncs esperem que ho faci d’allò més be.  
 
Intervé la Sra. Mª Jose Díaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular que diu: 
 
Nosotros nos abstendremos, aún así queremos aclarar que no tenemos absolutamente ninguna duda 
sobre la profesionalidad de la Sra. Eugenia García. 
 
Els presents aproven per majoria absoluta el present acord amb el vot a favor dels membres presents 
dels grups comarcals del PSC-CPM,, COALICIÓ ENTESA, ERC-AM, CIU, l’abstenció dels 
representants presents del grup comarcal de Ciutadans i del grup comarcal del Partit Popular, i el vot 
en contra del representant del grup comarcal de la CUP.  
 
 
7.- 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 24 de juliol 
de 2015, 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. Josep Perpinyà i Palau 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. 
 

Atès que la Presidència d’aquesta Corporació, mitjançant Decret núm. 151/2015, de 
24 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; 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
 
          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 
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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. 
 
8.- EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA  
 
a) Resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública, així com les altres competències 
vinculades a la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern que no 
tinguin el caràcter de indelegables. 
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          9.-  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 

 
a)  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. 
 

b)  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.” 
 
El Sr. President li dóna la paraula al Sr. Roger Castillo, representant del grup comarcal de la CUP, que 
diu: 
 
Sobre aquest darrer punt de l’ordre del dia nosaltres voldríem fer una consideració, entenem doncs 
que és el procediment que s’ha seguit en altres mandats, però si que volíem fer un aclariment al punt 
tres en matèria de contractació, que és la delegació que fa el Ple cap a la Junta de Govern i 
Presidència, hi ha una frase que no acabem d’entendre diu “quan el seu import sigui superior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000€”, aquesta entenem 
doncs que si és inferior a això es delega a Junta de Govern i si és superior la competència se la queda 
el Ple, ho dic perquè el redactat pot portar a algun tipus de confusió. Només demanar aquest 
aclariment i en tot cas doncs pensar que més enllà d’això entenem que la Junta de Govern té un pes 
força important, hem vist també la seva agilitat de reunions en comparació amb el propi Ple que doncs 
el respectem, entenem que per un criteri d’agilitat es pot entendre, però que en tot cas amb criteris de 
contractació  i urbanisme nosaltres hi tindríem alguns dubtes. 
 
Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Demano als serveis tècnics que ho revisin, perquè efectivament depèn de com ho llegeixis podria estar 
aquesta frase cap a una banda com a l’altra, per tant reviseu. La voluntat clara ja se sap quina és i 
s’agraeix també l’aportació del portaveu de la CUP i revisem això.  
 
Intervé la Sra. Mª Jose Díaz, portaveu del grup comarcal del Partit Popular, que diu: 
 
El grupo del Partido Popular se abstendrá puesto que como hemos manifestado en nuestro discurso 
creemos que el Pleno debería estar dotado de más competencias y por lo tanto debería ser más 
participativo. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, 
que diu: 
 
Dos coses, una que no he manifestat abans, que és que nosaltres no tenim en l’extensió del punt 
anterior res contra la professionalitat de la Gerent, no ho he dit però entenc que s’ha entès. I en relació 
a aquest punt, nosaltres ens abstindrem perquè torna a ser un assumpte de Govern i per tant ja us ho 
fareu, com he dit abans, però en tot cas entenc que quan a la Junta de Govern es tractin assumptes 
delegats pel Ple serà una Junta de Govern oberta i podrem assistir l’oposició, donant que com és un 
assumpte delegat del Ple podrem estar-hi presents en el debat d’aquet punt, tal com estableix la 
sentència del Tribunal Suprem. 
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Pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Es habitual donar compte al Ple d’aquest contingut que va a la Junta de Govern i no hi ha cap 
inconvenient de facilitar el màxim possible la documentació i, en casos concrets també, cap problema 
si puntualment hi ha algun tipus de petició d’assistència, es valora. 
 
A continuació el Sr. President li dóna la paraula al Sr. Secretari, que diu: 
 
Simplement volia comentar al representant de la CUP, a banda de que evidentment des de la 
Secretaria i els Serveis Jurídics, aprofito per posar-me a la disposició, a mi i a la resta de tècnics i 
personal que formen part del mateix per qualsevol aclariment que necessiteu. En el cas concret 
aquest, el redactat no és que estigui malament, és que aquests límits de la delegació de la contractació 
ho posa perquè per sota d’aquests límits no és competència plenària; per tant s’està delegant el que 
passi d’aquests límits. La delegació de les contractacions per sota d’aquests límits estan fetes per la 
Presidència al Decret de delegació de la Presidència en la Junta de Govern, per tant aquest redactat el 
que fa és reproduir la competència plenària en matèria de contractació. No sé si ha quedat clar, 
simplement és que es redacta així perquè per sota d’aquest límit no és competència plenària i per tant 
no té sentit que el Ple delegui, el Ple està delegant el que és competència seva.. 
 

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

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. 
 
 
 


