PLE EXTRAORDINARI
30 DE JULIOL DE 2019

1- Donar compte del Decret de la Presidència de nomenament de les
vicepresidències.

Decret núm.: G1009-0062/2019, de 24 de juliol de 2019
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures indispensables de
caràcter organitzatiu.
La legislació d’organització comarcal estableix que el president ha de
nomenar, entre les conselleres i els consellers comarcals, un/a vicepresident/a
o més, que l’han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant,
absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves
atribucions.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
l’existència de les vicepresidències dins l’organització necessària de caràcter
decisori.
El Consell Comarcal tindrà una o més vicepresidències, les quals seran
designades i revocades lliurement pel President, donant-ne compte al Ple i
amb notificació individual a les persones interessades.
Vist el que disposen els articles 9, 16, 17 i 18 del Reglament Orgànic Comarcal
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data
26 d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de
2012.
Vist el que disposa l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal.
RESOLC:
1- Nomenar els vicepresidents que m’hauran de substituir per ordre de
prelació en cas d’absència, malaltia, vacant en la Presidència, deure
legal d’abstenció o impediment, els consellers comarcals següents:
• Albert Tort Pugibet, vicepresident primer
• Joan Manel Montfort Guasch, vicepresident segon
• Carles Morgades Àguila, vicepresident tercer
• Jordi Ferrer Durich, vicepresident quart
• Lluís Miquel Valls Comas, vicepresident cinquè
• Ramon Riera Bruch, vicepresident sisè
2- Notificar la present resolució a les persones interessades.
3- Publicar la present resolució al BOPB i al web del Consell Comarcal.
4- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per al seu coneixement, en la
sessió extraordinària d’organització.

2- Donar compte del Decret de la Presidència de la composició de membres de la
Junta de Govern i delegació de competències de la Presidència.

Decret núm.: G1009-0063/2019, de 24 de juliol de 2019
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures indispensables de
caràcter organitzatiu.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
l’existència de la Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, dins l’organització
necessària de caràcter decisori. Igualment, estableix que les sessions
ordinàries tindran lloc amb caràcter quinzenal, respectant en tot cas la
periodicitat establerta, mitjançant acord plenari, a l’inici del mandat.
La Junta de Govern està integrada per qui ostenta la Presidència, que la
presideix, i per les conselleres i els consellers que siguin nomenats, lliurement
per la presidència, com a membres d'aquesta. Exercirà la competència que li
és pròpia i indelegable d’assistència permanent al President en l’exercici de les
seves atribucions. El nombre de consellers/es als quals el President pot
nomenar membres de la Junta de Govern, no podrà ser superior al terç del
nombre legal de membres de la Corporació, que actualment ascendeix a
trenta-tres.
Vist el que disposen els articles 9, 14, 15, 62 a 65 del Reglament Orgànic
Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB
de data 26 d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig
de 2012.
Vist el que disposen els articles 8 i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article
9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: i els
articles 43, 44 i 114 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals.
RESOLC:
1- Determinar la composició de la Junta de Govern, amb el nomenament
dels consellers comarcals que en formaran part, quedant integrada de la
manera següent:
Presidència:
• Xavier Lluch i Llopart

Vocalies:
• Albert Tort Pugibet, vicepresident primer
• Joan Manel Montfort Guasch, vicepresident segon
• Carles Morgades Àguila, vicepresident tercer
• Jordi Ferrer Durich, vicepresident quart
• Lluís Miquel Valls Comas, vicepresident cinquè
• Ramon Riera Bruch, vicepresident sisè
2- Delegar en la Junta de Govern l’exercici de les competències que la
Presidència té atribuïdes i que són susceptibles de delegació, la relació
de les quals es transcriurà a continuació. Això no obstant, l’òrgan
delegant podrà recuperar puntualment l’exercici d’alguna de les
competències delegades, donant-ne compte a la Junta de Govern.
• Supervisar les obres comarcals, i donar conformitat a les
certificacions del PUOSC.
• Contractar obres, subministraments, serveis, concessió d’obres,
concessió de serveis i contractes administratius especials, quan el
seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, ni en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros en
els termes i condicions establerts a la disposició addicional segona
del la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
• Aprovar els projectes d’obres, els plans de seguretat i salut quan
sigui competent per a la seva contractació.
• Coneixement d’aquells informes preceptius d’Intervenció i Tresoreria
en les matèries d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
• Retorn de garanties dels contractes subscrits.
• Resoldre les sol·licituds de prestacions d’urgència social, les
sol·licituds de SAD Social, SAD dependència.
• Resoldre les sol·licituds dels ajuts individuals de menjador.
• Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
• Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal.
• Imposició de sancions per infraccions lleus i greus.
• Aprovar els convenis, les seves pròrrogues i acords sempre que no
sigui competència del Ple.
• Acceptar de les subvencions rebudes d’altres administracions i
institucions, quan no siguin competència del ple.
• Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat, disposar despeses dintre dels límits de la seva
competència, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això en
conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
• Aprovar els padrons fiscals dels preus públics per a la prestació dels
serveis que presta el Consell Comarcal.
• Resoldre expedients de responsabilitat patrimonial.
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•
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Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple.
Aprovar les bases específiques les convocatòries i els processos
selectius per a la provisió de places i de llocs de treball: relació
d’aspirants admesos i exclosos; designació nominal del membres del
tribunal i dels respectius suplents; anunci del lloc, data i hora per a la
realització d’exercicis; resolució de les al·legacions presentades en
la llista d’aspirants admesos i exclosos.
Iniciar i resoldre expedients disciplinaris.
Resoldre les sol·licituds d’ajuts del fons social, del plus
d’assegurança del vehicle i el Pla de Formació dels treballadors del
Consell Comarcal.
Aprovar les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics.
Atorgar el Premi a l’Edició de recerca històrica Consell Comarcal de
l’Alt Penedès.
Sol·licitar subvencions i bestretes d’aquestes amb altres
administracions i institucions públiques, sempre que no sigui
competència del Ple.
Adquirir i alienar béns i drets quan el seu valor no superi els límits de
la contractació.
Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada
exercici a les Bases d’Execució del Pressupost, així com la prèvia
aprovació de les Bases particulars reguladores de les corresponents
convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública.
Aprovar els contractes i convenis relatius a l’Arxiu Històric Comarcal.

De forma subsidiària aquelles matèries que per la seva naturalesa i
sense ser de competència atribuïda per normes generals o sectorials al
ple comarcal, la presidència consideri adient d’incloure a l’ordre del dia
de la Junta de Govern Local per adoptar el corresponent acord.
3- Establir que a petició de la Presidència es podrà requerir la presència
de membres de la corporació o del personal al servei del Consell
Comarcal a les sessions i reunions de la Junta de Govern a l’efecte
d’informar dels temes en l’àmbit de les seves activitats.
4- Establir que les competències delegades s’hauran d’exercitar per la
Junta de Govern no essent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut
d’aquest delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància
mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:
“L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern en virtut de les delegacions expressament delegades per
Decret de la Presidència núm... de data...”

Els acords que s’adoptin per delegació que seran immediatament
executius i presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta
Presidència com a titular de la competència originària.
5- Fer constar que aquestes delegacions tindran efectes des del dia
següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la potestat
d’avocació. Tanmateix, la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès assumirà directament l’exercici de les funcions delegades
quan en supòsits d’urgència es consideri adient i necessari, sotmetentse però amb posterioritat les resolucions que s’hi puguin dictar a
ratificació i convalidació de la Junta de Govern, llevat dels casos en què
expressament s’hi hagi acordat l’avocació de la competència delegada
per part de la Presidència.
6- Notificar aquest acord a les persones interessades als efectes
d’acceptació de la delegació, tenint en compte que s’entendrà
acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des
de la notificació aquests no han fet manifestació expressa de la no
acceptació.
7- Publicar aquest acord en el BOPB, de conformitat amb l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i
de l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, així com en el web del Consell Comarcal.
8- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per al seu coneixement, en la
sessió extraordinària d’organització.

3- Donar compte del Decret de la Presidència de delegació general d’atribucions
de la gestió dels assumptes de les seves respectives Àrees i dels serveis.

Decret núm.: G1009-0064/2019, de 24 de juliol de 2019
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel mandat 20192023 i és necessari adoptar les mesures indispensables de caràcter organitzatiu i
establir un règim de delegacions de competències de caràcter general a favor de les
vicepresidències i un altre de caràcter especial a favor de les conselleres i dels
consellers, amb l’objecte de donar celeritat i eficàcia en l’actuació comarcal.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
l’existència dels consellers i conselleres delegades dins l’organització necessària de
caràcter decisori, que podran ser beneficiàries de delegacions de caràcter general per
part de la Presidència, mitjançant Decret en el que es fixarà el contingut i abast de la
delegació, tot especificant si porta inclosa la delegació de signatura.
La Presidència pot efectuar delegacions especials per a una comesa específica; a
aquests efectes s’entén com a comesa específica la gestió continuada d’una àrea
funcional.
Vist el que disposen els articles 9, 18 i 19 del Reglament Orgànic Comarcal del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data 26 d’abril de
2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de 2012.
Vist el que disposen els articles 8 i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article 9 i 10 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: i els articles 43, 44 i
114 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
RESOLC:
1- Efectuar una delegació general d’atribucions de la gestió dels assumptes de
les seves respectives Àrees i dels serveis que les integren dins l’organigrama
funcional del Consell Comarcal, així com nomenar les persones que
ostentaran la Presidència de cada àrea i de les conselleres i els consellers
delegats a cada servei:
 Àrea de Territori i Sostenibilitat
Presidència: Joan Manel Montfort Guasch
• Política Territorial: Joan Manel Montfort Guasch
• Mobilitat: Lluís Miquel Valls Comas
• Seguretat ciutadana i Protecció civil: Lluís Miquel Valls Comas
• Medi Ambient: Marcos Pérez López
• Eficiència energètica: Jordi Torné Solé

 Àrea d’Atenció a les Persones:
Presidència: Jordi Ferrer Durich
• Benestar Social: Núria Arnau Amadó
• Salut Pública: Francesc X. Edo Vargas
• Gent Gran: Jordi Ferrer Durich
• Convivència Ciutadana: Núria Arnau Amadó
 Àrea d’Economia i Hisenda:
Presidència: Carles Morgades Àguila
• Economia: Carles Morgades Àguila
• Recursos Humans: César Herraiz Pujol
• Atenció Ciutadana i Consum: Anna Doblas Ruíz
• Transparència pública: Anna Doblas Ruíz
• Arxiu i Gestió Documental: Anna Doblas Ruíz
 Àrea de Plans Transversals:
Presidència: Albert Tort Pugibet
• Ensenyament: Albert Tort Pugibet
• Cultura i Cooperació: Antoni Romeu Alemany
• Esports: Raül Casado Ruíz
• Joventut: Susanna Escribà Vivó
• Habitatge: Sílvia Pérez Pago
 Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal:
Presidència: Lluís Miquel Valls Comas
• Empresa i Ocupació: Susanna Mérida López
• Agricultura i Medi Rural: Sílvia Pérez Pago
• Productes de la terra: Susanna Mérida López
• Societat de la informació i Oficina comarcal de Suport a
l’Administració electrònica (OCSAE): Francisco Romero Gamarra
2- Establir que l’abast de les funcions de les delegacions de les presidències
d’Àrea comprenen la potestat de convocar les sessions i la signatura de les
actes corresponents. Resta exclosa la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
3- Establir que l’abast de les funcions de les delegacions de les conselleres i dels
consellers delegats a cada servei es circumscriu a l’estudi, proposta i execució
en relació als serveis corresponents, que no inclouen cap facultat resolutòria.
4- Les persones nomenades assumeixen la direcció, la coordinació i la gestió de
l'Àrea corresponent i dels serveis i activitats que s’hi comprenen, i han de
coordinar i supervisar la tasca de les conselleres i dels consellers adscrits a
l'Àrea de la qual són responsables, donant-ne compte a la Presidència del
Consell Comarcal. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i
dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
un altre òrgan. Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència
delegada si dins del termini dels tres dies hàbils següents a la notificació no es
manifesta res en contra.

5- Notificar aquest acord a les persones interessades als efectes d’acceptació de
la delegació, tenint en compte que s’entendrà acceptada tàcitament si en el
termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació aquests no han fet
manifestació expressa de la no acceptació.
6- Publicar aquest acord en el BOPB, de conformitat amb l’article 44.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i de l’article 9.3 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com en
el web del Consell Comarcal.
7- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per al seu coneixement, en la sessió
extraordinària d’organització.

4- Donar compte del Decret de la Presidència de delegació de la Presidència del
Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Decret núm.: G1009-0065/2019, de 24 de juliol de 2019
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures indispensables de
caràcter organitzatiu.
Els Estatuts del Consorci de Promoció Turística del Penedès, publicats
íntegrament al BOPB de 22 de juny de 2015 i al DOGC núm. 6.891, de 12 de
juny de 2015, en el seu article 21, estableixen que la Presidència del Consorci
l'exercirà el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès o en el conseller o
consellera en qui delegui.
La presidència actual té voluntat de continuar mantenint la delegació de la
presidència del Consorci de Promoció Turística del Penedès tal i com havia fet
en l’anterior mandat.
Vist el que disposen els articles 9, 18 i 19 del Reglament Orgànic Comarcal del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data 26
d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de 2012.
Vist el que disposen els articles 8 i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article
9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: i els
articles 43, 44 i 114 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals.
RESOLC:
1- Nomenar al conseller Ramon Riera Bruch com a representant del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès en el Consorci de Promoció
Turística del Penedès, i en conseqüència li delego la presidència del
Consorci amb les competències enumerades en l’article 22 dels
Estatuts, amb caràcter general, sens perjudici d’assumir-les
directament, en cas d’urgència, en virtut de la potestat d’avocació.
2- Els acords adoptats en relació a les matèries delegades tindran el
mateix valor jurídic que les dictades per la Presidència com a titular de
la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de
validesa i executivitat. Els acords adoptats hauran de fer constar les
circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, fent constar
al final de la part expositiva el número de Decret i la data del mateix.

3- Notificar aquest acord a la persona interessada als efectes d’acceptació
de la delegació, tenint en compte que s’entendrà acceptada tàcitament
si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació aquest
no ha fet manifestació expressa de la no acceptació.
4- Publicar aquest acord en el BOPB, de conformitat amb l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i
de l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, així com en el web del Consell Comarcal.
5- Donar trasllat de l’acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès.
6- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per al seu coneixement, en la
sessió extraordinària d’organització.

5- Donar compte del Decret de la Presidència de delegació de la
Presidència del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès
Decret núm.: G1009-0066/2019, de 24 de juliol de 2019
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures indispensables de
caràcter organitzatiu.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
l’existència del Consell d’Alcaldes, com a òrgan col·legiat sense personalitat
jurídica pròpia, dins l’organització necessària de caràcter deliberant.
El Consell d’Alcaldes està integrat per qui ostenta la Presidència del Consell
Comarcal, que el presideix, i per les alcaldesses i els alcaldes dels municipis
de la comarca de l’Alt Penedès.
Vist el que disposen els articles del 30 al 37 del Reglament Orgànic Comarcal
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data
26 d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de
2012.
Vist el que disposa l’article 12.1d i 19 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, en el sentit que són òrgans del Consell Comarcal entre d’altres
el Consell d’Alcaldes.
Vist el que disposen els articles 8 i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article
9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: i els
articles 43, 44 i 114 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals.
RESOLC:
1- Delegar en el conseller comarcal senyor César Herraiz Pujol, la
presidència del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès.
2- Establir que aquesta delegació comprèn la potestat de convocar les
sessions corresponents i la de signar les actes però, resta exclosa la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
3- Els acords adoptats hauran de fer constar les circumstàncies de
l'origen delegat de la seva competència, fent constar al final de la part
expositiva el número de Decret i la data del mateix.

4- Notificar aquest acord a la persona interessada als efectes d’acceptació
de la delegació, tenint en compte que s’entendrà acceptada tàcitament
si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació aquest
no ha fet manifestació expressa de la no acceptació.
5- Publicar aquest acord en el BOPB, de conformitat amb l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i
de l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, així com en el web del Consell Comarcal.
6- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per al seu coneixement, en la
sessió extraordinària d’organització.

6- Donar compte del Decret de la Presidència de delegació de la Presidència de
les Comissions de l’OTAC i d’Accés, avaluació, tria i eliminació de

documentació
Decret núm.: G1009-0067/2019, de 24 de juliol de 2019
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures indispensables de
caràcter organitzatiu.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
les comissions següents:
-

Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC): és una comissió tècnica de
caràcter assessor, presidida pel president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès o en la persona en que delegui, i que té per objecte assumir
les funcions d’informe que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, encomana als òrgans
ambientals comarcals.

-

Comissió d’accés, avaluació, tria i eliminació de documentació: és una
comissió tècnica de caràcter interdisciplinar, presidida pel president del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès o en la persona en que delegui, i que
té encomanat l’anàlisi de totes les tipologies documentals creades per
aquesta Administració i les funcions d’establir el règim d’accés dels
documents, els que s’han de conservar pel futur i els que, d’acord amb
l’Ordenament Jurídic, siguin susceptibles de destrucció.

Vist el que disposen els articles del 40 al 42 del Reglament Orgànic Comarcal
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data
26 d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de
2012.
Vist el que disposen els articles 8 i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article
9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: i els
articles 43, 44 i 114 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals.
RESOLC:
1- Conferir una delegació especial a favor del conseller comarcal senyor
Joan Manel Montfort Guasch per a presidir l’Òrgan Tècnic Ambiental
Comarcal (OTAC) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Establir que aquesta delegació comprèn la potestat de convocar les
sessions corresponents, la de signar les actes i certificats dels informes
emesos, amb facultats resolutòries dels actes administratius que afectin
a tercers.
2- Conferir una delegació especial a favor de la consellera comarcal
senyora Anna Doblas Ruiz per a presidir la Comissió d’accés,
avaluació, tria i eliminació de documentació del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès.
Establir que aquesta delegació comprèn la potestat de convocar les
sessions corresponents i la de signar les actes però, resta exclosa la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
3- Els acords adoptats hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen
delegat de la seva competència, fent constar al final de la part
expositiva el núm. de Decret i la data del mateix.
4- Establir que aquesta delegació tindrà efectes des de l’endemà de la
data d’aquesta resolució, i tindrà caràcter indefinit, encara que el
President assumirà directament l’exercici de les funcions delegades en
virtut de la potestat d’advocació. La delegació és revocable en qualsevol
moment per l’òrgan que l’ha conferida.
5- Notificar aquest acord a les persones interessades als efectes
d’acceptació de la delegació, tenint en compte que s’entendrà
acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des
de la notificació aquest no ha fet manifestació expressa de la no
acceptació.
6- Publicar aquest acord en el BOPB, de conformitat amb l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i
de l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, així com en el web del Consell Comarcal.
7- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per al seu coneixement, en la
sessió extraordinària d’organització.

7- Donar compte del Decret de la Presidència de comissions diverses.

Decret núm.: G1009-0068/2019, de 24 de juliol de 2019
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures indispensables de
caràcter organitzatiu.
La Presidència pot conferir delegacions especials per encàrrecs específics a
favor de qualsevol consellera i conseller encara que aquest no pertanyi a la
Junta de Govern, i així aconseguir una major celeritat en els procediments
impulsats pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i un millor funcionament dels
seus òrgans de decisió.
En el si de la corporació hi ha establerts un seguit d’òrgans amb competències
pròpies en els seus respectius àmbits d’actuació, com ara la Comissió
Comarcal de Protecció Civil, el Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, el
Consell Escolar de l’Escola de Música de l’Alt Penedès i Comissió de
seguiment de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès i
es fa necessari conferir facultats especials als consellers i conselleres
responsables de cadascuna de les comissions esmentades.
Comissió Comarcal de Protecció Civil
La Llei de Protecció Civil de Catalunya, al seu article 17.4, fa esment que “El
Govern, les comarques i la resta d’entitats supramunicipals han de prestar
suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció civil”. Al
seu article 50.2, fa esment que “Els consells comarcals han de prestar suport,
assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció civil”.
L’article 13 del Decret 82/2010, els Consells Comarcals, com a ens
supramunicipals, poden prestar el suport, assistència i cooperació a les
funcions municipals a través de la Comissió comarcal de protecció civil.
La Comissió de Govern de 28 d’abril de 2011 va aprovar crear la Comissió
Comarcal de protecció civil. Formaran part d’aquesta Comissió, entre d’altres,
el/la conseller/a comarcal de Seguretat Ciutadana.

Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès
El Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès es va constituir com a òrgan de
consulta i de participació, integrat per les associacions i /o casals de jubilats i
pensionistes de la comarca de l’Alt Penedès i amb l’objectiu de coordinar
unitàriament totes les iniciatives comunes que sobre la matèria s’hi realitzin.

Formen part del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, la presidència del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, un/a vicepresident/a, dos persones
delegades assignades per cada casal i/o associació i dos professionals tècnics
del servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
El Reglament del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, aprovat pel Ple del
Consell Comarcal de 17 de maig de 2012, preveu que el Consell Consultiu
serà presidit per qui ostenti la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.

Consell Escolar de l’Escola de Música de l’Alt Penedès
L’article 148 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el consell escolar
és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i
correspon al Departament d’Ensenyament establir mesures perquè aquesta
participació sigui efectiva, així com determinar el nombre i el procediment
d’elecció dels membres del consell.
D’altra banda, l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, regula la renovació dels membres del consell escolar, i
l’article 45 de la mateixa norma n’estableix la composició en els centres
públics.
El dia 24 de gener de 2013 l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP) va
constituir el seu Consell Escolar de Centre, com a òrgan de participació de la
comunitat escolar, d’acord amb l’article 5 de l’annex de la Resolució
ENS/2475/2012.

Comissió de seguiment de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi
a l’Alt Penedès
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 15 de març de
2018, va aprovar la creació de la Comissió de seguiment de l’Àrea de
prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès, la qual resta presidida per
qui ostenti la presidència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès o a la persona
en qui delegui.
Vist el que disposa l’article 40 del Reglament orgànic comarcal del Consell
Comarcal aprovat pel Ple de 16 de febrer de 2012 i publicat íntegrament al
BOPB de 26 d’abril de 2012, i en vigor des del dia 30 de maig de 2012.

Vist el que disposa l’article 8 i 11 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
l’article 9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
Vist el que disposa l’article 13 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.
RESOLC:
1- Conferir una delegació especial a favor del conseller comarcal senyor
Lluis Miquel Valls Comas per a presidir la Comissió Comarcal de
Protecció Civil del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
2- Conferir una delegació especial a favor del conseller comarcal senyor
Jordi Ferrer Durich, per a presidir el Consell de la Gent Gran de l’Alt
Penedès del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i amb competències
assignades en aquest àmbit.
3- Conferir una delegació especial a favor del conseller comarcal senyor
Albert Tort Pugibet per a presidir el Consell Escolar de l’Escola de
Música de l’Alt Penedès del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
4- Conferir una delegació especial a favor del conseller comarcal senyor
Lluis Miquel Valls Comas per a presidir la Comissió de seguiment
de l’Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès.
5- Establir que aquesta delegació comprèn la potestat de convocar les
sessions corresponents i la de signar les actes però, resta exclosa la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
6- Establir que aquesta delegació tindrà efectes des de l’endemà de la
data d’aquesta resolució, i tindrà caràcter indefinit, encara que el
President assumirà directament l’exercici de les funcions delegades en
virtut de la potestat d’advocació. La delegació és revocable en qualsevol
moment per l’òrgan que l’ha conferida.
7- Els acords adoptats hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen
delegat de la seva competència, fent constar al final de la part
expositiva el núm. de Decret i la data del mateix.
8- Notificar aquest acord a les persones interessades als efectes
d’acceptació de la delegació, tenint en compte que s’entendrà

acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des
de la notificació aquest no ha fet manifestació expressa de la no
acceptació.
9- Publicar aquest acord en el BOPB, de conformitat amb l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i
de l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, així com en el web del Consell Comarcal.
10-Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per al seu coneixement, en la
sessió extraordinària d’organització.

8- Donar compte del Decret de la Presidència de creació de la Comissió de
Coordinació del Govern i la Comissió de Control dels comptes i de la tresoreria.

Decret núm.: G1009-0069/2019, de 24 de juliol de 2019
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures indispensables de
caràcter organitzatiu.
Creades les diferents Àrees i els serveis que integren l’organigrama funcional
del Consell Comarcal és necessari coordinar el funcionament de totes aquests
àrees i serveis per fer el seguiment tant funcional com econòmic de les
diferents activitats del Consell Comarcal.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
entre les diferents potestats administratives, la d’autoorganització, en el sentit
que l’Administració pugui adaptar en cada moment la seva estructura a les
exigències de l’interès públic.
Vist el que disposa l’article 6.1 del Reglament Orgànic Comarcal del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data 26 d’abril de
2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de 2012.
Vist el que disposa l’article 4.1a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
RESOLC:
1- Crear la Comissió de Coordinació del Govern, per al seguiment i
coordinació de les diferents actuacions i projectes comarcals, que
estarà formada per qui ostenti la Presidència del Consell Comarcal, les
vicepresidències i els consellers i les conselleres de l’equip de govern.
Igualment en formarà part el Gerent, el qual al mateix temps aixecarà
acta de la sessió.
2- Crear la Comissió de Control dels comptes i de la tresoreria del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per al seguiment i coordinació de la
comptabilitat entre les diferents Àrees, que estarà formada per qui
ostenti la Presidència del Consell Comarcal, la vicepresidència primera i
les presidències de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i de l’Àrea
d’Economia i Hisenda. Igualment en formaran part el Gerent,
l’Interventor i el Secretari de la corporació que al mateix temps aixecarà
acta de la sessió.

3- Establir que ambdues Comissions tindran com a finalitat:
 Deliberar amb caràcter previ, totes les accions i projectes de la
Corporació.
 Coordinar el funcionament de totes les àrees i fer seguiment de
les diferents activitats comarcals, també en la seva vessant
econòmica.
 Informar a les persones membres del govern del funcionament
dels diferents serveis i de la tresoreria de la qual en depenen.
Es reuniran amb una periodicitat mensual, prèvia convocatòria de la
Presidència, amb un ordre del dia en el qual s’expressaran els punts
que s’hauran de tractar i, aixecant-se acta de les mateixes.
4- Notificar aquest acord a les persones interessades als efectes
d’acceptació de la delegació, tenint en compte que s’entendrà
acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des
de la notificació aquest no ha fet manifestació expressa de la no
acceptació.
5- Publicar aquest acord en el BOPB, de conformitat amb l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i
de l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, així com en el web del Consell Comarcal.
6- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per al seu coneixement, en la
sessió extraordinària d’organització.

9- Donar compte de la creació dels grups polítics comarcals del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, dels seus integrants i portaveus.

En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel mandat
2019-2023 i és necessari adoptar les mesures necessàries de caràcter
organitzatiu.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
l’existència dels grups polítics dins l’organització necessària de caràcter
deliberant.
Els membres d’aquest Consell Comarcal, als efectes de la seva actuació
corporativa, es poden constituir en grups.
En forma i termini establerts a la legislació vigent, s’ha requerit als caps de llista
de les formacions polítiques que han obtingut representació comarcal, perquè
presentessin escrit en el qual es manifesti la seva voluntat de constituir-se en
grup polític comarcal.
S’han rebut els comunicats relatius a la seva denominació, adscripció als
diferents grups polítics comarcals, fent constar la designació, de la Presidència
del grup polític, del/de la portaveu del grup i del/de la suplent.
Vist el que disposen els articles 9, 27 al 29 del Reglament Orgànic Comarcal en
concordança amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, ES DONA COMPTE al ple de la corporació del que
tot seguit es transcriu:
1- S’han constituït en el si del Consell Comarcal de l’Alt Penedès els
següents GRUPS POLÍTICS COMARCALS, d’acord amb la composició i
els càrrecs següents:
• Grup polític comarcal de JUNTS X CATALUNYA (JUNTS), resta format
per les conselleres i els consellers, inclosos en la llista de membres
electes de la “COALICIÓ JUNTS”, següents:
1. Cèsar Herraiz Pujol
2. Núria Arnau Amadó
3. Xavier Lluch Llopart
4. Sílvia Pérez Pago
5. Jordi Ferrer Durich
6. Antoni Romeu Alemany
7. Susanna Escribà Vivó
8. Carles Morgades Àguila

Avinyonet del Penedès
Castellví de la Marca
Font-rubí
Les Cabanyes
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Sadurní d’Anoia
Santa Margarida i els Monjos
Subirats

9. Ramon Riera Bruch
10. Jordi Torné Solé
11. Joan Manel Monfort Guasch
12. Anna Doblas Ruiz

Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès

-

El president del grup polític serà el senyor Xavier Lluch i Llopart.

-

El portaveu del grup polític serà el senyor Jordi Torné i Solé i
suplent del mateix el senyor César Herraiz Pujol.

• Grup polític comarcal ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(ERC), resta format per les conselleres i els consellers, inclosos en la
llista de membres electes de la “COALICIÓ ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL”, següents:
1. Pol Pagès i Pont
2. Mònica Hill i Giménez
3. Josep Maria Ribas i Ferrer
4. M. Antònia Admetlla i Salvatella
5. Pere Sàbat i Lluverol
6. Margarida Bertran i Morell
7. Joan Amat i Domènech
8. Fina Mascaró i Bujaldón
9. Jordi Ramos i Tardà
10. Lourdes Quer i Montserrat

Sant Quintí de Mediona
Vilafranca del Penedès
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Cugat Sesgarrigues
Vilafranca del Penedès
Gelida
La Granada
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Santa Margarida i els Monjos

-

La presidenta del grup polític serà la senyora Mònica Hill
Giménez.

-

El portaveu del grup polític serà el senyor Pol Pagès Pont i suplent
del mateix el senyor Josep Maria Ribas Ferrer.

• Grup polític comarcal GRUP COMARCAL SOCIALISTA (PSC-CP),
resta format per les conselleres i els consellers, inclosos en la llista de
membres electes de la “COALICIÓ CANDIDATURA DE PROGRÉS”,
següents:
1. Albert Tort Pugibet
2. Lluís Valls Comas
3. Francisco Romero Gamarra
4. Francesc Xavier Edo Vargas
5. Susanna Mérida López
6. Raül Casado Ruiz
7. Marcos Pérez López

Sant Martí Sarroca
Gelida
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Cugat Sesgarrigues
Subirats

-

El president del grup polític serà el senyor Albert Tort Pugibet.

-

El portaveu del grup polític serà el senyor Francisco Romero
Gamarra i suplent del mateix el senyor Lluís Valls Comas.

• Grup polític comarcal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP),
resta format per les conselleres i els consellers, inclosos en la llista de
membres electes de la “COALICIÓ ALTERNATIVA MUNICIPALISTAAMUNT”, següents:
1. Arantxa Fernàndez Pajuelo
2. Anna Rosinés Cueto
3. Isaac Ruana Surià

Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Sant Pere de Riudebitlles

-

La presidenta del grup polític serà la senyora Anna Rosinés
Cueto.

-

La portaveu del grup polític serà la senyora Arantxa Fernàndez
Pajuelo i suplent de la mateixa el senyor Isaac Ruana Surià.

• Grup polític comarcal de EN COMÚ GUANYEM PENEDÈS (ECGP),
resta format únicament per la consellera que tot seguit es transcriu i que
actuarà alhora com a presidenta i portaveu, inclosa en la llista de
membres electes de la “COALICIÓ EN COMÚ GUANYEM”:
- Anna Enjuanes Martí

2- Publicar l’acord als efectes oportunes.

Gelida

10- Aprovar la creació de les Comissions Informatives permanents i de la
Comissió Especial de Comptes
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures necessàries de caràcter
organitzatiu.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
l’existència de les Comissions Informatives i les defineix com a òrgans
col·legiats necessaris de l’organització comarcal que tenen caràcter deliberant
i no resolutiu.
Les comissions de caràcter permanent, es constitueixen, amb caràcter
general, a l’inici del mandat corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un
sector determinat de l’activitat comarcal, en funció de les grans àrees
funcionals en que aquesta s’organitzi, amb les quals, si és possible, es
procurarà correspondre.
Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran la composició
següent:
-

-

Presidència: President o Presidenta del Consell Comarcal, que podrà
delegar-la en qualsevol altra persona membre de la Corporació.
Vocalies: representants de tots els grups polítics comarcals, en
proporció a la seva representativitat al Consell Comarcal.
Secretari/ària: qui ho sigui del Consell Comarcal, o persona funcionària
en qui delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari
d’aquestes.
Interventor/a: qui ho sigui del Consell Comarcal, o persona funcionària
en qui delegui, que tindrà veu, però no vot.

L’adscripció concreta a cada Comissió de les persones membres de la
Corporació que han de formar part de la mateixa en representació de cada
grup, es realitzarà mitjançant escrit del portaveu del mateix adreçat a la
Presidència del Consell Comarcal, podent designar una persona suplent per
cada persona titular i del que se’n donarà compte al Ple.
La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària, de
caràcter especial, la qual s’integrarà en la Comissió Informativa que tingui
atribuïdes les competències en matèria d’hisenda que, a aquests efectes, es
constituirà com a Comissió Especial de Comptes.

Vist el que disposen els articles 9, 21 a 26 del Reglament Orgànic Comarcal
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data
26 d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de
2012.
ES PROPOSA:
1- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
•
•
•
•
•

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat
Comissió informativa d’Atenció a les Persones
Comissió informativa d’Economia i Hisenda
Comissió informativa de Plans Transversals
Comissió informativa de Promoció Econòmica i Comarcal

2- Determinar les atribucions i la Presidència de les mateixes, mentre que
l’adscripció concreta de les vocalies a cada comissió resta pendent de
designació per part de la persona portaveu de cada grup:
• Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat
Atribucions:
L'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la
decisió del Ple que versin sobre les matèries següents: Política
Territorial, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Medi
Ambient i Eficiència energètica.
Presidència delegada: Joan Manel Montfort Guasch
• Comissió informativa d’Atenció a les Persones
Atribucions:
L'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
la decisió del Ple que versin sobre les matèries següents: Benestar
Social, Salut Pública, Gent Gran i Convivència Ciutadana.
Presidència delegada: Jordi Ferrer Durich
• Comissió informativa d’Economia i Hisenda
Atribucions:
L'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
la decisió del Ple que versin sobre les matèries següents: Economia,
Recursos Humans, Atenció ciutadana i Consum, Transparència
pública, i Arxiu i Gestió Documental.
Presidència delegada: Carles Morgades Àguila

• Comissió informativa de Plans Transversals
Atribucions:
L'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
la decisió del Ple que versin sobre les matèries següents: Ensenyament,
Cultura i Cooperació, Esports, Joventut i Habitatge.
Presidència delegada: Albert Tort Pugibet
• Comissió informativa de Promoció Econòmica i Comarcal
Atribucions:
L'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
la decisió del Ple que versin sobre les matèries següents: Empresa i
Ocupació, Agricultura i Medi Rural, Productes de la terra, Societat de
la informació i Oficina comarcal de Suport a l’Administració
electrònica (OCSAE).
Presidència delegada: Lluís Miquel Valls Comas
3- Crear la Comissió Especial de Comptes:
Atribucions:
Examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que ha d'aprovar el Ple de la Corporació, d'acord amb el
que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats
locals.
Presidència delegada: Carles Morgades Àguila
4- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics, fent-los saber que
hauran de designar les persones representants i suplents en cada
Comissió informativa de caràcter permanent. No serà necessari fer
aquesta designació per la Comissió Especial de Comptes perquè estarà
integrada pels qui ho siguin de la Comissió Informativa d’Economia i
Hisenda. S’haurà de notificar per escrit a la Secretaria d'aquesta
Corporació dins del termini d'una setmana a comptar des de l'adopció
d'aquest acord, quedant facultada la Presidència per procedir al seu
nomenament, mitjançant Decret.

11- Proposta de nomenament de la gerència del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures necessàries de caràcter
organitzatiu
El gerent del Consell Comarcal, que exerceix les funcions executives que li
encomana la Llei, integra també l'organització comarcal.
Atesa proposta del President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès realitzada
per Decret núm. G1009-0060/2019, de 22 de juliol de 2019, que tot seguit es
transcriu:
“1- Proposar de nou el nomenament per part del Ple de la corporació
del senyor Francesc Rosell Bascompte com a gerent del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès acordant però en la present resolució que,
en compliment de l’establert a l’article 16.1 de la Llei de l’Organització
Comarcal de Catalunya i 20.3 del Reglament Orgànic Comarcal, amb
efectes del dia 20 de juliol i fins que el nomenament oficial no es
produeixi, el Sr. Francesc Rosell Bascompte continuï exercint les
funcions de gerent -especialment les seves funcions de direcció i
administració ordinària de l’entitat i dels serveis que aquesta presta-,
perquè el funcionament ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
no pateixi en cap moment cap disfunció o paralització.
2-Notificar el present acord a la persona interessada i informar-ne al ple
de la corporació, en la primera sessió que aquest òrgan comarcal
celebri, als efectes legalment previstos i ja assenyalats a l’apartat primer
d’aquesta, la meva resolució.”
Ateses les aplicacions pressupostàries 922.1100000 i 922.1600000 del
pressupost de 2019.
Vist el que disposen els articles 12.2, 13.1.d, 14.3b, 16 i 24 de la Llei de
l’Organització Comarcal de Catalunya, l’article 12 de Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l‘Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els articles 22.2.i), 89, 92 i 104 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i els articles
12.d) i 20 del Reglament Orgànic Comarcal, aprovat el dia 19 d’abril de 2012
ES PROPOSA:
1- Nomenar el senyor Francesc Rosell Bascompte com a gerent del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per exercir les funcions
executives pròpies que determina l’article 16 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.
2- Establir que percebrà la retribució consignada en el pressupost pel
càrrec de gerent, amb una retribució bruta anual de 58.500,00€,
distribuïda en 14 mensualitats.
3- Publicar el present nomenament en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en
compliment de l'article 304.3 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.
4- Facultar el president per a la completa execució de l’acord, en
particular per a la signatura del contracte.
5- Notificar el present acord a la persona interessada perquè en prengui
coneixement i als efectes legalment escaients.

12- Establir la periodicitat de les sessions del Ple, de la Junta de Govern, de les
Comissions Informatives i de la Junta de Portaveus.

En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures necessàries de caràcter
organitzatiu.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
respecte a la periodicitat del Ple, de la Junta de Govern i de les Comissions
informatives, el següent:
-

-

-

El Ple celebrarà sessions ordinàries, com a mínim, amb caràcter mensual,
respectant en tot cas la periodicitat establerta mitjançant acord del propi Ple a
l’inici del mandat, en el que s’establiran, a més, les dates i horari concret de
celebració.
La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb caràcter quinzenal,
respectant en tot cas la periodicitat establerta, mitjançant acord plenari, a l’inici del
mandat.
Les Comissions Informatives de caràcter permanent, celebraran les seves
sessions ordinàries amb caràcter mensual, en els dies i hores que estableixi el
Ple.

Vist el que disposen els articles 48.1, 62.2 i 66.7 del Reglament Orgànic Comarcal

del Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data
26 d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de
2012.
ES PROPOSA:
1- Establir que les sessions ordinàries del PLE del Consell Comarcal es convocaran
amb caràcter mensual, i tindran lloc el segon dijous, no festiu, de cada mes, a
dos quarts de vuit del vespre.
2- Habilitar al President per a suspendre la celebració de la sessió ordinària del
Ple corresponent als mesos d’agost i setembre, com a conseqüència del
període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
comarcals, així com per a posposar o avançar la celebració de les altres
sessions ordinàries, dintre del mateix mes de la data prevista per a la seva
celebració preceptiva, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs dintre d’un
període de vacances.
3- Establir que les sessions ordinàries de la JUNTA DE GOVERN, es
convocaran amb caràcter quinzenal, tindran lloc en dijous alterns de cada
mes, que no siguin festius, llevat del mes d’agost. La Presidència decidirà
l’horari de celebració i, podrà posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva

celebració preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu
o es trobi inclòs dintre d’un període de vacances, sempre que això no
menyscabi la gestió dels assumptes comarcals.
4- Establir que les sessions ordinàries de les COMISSIONS INFORMATIVES es
realitzaran el dijous anterior a la celebració de les sessions plenàries, a
partir de les 19 hores, en funció de les comissions que s’hagin de convocar en
concordança amb els temes a tractar, i les sessions extraordinàries quan la
Presidència les convoqui.
5- Determinar que la JUNTA DE PORTAVEUS es reunirà el segon dijous, no
festiu, de cada mes, a les set de la tarda, coincidint en la data de la
celebració del Ple.

13- Aprovar el règim de les assignacions i les dedicacions dels membres
de la Corporació, així com les destinades als grups polítics comarcals.
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel mandat
2019-2023 i és necessari adoptar les mesures necessàries de caràcter
organitzatiu i procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres
polítics d’aquesta Corporació.
El Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès preveu
entre els drets de les persones membres d’aquest Consell, en exercici del seu
càrrec, el següent:
-

-

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

Vist el que disposa l’article 76 c i e del Reglament Orgànic Comarcal del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès publicat íntegrament al BOPB de data 26
d’abril de 2012, i en referència al DOGC núm. 6.137, de 29 de maig de 2012.
ES PROPOSA:
1- Establir que, amb efectes del dia 20 de juliol de 2019, el règim
d’assistències a favor de les persones membres de la Corporació, per
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats que es
relacionen a continuació, i en les quantitats que s’esmenten, no podran
percebre més de 12 assistències per any del Ple i de la Junta de
Portaveus, ni més de 24 assistències a l’any de la Junta de Govern,
encara que el nombre de sessions a les quals s’hagi assistit fos superior:
ASSISTÈNCIA A ÒRGANS
COL·LEGIATS
Ple
Junta de Govern
Junta de Portaveus

IMPORT
177,46 €
152,46 €
500,00 €

2- Establir que, les indemnitzacions per assistència a la Comissió de
Coordinació del Govern (les quantitats que s’esmenten no es percebran
més de 12 assistències per any) seran les següents:

ASSISTÈNCIA*
COMISSIÓ COORDINACIÓ DEL
IMPORT
GOVERN
Presidència
317,62 €
Vicepresidències
217,62 €
Presidències d’àrees
217,62 €
Conselleres i consellers de govern
217,62 €
* Les quanties no seran acumulables entre sí.
3- Indemnitzacions per assistència a la Comissió de Control dels comptes i
de la tresoreria (les quantitats que s’esmenten no es percebran més de
12 assistències per any): 500,00€.
4- Totes les quanties a percebre reflectides en els tres apartats anteriors
s’entenen íntegres o brutes referides a l’any 2019, subjectes a la
retenció d’IRPF, es meriten a partir de la data de constitució del Consell
Comarcal, sempre que, en cada cas, s’hagi exercit de manera efectiva el
càrrec, la percepció d’aquestes quantitats requerirà prèvia comprovació
de l’assistència mitjançant acreditació de la secretaria davant el servei
comarcal de Recursos Humans. Pel que fa a la Junta de Portaveus i a
les Comissions de Coordinació l’assistència s’acreditarà per gerència.
5- Establir amb efectes del dia 20 de juliol de 2019, data de constitució
d’aquest Consell Comarcal, a favor dels diferents grups polítics
comarcals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en
l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents:
GRUP POLÍTIC COMARCAL
JUNTS X CATALUNYA (JUNTS)
GRUP COMARCAL SOCIALISTA (PSC-CP)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(ERC)
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
EN COMÚ GUANYEM PENEDÈS (ECGP)

INDEMNITZACIÓ
294 €
234 €
270 €
186 €
162 €

Establir que aquestes assignacions no podran ser destinades al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de
la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes
de caràcter patrimonial,
han de ser objecte d’una comptabilitat
específica que s’ha de posar a disposició del Ple, si així es requereix.
6- Establir que, amb efectes del dia 1 d’agost de 2019, les persones
membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs de conselleres
i de consellers en règim de dedicació parcial, per la qual percebran una
retribució bruta anual, distribuïda en catorze pagues mensuals d’igual

quantia, i seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social,
seran les següents:
Consellers/eres
Ramon Riera Bruch
Susanna Mérida López
Núria Arnau Amadó

Dedicació
48%
60%
28%

Retribució bruta anual
14.400,00 €
18.000,00 €
8.400,00 €

7- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics
comarcals, i a les conselleres i els consellers afectats, fent-los-hi constar
que han estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en el règim
determinat.
8- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província
Barcelona i en la seu electrònica del Consell Comarcal.

14- Nomenar representants de la corporació en òrgans col·legiats externs
En data 20 de juliol de 2019 s’ha constituït el nou Consell Comarcal pel
mandat 2019-2023 i és necessari adoptar les mesures necessàries de caràcter
organitzatiu i procedir al nomenament de representants del Consell Comarcal
en òrgans col·legiats externs.
Vist el que disposa l’article 38 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de
les entitats locals.
ES PROPOSA:
1- Nomenar representants de la corporació en òrgans col·legiats les
conselleres i els consellers següents:
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ
(AMTU)
(Assemblea General i Comitè executiu)
Sr. Lluís Valls Comas
ASSOCIACIÓ DEL PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA
DE BARCELONA
(Consell General)
Il·lm. Sr. Joan Manel Montfort Guasch
COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A L’ALT PENEDÈS
Sr. Jordi Ferrer Durich
COMISSIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
(AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS)
Sr. Lluís Valls Comas
COMISSIÓ
D’ORDENACIÓ
TERRITORIAL
BARCELONA (GENERALITAT DE CATALUNYA)
Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart

METROPOLITANA

DE

CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS
Sr. Raül Casado Ruíz
CONSELL SECTORIAL DE LA CASA DELS AVIS (AJUNTAMENT DE SANT
SADURNÍ D’ANOIA)
Sr. Jordi Ferrer Durich

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
(Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf – Consell de
Centre)
Sr. Albert Tort Pugibet
CONSORCI SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF
(Consell Rector)
Il·lm. Sr. Francesc X. Edo Vargas
ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA MERCÈ ROSSELL DOMÈNECH,
D’ESPIELLS (GENERALITAT DE CATALUNYA)
(Consell Econòmic i Social)
Il·lm. Sr. Lluís Valls Comas
FEDERACIÓ D’AGRUPACIONS
PENEDÈS-GARRAF
Sr. Sílvia Pérez Pago

DE

DEFENSA

FORESTAL

(ADF)

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Sr. Antoni Romeu Alemany
FUNDACIÓ ESPECIAL PINNAE
Patronat
Joan Raventós Pujadó
FUNDACIÓ L’ESPIGA
Patronat – El/la president/a del Consell Comarcal - Il·lm. Sr. Xavier Lluch
Llopart
Regulat pels estatuts de la Fundació
FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
Patronat – El/la president/a del Consell Comarcal - Il·lm. Sr. Xavier Lluch
Llopart
Regulat pels estatuts de la Fundació
FUNDACIÓ PRO PENEDÈS
Patronat - El/la president/a del Consell Comarcal - Il·lm. Sr. Xavier Lluch
Llopart
Regulat pels estatuts de la Fundació
FUNDACIÓ VINSEUM
Patronat - El/la president/a del Consell Comarcal - Il·lm. Sr. Xavier Lluch
Llopart
Regulat pels estatuts de la Fundació

GRUP DE TREBALL PER A LA REDACCIÓ DEL PLA TERRITORIAL
PARCIAL DEL PENEDÈS (GENERALITAT DE CATALUNYA)
Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart
PARC NATURAL DEL GARRAF (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)
(Consell Coordinador)
Sr. Silvia Pérez Pago
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL
(Junta General)
Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT (DIPUTACIÓ
DE BARCELONA)
Sr. Jordi Torné Solé
XARXA PRODUCTES DE LA TERRA (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)
Sra. Susanna Mérida López
2- Notificar aquest acord a les persones designades i a les entitats
interessades.

