
  

  

  ACTA 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2019/1 PLE MUNICIPAL 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària 

Data 31 / de gener / 2019 

Durada Des de les 19:04 fins a les 19:43 hores 

Lloc SALA DE PLENS DE L'EDIFICI CONSISTORIAL 

Presidida per Isidre Sierra Fusté 

Secretari Ubaldo Fernández Rodríguez 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

52911142X Alejandro Muñoz Vallejo SÍ 

53318572H David Roda Raya SÍ 

38103119P Isidre Sierra Fusté SÍ 

77066101R Jaume Campamà Tugas SÍ 

39866643F Jesús Insausti Solé SÍ 

17445060C Jose Antonio Monteagudo Urgel SÍ 

53311043X Laia Pinilla Monclús SÍ 

77269689Q Miquel Torras Ollé SÍ 



  

  

79280371S Montserrat Fulquet Martí SÍ 

52915132K NEUS SERRANO LOPEZ SÍ 

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA 

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior núm. 8/2018 de data 18 de 
desembre 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Sotmesa l’acta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els membres 
assistents al Ple, la qual va ser tramesa a cadascú dels regidors i regidores 
amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta mateixa sessió. 

  

Expedient 164/2019. Proposta d'acord per aprovar l'increment salarial al 
personal de l'Ajuntament previst a la Llei 24/2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

ACORD AL PLE PER A L’APLICACIÓ DELS INCREMENTS SALARIAS AL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT PREVISTOS A LA LLEI  24/2018 
SEGONS EL SEGUENT ACORD. 

 
D’acord amb l’article 3 .Dos del Reial Decret Llei 24/2018, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic, que té caràcter bàsic, 
en el seu paràgraf primer estableix que les retribucions dels empleats al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2,25 % 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als 
dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva 
antiguitat i, especifica, sense considerar a aquest efecte les despeses d’acció social, 
que no podran experimentar cap increment en relació a 2018. 
 
 

Personal funcionari:  
 



  

  

Els imports a percebre en concepte de sou, triennis i complement de destinació 
venen fixats per aquesta llei i,  segons l’EBEP i el conjunt de la normativa de 
funció pública, han de ser els mateixos per a totes les administracions.  S’apliquen 
aquest mes de gener de 2019. 
  
Els imports de sou i triennis dels funcionaris pel període GENER-JUNY (incorporen 
2,25 %), tant per les pagues ordinàries com per les extraordinàries i es concreten a 
l’article 3. Cinc: 
 
1.- Pagues ordinàries 
 
 
1.- Pagues extraordinàries 
 
 
El complement de destinació a percebre de gener a juny d’acord amb la taula que, 
per cadascun dels 30 nivells, consta a l’article 6.U.C del RDL 24/2018: 
 
 
A les pagues extres es percebrà l’import del complement de destinació mensual que 
correspongui. (Art. 6 U, B). 
 
 
Per altra part, l’article 3. Vuit, indica que els acords, convenis o pactes que impliquin 
creixements retributius superiors als fixats a l’apartat 3.Dos hauran d’experimentar 
l’oportuna adequació, esdevenint inaplicables aquelles clàusules que s’hi oposin. 
 
Pel que fa al complement específic, o als factors que l’integren, així com a 
qualsevol altre complement personal o de lloc assignat, s’incrementa, segons 
aprovació del ple corresponent,  prèvia conformitat de la part social:   
 

 
S’INCREMENTARÀ EN UN 2,25 % 
 

La productivitat,  o concepte equivalent,  s’incrementa: 
 
   S’INCREMENTARÀ EN UN 2,25 % 

 
Els complements personals transitoris, s’adeqüen: 
 

 
                S’absorbiran, segons preveu el RDL 24/2018,  D.T. segona 

 
 
 L’ajuntament de Sant Climent té al personal laboral amb estructura equiparada 
(total o parcialment) se li aplica els imports de sou, triennis i complement de 
destinació de la mateixa manera que es fa amb el personal funcionari i pel que fa a 
la resta de conceptes, s’aplica el mateix criteri per analogia. 
 
 
En el personal de pla d’ocupació  vinculats a subvencions no tenen estructura 



  

  

equiparada i  es manté la retribució pactada en el contracte. 

 

Vist l’informe favorable de la intervenció municipals vers la valoració de l’impacte 
dels increments salarials estiguin dins límits legals previstos a la llei 6/2018. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER. Aprovar els següents increments salarials a aplicar en nomina des del mes 
de gener,  al personal al servei de l’Administració.  

Sou, triennis i complement de destinació el 2,25% fixat per llei. 

Complement específic  i productivitat s’incrementarà en un 2,25 %. 

Aquests increments al tenir estructura equiparada s’aplicarà tant a funcionaris com a 
laborals. 

En el personal de pla d’ocupació vinculats a subvencions no tenen estructura 
equiparada i es manté la retribució pactada en el contracte. 

 

SEGON. Notificar aquest acord al Departament de RRHH. de l’ajuntament i  al 
Servei de Personal de la Diputació de Barcelona I als representants dels 
treballadors. 

 

Intervencions: 

Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’arxiu 
digital. 

  

Expedient 102/2019. Procediment Genèric- Proposta d'acord per aprovar 
el Reglament de creació i funcionament de la comissió del Nomenclàtor 
i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies urbanes i 
espais públics de Sant Climent de Llobregat. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0 

  A favor David Roda Raya 

Isidre Sierra Fusté 



  

  

Jaume Campamà Tugas 

Jesús Insausti Solé 

Jose Antonio Monteagudo Urgel 

Laia Pinilla Monclús 

Miquel Torras Ollé 

Montserrat Fulquet Martí 

NEUS SERRANO LOPEZ 

En contra --- 

Abstencions Alejandro Muñoz Vallejo 

Absents --- 

ACORD AL PLE DE DATA 31 DE GENER DE 2019 PER L’APROVACIÓ 
DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ 
DEL NOMENCLÀTOR I DEL PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE 
DENOMINACIONS DE VIES URBANES I ESPAIS PÚBLICS DE SANT 
CLIMENT DE LLOBREGAT. 

Vist l’informe del Secretari Municipal de data 22 de gener de 2019 sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir per l’aprovació del Reglament de 
creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per 
a l’assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics de Sant 
Climent de Llobregat 

  

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

   

ACORDS 

PRIMER. Aprovar el Reglament de creació i funcionament de la comissió del 
Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies 
urbanes i espais públics de Sant Climent de Llobregat, el qual es transcriu 
literalment tot seguit: 

  

““REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ EL 
NOMENCLÀTOR I DEL PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE 
DENOMINACIONS DE VIES URBANES I ESPAIS PÚBLICS DE SANT 



  

  

CLIMENT DE LLOBREGAT 
  
PREÀMBUL 
  
El nomenclàtor, com a conjunt de noms d’una població 

constitueix una riquesa patrimonial que posa en contacte la llengua i la 
cultura amb el seu territori i, per tant, forma part de la història del 
municipi. Una història viva en què els noms de lloc estan en constant 
evolució. Les denominacions de vies, places, espais, sectors, llocs i 
equipaments formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un 
reconeixement públic a la manera popular de denominar els espais, a 
una causa, a la memòria d’un personatge, a un esdeveniment, etc. És 
per això que el topònim incorpora un valor afegit de caràcter afectiu a 
l’espai objecte de denominació, que contribueix a reforçar la 
identificació amb l’entorn més pròxim i el sentiment ciutadà de 
pertinença a la col·lectivitat. 

  
La toponímia climentona és, doncs, un patrimoni col·lectiu de 

tots els climentons i climentones que, a més, de ser un element 
d’informació sobre la història dels llocs que anomena és l’element 
identificador bàsic del territori i serveix per acotar-lo i definir-lo. Per 
tant, cal sotmetre l’assignació de noms a unes regles sistemàtiques, 
ordenades i clarament establertes. 

  
Amb aquesta voluntat d’establir un mecanisme i un reglament 

que permeti dur a terme correctament la competència de les 
corporacions locals en ordre a l’establiment de la denominació dels 
vials, espais i equipaments públics, no tant sols de nova creació sinó 
també per al canvi de denominacions anteriors, es crea la Comissió de 
Nomenclàtor i el seu reglament de funcionament. 

  
Les directrius bàsiques que recull aquest reglament s’emparen 

en el Reglament Orgànic Municipal, i en el Decret 2568/1986, pel que 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic 
de les Entitats Locals, el Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la 
toponímia i la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la 
resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es 
publica la resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de 
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació 
de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, 
sobre instruccions tècniques als ajuntament sobre gestió del Padró 
municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015). 

  
S’ha pres en consideració les indicacions derivades de la 

Comissió de Toponímia de Catalunya, creada  l’any 2001 i regulada 
pel Decret 59/2001,de 23 de gener, especialment pel que fa a les 
indicacions sobre els criteris per a la toponímia en l’àmbit municipal. 



  

  

  
Finalment, pel que fa a criteris de denominació, es pren també 

en consideració les indicacions derivades de la Llei 52/2007 de 26 de 
desembre, de la memòria històrica. 

  
DISPOSICIONS GENERALS 
  
CAPÍTOL I – NORMES GENERALS 
  
Article 1 – Objecte del Reglament 
Aquest Reglament té per objecte regular el procediment per a la 

denominació de les vies urbanes i espais públics, l'establiment d'uns 
criteris generals per tal de garantir criteris unitaris a l'hora d’establir 
denominacions dins d'un mateix sector i, alhora, regular la composició i 
el funcionament de la Comissió de Nomenclàtor. 

  
Article 2 – Àmbit d'aplicació 
L'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament és el comprès pels límits 

del terme municipal, i inclou els vials, les avingudes, les rambles, les 
travesseres, els passeigs, les rondes, les places, les placetes, els 
jardins, els passatges, els carrerons, els parcs, els espais periurbans i 
qualsevol altra modalitat d'espai d'us públic, així com els trams de les 
diferents carreteres ja siguin comarcals, provincials o estatals, que 
travessin el terme municipal de Sant Climent de Llobregat. 

  
Article 3 – Definicions i conceptes. 
1. Als efectes d’aquest reglament s’entén per: 
 
A.    Vies urbanes: les que transcorren íntegrament pel sòl urbà 

i, en funció de la seva definició lingüística, portaran preferentment la 
denominació d’avinguda, baixada, carrer, carreró, passatge, passeig, 
rambla, ronda i travessia. 

 
B.    Travessera: la part d’una carretera que transcorre per nucli 

urbà s’anomenarà preferentment carretera o travessera. 
 
C.   Vies rurals: les compreses dins el terme municipal que 

transcorren per sòl rústic, portaran preferentment la denominació de 
camí. 

 
D.   Espais públics: els terrenys de titularitat pública i d’ús públic 

destinats a activitats d’estança, d’esbarjo, educatives o culturals. En 
funció de la seva definició lingüística poden anomenar-se jardí, 
mirador, parc, plaça, rotonda, etc. 

 
E.    Equipaments i altres centres públics: els centres i 

dependències municipals on es prestin serveis als ciutadans. 



  

  

 
2. Per a la denominació dels diferents tipus de via, espais o 

equipaments recollits en el punt anterior, s’utilitzarà de manera 
preferent el que es recull en l’apartat anterior per a cada tipologia. No 
obstant això, de manera motivada, la Comissió del Nomenclàtor de 
carrers i espais públics de Sant Climent de Llobregat podrà proposar-
ne d’altres. 

 
3. La denominació es compondrà del tipus de via o espai i el 

nom específic. Pel que fa als equipaments, la denominació podrà anar 
acompanyada del destí de l’equipament o de la identificació de 
l’activitat del centre. 

  
CAPÍTOL II - CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ 

DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS 
 
Article 4.- Creació i Objectiu 
Es crea la Comissió del Nomenclàtor de vies urbanes i espais 

públics de Sant Climent de Llobregat com a òrgan d’assessorament, 
informe i consulta en relació a la determinació de les denominacions 
recollides en aquest reglament. 

  
Article 5.- Naturalesa jurídica 
La Comissió del Nomenclàtor de vies urbanes i espais públics 

de Sant Climent de Llobregat és un òrgan d’assessorament de 
l’administració municipal que té assignada la competència d’informar, 
amb caràcter preceptiu i no vinculant, de tots els assumptes relatius a 
la denominació de vies, espais i equipaments públics del municipi, de 
conformitat amb els articles 5 i 15 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  

  
Article 6 – Composició de la Comissió 
President: L'Alcalde/essa o persona en qui delegui 
 
Secretari: El/la Secretari/a General de l’Ajuntament o funcionari 

en qui delegui. 
 
Vocals: 
- Un/a tècnic/a municipal 
- Regidor/a de participació ciutadana 
- El/la jutge/essa de pau 
- Un/a representant de la pagesia o representat de la 

cooperativa de pagesos o representant de la comissió del museu 
d’eines del pagès. 

- Un/a representant de mobilitat/seguretat ciutadana (policia 
local, bombers voluntaris ó ADF) 

- Dues persones d’entitats (presentació de candidatures i, 



  

  

sorteig, si cal) 
- Dues persones de renom del poble (Es podran presentar totes 

aquelles persones que portin més de 15 anys empadronats al poble, 
se’ls hi valorarà els coneixements en història del municipi – 5 punts -, 
haver participat en altres estudis de noms o indrets del municipi – 5 
punts - , haver format part d’entitats o comissions del poble – 5 punts -. 
Tots aquests punts seran valorats i, en cas d’empat, es realitzarà un 
sorteig entre les persones els mateixos). 

 
- Responsable de l’Arxiu Històric de Sant Climent de Llobregat. 
  
Article 7 – Funcions de la Comissió 
•      Elaborar, d'ofici o a proposta de la ciutadania, les propostes 

de denominació de vies i qualsevol altre espai d'us públic de la ciutat, 
ja sigui per la creació d'un nou vial, o per canviar el nom d'un vial 
existent. 

•      Elaborar un expedient per a cada proposta, ja sigui d'ofici o 
a iniciativa privada. 

•      Emetre un informe favorable o desfavorable de la proposta 
de denominació presentada per qualsevol col·lectiu 

•      Presentar les propostes de resolució al ple municipal, per a 
l'aprovació. 

•      Revisar periòdicament el nomenclàtor de vies i espais 
públics. 

•      Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de 
futures denominacions. 

  
La Comissió de Nomenclàtor tindrà en compte, tant a l'hora 

d'elaborar l'informe, com a l'hora de presentar propostes d'ofici, els 
criteris que marca aquest Reglament. 

  
Article 8 – Sessions de la Comissió 
Les sessions de la Comissió de Nomenclàtor seran de dos tipus: 
 
a)    Sessió ordinària. Se celebraran un cop l'any, prèvia 

convocatòria de la Presidència. 
 
b)    Sessió extraordinària. El president podrà convocar una 

sessió de la Comissió de Nomenclàtor quan ho cregui convenient o 
quan ho sol·liciti un terç dels membres de la Comissió. 

  
Article 9 – Pressa de decisions 
Els membres de la Comissió prendran les decisions per 

consens. Quan no sigui possible se sotmetran a votació. En cas de 
votació, les decisions es prendran per majoria simple i, en cas d’empat, 
decidirà el vot de qualitat de la Presidència. 

 



  

  

Podrà assistir a les reunions altres persones, amb veu però 
sense vot, en atenció al seu interès o coneixements específics sobre el 
tema puntual a tractar, i d’acord amb el procediment de presa de 
decisions regulat en el punt anterior. 

 
En allò no previst en els apartats següents, el règim de sessions 

i presa de decisions de la Comissió es regirà per allò establert als 
articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, o altre legislació que les substitueixi o complementi. 

  
CAPÍTOL III – TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT 
  
Article 10 – Inici de l'expedient 
L'expedient s'iniciarà a partir d'una proposta de denominació de 

la via pública, que podrà ser: 
 
- D'ofici: Comissió de Nomenclàtor. 
 
- A iniciativa privada: Les entitats amb representació o activitat 

al municipi i els col·lectius de ciutadans. En tots els casos, es requerirà 
el suport mínim del 10% dels habitants de la població majors de 16 
anys. 

  
Article 11 – Informe de la Comissió 
1)    La Comissió de Nomenclàtor emetrà, un cop estudiat 

l'expedient i basant-se en els criteris que marca aquest Reglament, el 
seu informe que pot ser favorable o desfavorable, justificant-ne els 
motius. 

 
2)    Si l'informe és desfavorable, es resoldrà l'expedient seguint 

allò que disposa l'article 14. 
 
3)    En cas que l'informe sigui favorable, la mateixa Comissió 

prepararà la proposta de resolució per a la seva aprovació definitiva i, 
posterior elevació al Ple Municipal. Els expedients que comportin 
modificacions o incorporacions d'adreces postals d'edificis públics o 
privats, estaran sotmesos al tràmit d'informació pública previst a 
l'article 11 d'aquest reglament. 

 
4)    La Comissió de Nomenclàtor, en el cas que es tracti d'un 

vial de nova creació, haurà d'incloure a l'expedient, juntament amb 
l'informe favorable i la proposta de resolució, la proposta de numeració 
dels solars que prèviament haurà elaborat el Servei de Gestió 
Tributaria d'aquest Ajuntament. 

  



  

  

Article 12 – Resolució de l'expedient 
El servei responsable de la tramitació de l’expedient 

administratiu notificarà la resolució al Ple de la Corporació, a les àrees 
i serveis tècnics municipals per a la correcta identificació dels espais, 
així com a les institucions que es consideri oportunes. 

 
En cas d’una resolució desfavorable, l’expedient s’arxivarà, un 

cop notificada a les parts interessades que hagin comparegut a 
l’expedient. 

  
Article 13 - Altres supòsits 
Pel que fa a les vies o altres zones públiques confrontants o 

compartides amb altres municipis, la denominació que es proposi 
s’haurà de fer per consens amb el municipi del qual formen part. 

 
  
CAPÍTOL IV – CRITERIS GENERALS DE DENOMINACIÓ 
 
Article 14 – Homogeneïtat 
1-    Per tal de garantir criteris d'unitat en la denominació de 

vials, s'haurà de tenir en compte el criteri d'homogeneïtat sectorial. 
 
2-    Per aquest motiu, la Comissió de Nomenclàtor vetllarà que 

la denominació de vials dins el mateix sector segueixi una relació, 
estigui vinculada a una mateixa idea o s'englobi dins un mateix grup 
temàtic. 

 
La Comissió de Nomenclàtor cercarà l'equilibri entre 

personatges masculins i femenins en la denominació de vies urbanes i 
espais públics. 

  
Article 15 – Conservació de topònims 
Sempre que sigui possible la nova denominació de vies urbanes 

i espais públics anirà directament lligada amb el costum, la tradició i/o 
la historia de la zona que es pretén nomenar i, sobretot, la Comissió 
vetllarà per la conservació de topònims existents. 

  
Article 16 - Noms de personatges 
1-    Quan la proposta faci referència a personatges, serà 

preceptiu obrir expedient amb els antecedents i les dades biogràfiques, 
i la informació facilitada pels familiars o les institucions relacionades 
amb aquesta persona. Un cop aprovades les propostes, caldrà notificar 
l'aprovació als familiars i a les institucions vinculades alhora que 
demanar-los l'opinió sobre la conveniència de la denominació. 

 
2-    Com a norma general, no es donarà el nom d'una via 

pública a un personatge en vida, sinó que ha d'existir un període de 



  

  

cinc anys, des de la data de defunció, per tal que es pugui donar una 
perspectiva històrica per poder estudiar l'expedient sobre la 
conveniència o no d'aquella denominació. 

  
Article 17 – Altres criteris 
Sempre que s'estudiï una proposta s'ha de valorar: 
 
- Si existeix possibilitat de duplicitat de nom. 
 
- La incidència en el veïnat a l'efecte de problemàtica per 

l'alteració d'adreces postals. 
 
- Normalitzar els noms des del punt de vista lingüístic.” 
  

SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, al portal 
de transparència, i a un diari de comunicació escrita, per un termini de 30 
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que es puguin presentar suggeriments 
i al·legacions.  

TERCER.- En el cas de no presentar-se reclamacions o al·legacions, el 
present acord esdevindrà definitiu, sense la necessitat d’un acord posterior. 

 

 

Intervencions:  

Pren la paraula el Sr. Monteagudo i demana que consti en acta literalment la 
seva intervenció i la seva expressió de vot. Comença dient que li sobta que al 
penúltim Ple de la legislatura es presenti això encara que considerem que es 
bo pel municipi crear aquest organisme, ara bé, demanem públicament a 
l’Alcaldia ja que té la competència per poder-ho fer, és  retirar les plaques que 
en aquests moments estan a la façana o al mur, o diguem com li vulguem dir  
del col·legi així com al fanal (que hi ha dues) perquè es semblen i triguen a 
confusió, han hagut varies confusions dintre de l’administració pública 
d’aquesta administració local i considerem que per seguretat del que tenim 
dintre de l’escola, que aproximadament son 400 persones que cada dia de 
dilluns a divendres treballen allà, doncs considerem que s’hauria de fer un 
bon ús del que és el Nomenclàtor actual i decidit. Estem d’acord de que es 
faci aquesta proposta participativa i estem d’acord que les majories en 
democràcia serveixen per això, per posar noms als carrers, com per decidir 
altres coses, però si no està encara decidit ens agradaria que ho traguessin 
per prevenció del col·legi, perquè en cas d’emergència, igual que un 



  

  

funcionari públic es pot legítimament equivocar en posar una denuncia, i es 
normal, si bé un altre funcionari públic d’altre administració a treballar en 
algun lloc, als volants d’aquest col·legi, li donaran nom a un lloc que no 
existeix. 

La resta d’intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a 
l’arxiu digital. 
 

 

PUNT D’URGÈNCIA 

Expedient 216/2019. Proposta d’acord per l’aprovació del protocol 
d’adhesió al Consell de Salut del Baix Llobregat 

Votar la urgència relativa a l’aprovació del protocol d’adhesió al Consell 
de Salut del Baix Llobregat. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Els membres de la Junta de Govern Local voten per unanimitat l’aprovació de 
la urgència. 

 

Acord d'urgència per l’aprovació del protocol d’adhesió al Consell de 
Salut del Baix Llobregat. 
  

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

ACORD D’URGÈNCIA PER l’APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ADHESIÓ 
AL CONSELL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió plenària celebrada 
en data 17 de desembre de de 2018 va aprovar el Reglament orgànic i de 
funcionament del Consell de la Salut del Baix Llobregat, el qual té la finalitat 
d’establir els canals organitzatius i de participació en el si del propi Consell de 
la Salut del Baix Llobregat i els seus Òrgans de Govern i representació, així 
com les seves funcions i competències.  
 
Atès que la creació d’aquest Consell és la manifestació de la voluntat de les 
principals administracions públiques, els principals agents socials i 
econòmics, i la comunitat sanitària del Baix Llobregat, d’apostar per conèixer 
de primera mà la situació real i necessitats del Pla de Salut, vetllar per la seva 
qualitat i excel·lència així com promocionar la participació comunitària. 



  

  

Vist que la creació del Consell de la Salut del Baix Llobregat ( CSBLL) 
s’emmarca dins del Decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de 
participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya, regula la 
creació del Consell de  Salut de Catalunya, com a òrgan central de 
participació comunitària en matèria de salut, juntament amb els consells de 
participació territorial de salut, amb la participació amb la participació de 
l’Administració Local i de la societat civil en els sistema sanitari públic de 
Catalunya.  
 
Atès que l’objectiu general de l’esmentat Pla és promoure la participació dels 
ajuntaments, amb la col·laboració dels agents socials i econòmics, les 
institucions, entitats, plataformes i associacions comarcals representatives i 
implicades en els aspectes relacionats amb la salut a la comarca, per recollir 
propostes pel que fa a la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de 
salut a partir de la creació d’un esplai estable de debat, a fi de contribuir a la 
millora de la qualitat dels recursos disponibles.   
 
D’acord amb el que estableix l’article 22.2 de la LBRL, l’òrgan municipal 
competent per aprovar aquesta adhesió és el Ple de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al PLE l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat al 
Consell de la Salut del Baix Llobregat i facultar a l’Alcalde per signar el 
protocol d’adhesió que s’annexa a aquest acord. 
 

Segon.- Designar com a representants de l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat al Consell de Salut del Baix Llobregat al Sr. Isidre Sierra Fusté, 
Alcalde, com a titular, i a la Sra. Neus Serrano López, Regidora de Sanitat, 
com a suplent. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments del Baix Llobregat que formin 
part d’aquest consell, els representants dels sindicats d’UGT i CCOO, de les 
associacions empresarials d’AEBLL i PIMEC, de la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), del Fòrum Social del 
Baix Llobregat, del Clúster de la Salut Mental de Catalunya, del Consell de la 
Gent Gran del Baix Llobregat i del Consell de les Dones.  

 

ANNEX 

 
PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CONSELL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Baix Llobregat, a 31 de gener de 2019 



  

  

REUNITS 
 
D’una part la Sr. Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat de President 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i en representació de 
l’esmentada entitat, en virtut de les facultats que legalment té conferides, i 
assistit pel Sr. Lluís González Roig, Secretari accidental, que dóna fe de 
l’acte, i 
 
D’altra els/les representants polítics dels ajuntaments de la comarca del 
Baix Llobregat que formen part d’aquest consell, els representats dels 
sindicats d’UGT i CCOO, de les associacions empresarials d’AEBALL i 
PIMEC, de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (FAPAC),del Fòrum Social del Baix Llobregat, del Clúster de 
Salut Mental de Catalunya, del Consell de la Gent Gran del Baix 
Llobregat, del Consell de Dones.  
 
Les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per 
formalitzar el present protocol, que porta per causa els següents: 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
Primer.- La creació del Consell de Salut del Baix Llobregat és la 
manifestació de la voluntat de les principals administracions públiques, 
els principals agents socials i econòmics, i la comunitat sanitària del Baix 
Llobregat, d’apostar per conèixer de primera mà la situació real i 
necessitats del Pla de Salut, vetllar per la seva qualitat i excel·lència així 
com promocionar la participació comunitària.  
 
Els drets relatius a la salut i a l’atenció sanitària inclouen el dret a 
participar en el sistema sanitari mitjançant les institucions, els òrgans de 
representació comunitària i les organitzacions socials. La participació 
activa de la ciutadania, tant individual com col·lectiva, és un element clau 
per a la millora, l’optimització de la qualitat i l’efectivitat del sistema 
sanitari.  
 
Aquesta iniciativa vol contribuir a la consideració de l’abordatge 
comunitari de la salut, impulsant els diferents canals existents i habilitant-
ne de nous, promocionant el treball interdepartamental i transversal, per 
tal d’oferir respostes cada cop més integrals.  
 
Segon.- La creació del Consell de la Salut del Baix Llobregat s’emmarca 
dins del Decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació 
comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya, regula la creació 
del Consell de Salut de Catalunya, com a òrgan central de participació 
comunitària en matèria de salut, juntament amb els consells de 



  

  

participació territorial de salut, amb la participació de l’Administració Local 
i de la societat civil en el sistema sanitari públic de Catalunya.  
 
 
La llei, tot i restar encara el seu desplegament, anuncia que en el sistema 
de salut la interacció i la confiança entre totes les administracions i tots 
els agents és essencial, i el desplegament d’òrgans de participació 
comunitària i de base territorial, que aportin proximitat a les necessitats 
reals dels ciutadans, esdevé un eix central del sistema.  
 
Tercer.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat, va aprovar en sessió 
plenària celebrada el dia 17 de desembre de 2018 el Reglament orgànic i 
de funcionament del Consell de la Salut del Baix Llobregat. La finalitat 
d’aquest reglament és la d’establir els canals organitzatius i de 
participació en el si del propi Consell de la Salut del Baix Llobregat i els 
seus Òrgans de Govern i representació, així com les seves funcions i 
competències. 
 

En base a tot l’esmentat, les parts estan interessades en formalitzar els 
següents 
 
 
PACTES 
 
 
Primer.- Mitjançant el present protocol les entitats signants s’adhereixen 
al Consell de la Salut del Baix Llobregat (CFPBLL) i designen al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat com a institució coordinadora i que actuarà 
en representació de la resta de parts. El Consell Comarcal del Baix 
Llobregat actuarà com entitat interlocutora davant d’organismes externs 
al CSBLL, principalment el Consell Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya, el Servei Català de la Salut o l’Agència catalana de Salut 
Pública que seran agents col·laboradors prioritaris per tal de desplegar 
les principals línies d’actuació.   
 
Segon.- El CSBLL entrarà en funcionament en el moment que les parts 
signin el present protocol i tindrà vigència fins que les entitats membres 
considerin que els objectius pels quals s'ha posat en marxa ja no tenen 
vigència o bé es consideri que cal substituir-lo per un nou ens que 
assumeixi les seves funcions. L'acord de supressió del CSBLL haurà de 
ser pres per consens entre les entitats que l'integren. 
 
Tercer.- L’Objectiu general que es fixa per aquest CSBLL és promoure la 
participació dels ajuntaments, amb la col·laboració dels agents socials i 
econòmics, les institucions, entitats, plataformes i associacions comarcals 
representatives i implicades en els aspectes relacionats amb la salut a la 
comarca, per recollir propostes pel que fa a la planificació, la gestió i 



  

  

l’avaluació dels serveis de salut a partir de la creació d’un espai estable 
de debat, a fi de contribuir a la millora de la qualitat dels recursos 
disponibles. 
 
La creació del CSBLL ha de contribuir per assolir els següents objectius 
específics: 
 

- Debatre i valorar dels assumptes que sotmeti el Consell Comarcal i els 
membres del Consell, especialment la informació, seguiment i avaluació 
dels diferents programes, activitats i serveis contemplats en el Pla de 
Salut Comarcal. 
 

- Participar en l’elaboració del Pla Territorial Sanitari del Baix Llobregat i el 
seu  adequat seguiment.  
 

- Assessorar en la determinació de prioritats, estratègies i línees de treball, 
així com proposar millores de funcionament i d’actuació en l’àmbit de la 
salut del Baix Llobregat, a partir de les anàlisis i diagnosis elaborades. 
 

- Aconseguir una participació més àmplia i canalitzar les opinions i 
suggeriments de la ciutadania en matèria de salut.  
 

- Conèixer i analitzar la situació actual dels CAPs (Centres d’atenció 
Primària), CUAPs (Centre d’urgències d’atenció primària) i dels 4 centres 
Hospitalaris existents a la comarca, així com de la distribució de les 
atencions sanitàries a la població de referència.  
 

- Conèixer anualment l’escenari pressupostari sobre l’activitat sanitària i de 
salut pública dels òrgans competents a la comarca. 
 

- Donar suport i col·laborar en les campanyes de prevenció i sensibilització 
que juntament amb les entitats sanitàries (Serveis sanitaris d’atenció 
primària de responsabilitat pública, hospitals, ajuntaments, etc.) es 
projectin i s’aprovin, així com fomentar tot tipus d’activitats que puguin 
contribuir a la millora de la qualitat de vida de la comarca. 
 

- Impulsar la creació i dinamització de Consells de Salut dels municipis del 
Baix Llobregat.  
 

- Analitzar, avaluar i fer un seguiment permanent de les polítiques de salut 
que desenvolupen els municipis de la comarca.  
 

- Analitzar les actuacions de salut comunitària dirigides als problemes o 
necessitats prioritàries de salut i l’abordatge dels determinants de la 
comunitat. 
 

- Analitzar les actuacions interdepartamentals impulsades en el territori 



  

  

amb la col·laboració de diferents sectors econòmics i socials de la 
societat (educació, treball, habitatges, medi ambient, etc...) 
 

- Promoure la interrelació entre els serveis socials i serveis de salut per 
millorar l’atenció a les necessitats de les persones.  
 

- Analitzar les actuacions de control sanitari de medi ambient, la salubritat 
pública i foment d’estils de vida saludable, que s’estan portant a terme en 
el territori.  
 

- Qualsevol altre objectiu o tasca que estableixi el propi Consell dins del 
marc de les seves competències. 
 
 
Quart.- El Reglament orgànic i de funcionament del CSBLL contempla els 
òrgans de govern, el règim de sessions i adopció d’acords, les 
comissions de treball, la col·laboració amb altres ens comarcals, la 
incorporació de noves entitats així com les possibles modificacions del 
mateix. 
 
I de prova de conformitat, i per tal que tingui els efectes oportuns, signen 
aquest protocol de constitució i adhesió al Consell de la Salut del Baix 
Llobregat, a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el 31 de 
gener de 2019: 
 

 
 

 
Nom i cognoms 
Alcalde/Alcaldessa 
Ajuntament de XXXX 

 
Nom i cognoms 
Alcalde/Alcaldessa 
Ajuntament de XXXX 

 
Josep Perpinyà i Palau 
President 
Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 

 
Lluís González Roig 
Secretari accidental 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

  

Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 439/2018 fins al núm. 
496/2018 i del núm. 01/2019 fins al núm. 32/2019 

CONEIXEMENT DELS DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER 



  

  

L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI 
ANTERIOR FINS A LA DATA DE CONVOCATÒRIA DE L’ACTUAL. 

L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació dels decrets d’alcaldia dictats en 
l’ús de les seves competències des de l’últim Ple, el extracte del contingut 
dispositiu dels quals és el següent: 

A) EXERCICI 2018: 

 



  

  

 

 

B) EXERCICI 2019: 

 



  

  

 

 

Els Srs. Regidors assistents resten assabentats dels Decrets d’Alcaldia 
des del núm. 439/2018 fins al núm. 496/2018 i del núm. 01/2019 fins al 
núm. 32/2019 

 

Intervencions:  

Pren la paraula el Sr. Jaume Campamà i pregunta si el Decret d’Alcaldia 
núm. 480/2018 s’ha duplicat amb el Decret d’Alcaldia núm. 461/2018, en 
relació a una AD que fa referencia al pagament del projecte d’actualització 
marge esquerra de la Riera de les Comes.  

L’Alcalde li respon que demanarà a la secretaria municipal que ho revisi. 

El senyor Campamà demana que consti en acta que les despeses que es fan 
de restaurants com a conseqüència de reunions, tothom les hauria de pagar 
de la seva butxaca.... 

L’Alcalde li respon que totes les despeses estan fiscalitzades i estan tal i com 
es pot comprovar,  vinculades a serveis de feina dels Regidors i dels Tècnics.   

La resta d’intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a 
l’arxiu digital. 
 

 

 



  

  

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

Informació d'Alcaldia 

1.- L’Alcalde informa que ja han començat les obres de Ca l’Altisent , les 
quals van començar la setmana passada i resta pendent que ens facin 
l’entrega  del projecte del Parc de Ca l’Altisent. La part de camins està a punt 
de finalitzar l’actuació que han fet des de Diputació de Barcelona i Generalitat 
de Catalunya i en breu, abans del Cirerer en Flor, s’iniciarà la part de 
formigonat, que és la part que l’Ajuntament té en partida pròpia. 
 

2.- El Sr. Campamà diu que es va fer una reunió de rendiment de comptes el 
passat dimarts, sobre la qual havia cartells, però que encara i això ell no es 
va assabentar,  i planteja la possibilitat de incloure l’ordre del dia dels Plens 
als taulells d’anuncis físics de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix 
l’article del ROM en relació a donar la màxima difusió del seu contingut. 

L’Alcalde li respon que no hi veu cap problema. 
 

  

L’Alcalde, Isidre Sierra Fusté  

El Secretari-Interventor acctal., Ubaldo Fernández Rodríguez  

Signat digitalment al marge 
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