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sanció imposada. Transcorregut el termini de
pagament voluntari concedit sense que s�hagi
efectuat l�ingrés, l�Administració municipal
dictarà les providències de constrenyiment
necessàries per iniciar el procediment de
recaptació en via executiva, amb els recà-
rrecs i interessos corresponents.

Al·legacions: Contra el Decret anterior,
que esgota la via administrativa, podeu inter-
posar el recurs de reposició previ al conten-
ciós administratiu, que es regula en l�article
14.2 del Reial decret Legislatiu 2/04 de 5 de
març, pel qual s�aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
relació amb l�article 108 de la Llei 7/85 de 2
d�Abril de Bases de Règim Local, davant l�al-
calde d�aquest Ajuntament, en el termini
d�un mes a comptar des del dia següent al de
la recepció de la notificació d�aquesta resolu-
ció.

Contra la desestimació expressa o pre-
sumpta del recurs de reposició referit podeu
interposar recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de la província de Barcelona en el termini de
dos mesos a comptar de l�endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació,
quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar de l�endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s�hagi d�entendre desesti-
mat de forma presumpta

D) Acte a notificar: Decret 2742/08 de 19
de novembre de 2008, mitjançant el qual
s�incoa un procediment sancionador en
matèria de tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos; i el Plec de Càrrecs
corresponent:

Núm. expedient: ES49/08.
Identificació infractor: Gemma Hernández

Vellet i Sergio Sánchez Garrido.
Primer. - Incoació per la comissió de les

infraccions administratives següents:
1. dues consistents estar en possessió de

dos gossos considerats com a potencialment
perillosos no inscrits en el registre censal
municipal, tipificades com a infraccions de
caràcter lleu a l�article 62.22 de l�Ordenança
reguladora de la tinença d�animals de com-
panyia, de 2 de maig de 2005, i sancionable
amb multa de 60,10 a 150,25 euros segons
l�estipulat a l�article 67.2 a) de la mateixa
Ordenança;

2. dues consistents estar en no disposar de
les assegurances de responsabilitat civil exigi-
des per la tinença de gossos considerats com
a potencialment perillosos, tipificades com a
infraccions de caràcter greu a l�article 63.28
de l�Ordenança reguladora de la tinença d�a-
nimals de companyia, de 2 de maig de 2005,
i sancionable amb multa de 150,25 a
1.502,53 euros segons l�estipulat a l�article
67.2 b) de la mateixa Ordenança;

3. dues consistents en no disposar de les
llicències preceptives de conducció d�ani-
mals considerats com a potencialment peri-
llosos, tipificades com a infraccions de caràc-
ter molt greu a l�article 13.1 b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim

jurídic de la tinença d�animals potencialment
perillosos, i sancionables amb multa de
2.404,06 a 15.025,30 euros;

4. dues consistents en no adoptar les
mesures necessàries per tal que els gossos es
perdin o fugin, tipificades a l�article 13.2 a)
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d�animals
potencialment perillosos, i sancionables amb
multa de 300,52 a 2.404,05 euros;

5. una consistent en no senyalitzar ade-
quadament la residència d�uns animals consi-
derats potencialment perillosos, tipificada a
l�article 62.23 de l�Ordenança reguladora de
la tinença d�animals de companyia, de 2 de
maig de 2005, i sancionable amb multa de
60,10 a 150,25 euros segons l�estipulat a l�ar-
ticle 67.2 a) de la mateixa Ordenança.

Segon. - Requerir a la senyora Gemma
Hernández Vellet i el senyor Sergio Sánchez
Garrido per tal que en el termini de 10 dies
presenti la documentació explicativa i gràfica
justificativa que la finca on resideixen els dos
animals acompleix amb les mesures de segu-
retat que determina l�article 25.3 de l�Orde-
nança reguladora de la tinença d�animals, de
2 de maig de 2005, en concret:

* que les parets, tanques i portes de la
finca són suficientment altes, consistents, ben
fixades i amb els mecanismes adients per tal
d�evitar la sortida del recinte de l�animal;

* que el recinte està convenientment sen-
yalitzat amb l�advertiment de l�existència de
gossos potencialment perillosos;

* la sol·licitud d�inscripció en el cens dels
esmentats animals;

* la sol·licitud de les llicències correspo-
nents de tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.

Tercer. - Advertir a la senyora Gemma
Hernández Vellet i el senyor Sergio Sánchez
Garrido per tal que l�incompliment del punt
anterior comporta la imposició d�una multa
coercitiva de 100 euros, d�acord amb l�esta-
blert per l�article 52 del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d�abril, pel qual s�aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals.

Al·legacions: El presumpte responsable té
dret a formular les al·legacions que cregui
convenients per a la seva millor defensa, en
el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir
de l�endemà de la publicació d�aquest edicte
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Podeu
recusar l�instructor i el secretari en qualsevol
moment del procediment.

Contra aquest acord no procedeix interpo-
sar recurs, ja que aquest acte no decideix
directa o indirectament el fons de l�assumpte,
ni determina la impossibilitat de continuar el
procediment.

Corbera de Llobregat, 4 de febrer de 2009.
L�Alcalde, Manel Ripoll i Puertas.
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Corbera de Llobregat

EDICTE

El Ple de l�ajuntament en sessió de data 29
de desembre de 2008 ha resolt les al·lega-
cions presentades i ha aprovat definitivament
el text del Reglament del Consell Sectorial de
Joventut, procedint a la publicació íntegre del
mateix.

REGLAMENT D�ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DEL CONSELL SECTORIAL DE JOVENTUT DE CORBERA
DE LLOBREGAT

I. Definició - Objectius - Àmbit d�actuació
El Consell Sectorial de Joventut de Corbera

de Llobregat és un organisme de participació
democràtica i de consulta dels i de les joves,
i de les seves associacions en els assumptes
municipals.

El Consell Sectorial de Joventut té per
objectiu promoure i fer possible la participa-
ció dels joves del municipi i de llurs associa-
cions, mitjançant el debat i l�assistència a l�A-
juntament, en tot allò que es refereix als
temes que afecten els joves en tots el àmbits
de la vida política, econòmica, cultural,
esportiva, educativa i social del municipi.

Aquest organisme té caràcter consultiu i
assessor i, en conseqüència, en cap cas
podrà ni substituir ni assumir competències
pròpies dels organismes representatius.

L�àmbit d�actuació del Consell Sectorial de
Joventut és la vila de Corbera de Llobregat.
Les sessions deliberatives s�han de dur a
terme en dependències municipals i l�Ajunta-
ment posarà a disposició del Consell els mit-
jans de suport organitzatiu i administratiu
necessaris per al normal desenvolupament
dels seus treballs.
II. Funcions

A. Les funcions del Consell Sectorial de
Joventut són les següents:

1) Rebre informació prèvia de les propos-
tes i acords municipals en matèria de joven-
tut.

2) Impulsar la participació dels i de les
joves en el desenvolupament del municipi.

3) Garantir el seguiment, supervisió i ava-
luació del Pla Integral de Joventut (PIJ).

4) Fomentar l�associacionisme juvenil i la
comunicació i col·laboració entre les asso-
ciacions juvenils i entre aquelles i altres enti-
tats que treballin en temes de joventut, mit-
jançant propostes i accions.

5) Promoure l�elaboració i la divulgació
d�estudis sobre la situació de la joventut al
municipi.

6) Estudiar, promoure i difondre les actua-
cions municipals dins l�àmbit de joventut i
elaborar propostes d�actuació.

7) Proposar la realització de campanyes de
sensibilització i informació en tots els aspec-
tes que contribueixin a millorar la qualitat de
vida dels joves.

8) Canalitzar les opinions i els suggeri-
ments de particular i entitats corberenques en
l�àmbit de joventut.

B. El Consell Sectorial de Joventut canalit-
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zarà i, si s�escau, donarà curs als informes,
acords, propostes i estudis que es desitgen
elevar a la consideració dels òrgans munici-
pals competents, mitjançant proposta de la
regidoria de Joventut.

C. Els acords, informes propostes i estudis
elaborats pel Consell tindran caràcter no vin-
culant per a l�ajuntament; no obstant, l�Ajun-
tament de Corbera de Llobregat determinarà
les línies generals de les seves polítiques de
joventut (PIJ) tenint en consideració les pro-
postes que formuli el Consell.
III. Composició

Formaran el Consell Sectorial de Joventut
els següents membres:

Presidència: Tinent d�Alcalde de l�Àrea
d�Atenció a les Persones, que podrà delegar
les seves funcions en la vice-presidència.

Vice-presidència: el regidor responsable
de l�àmbit de Joventut.

Vocals:
Els regidors o les regidores nomenats per

el Tinent d�Alcalde dels àmbits d�Educació,
Esports, Serveis Socials, Salut Pública, Cultu-
ra i Nova Economia.

Un representant de cadascun dels grups
municipals.

Membres d�associacions juvenils, cultu-
rals, artístiques, esportives, socials i educati-
ves, sense afany de lucre, que tinguin per
objectiu promoure la participació del jove en
la vida ciutadana en algun d�aquests àmbits.

Un representant per a cadascuna de les
entitats dels àmbits següents:

Centres d�Esplai.
Associacions musicals.
Associacions estudiantils de secundària

amb presència a l�institut de Corbera de Llo-
bregat.

Associacions de voluntaris socials.
Associacions culturals.
Associacions esportives.
Associacions polítiques juvenils.
Associacions de natura, muntanya o eco-

logistes.
Associacions de l�àmbit de solidaritat i

cooperació.
Associacions específicament juvenils no

adscrites a cap dels àmbits detallats.
Associacions de veïns.
Podran haver-hi també d�altres vocals, a

títol individual que ho seran per la seva
manifesta dedicació o notoris coneixements
sobre temes de joventut.

Tant persones com entitats no podran
duplicar la seva representació al Plenari. Les
entitats podran nomenar una persona suplent
per tal de substituir el seu representant en cas
d�absència. En quant els càrrecs electes, els
nomenaments seran vigents fins al final del
mandat polític municipal.

Els representants de les entitats, ho seran
mentre no consti un acord exprés que revo-
qui el seu nomenament de l�òrgan de decisió
de l�entitat. Les persones designades en raó
del seu càrrec ho seran mentre l�ocupin. Les
noves entitats juvenils que s�inscriguin en el
Registre Municipal podran incorporar-se com
a membres del Plenari, sempre que així ho

sol·licitin. La seva incorporació de ple dret al
Consell s�ha de fer efectiva en la reunió pos-
terior a la de comunicació per part del presi-
dent al Consell del nomenament dels nous
membres.

La Secretaria del Consell Sectorial de
Joventut serà exercida per una persona de
l�Ajuntament vinculada amb els programes
Municipals de joventut.

La participació en el Consell d�entitats és
voluntària. Els membres del Plenari que en el
termini de tres sessions ordinàries no mostrin
voluntat de participar i no justifiquin deguda-
ment la seva absència, seran donats de baixa
i, sempre que sigui possible, substituïts per
un altre membre de la seva entitat.

La Presidència pot delegar les seves com-
petències a la Vice-presidència i són funcions
seves:

- Convocar i presidir les sessions.
- Sol·licitar i autoritzar la presència de

convidats amb especials coneixements sobre
l�àmbit de joventut, que tindran veu però
sense vot.

El Tinent d�Alcalde designarà la persona
que desenvoluparà les tasques de la Secreta-
ria Tècnica que assumeix totes les funcions
pròpies de la gestió administrativa, i tindrà
veu però no vot a les sessions del Plenari. Les
seves funcions són:

- Tramitar les convocatòries.
- Estendre acta de les sessions, el contingut

de les quals constarà en el llibre d�actes del
Consell i s�enviarà còpia a tots els membres
del plenari.

- Fer el seguiment i l�actualització del
registre de membres.

- Altres funcions que li puguin ser enco-
manades per la Presidència o pel mateix
Consell.
IV. Règim de funcionament

1. El Consell es reunirà en sessió plenària
ordinària un cop cada tres mesos, i en sessió
extraordinària quan així ho estimi oportú, el
/la president de l�àrea, el/la regidor/a dele-
gat/da de Joventut per iniciativa pròpia o a
petició de dos terços dels vocals del Consell.

2. Les sessions seran convocades amb un
antelació mínima de 72 hores. S�enviarà con-
vocatòria individualitzada a cada membre
del Consell, la qual anirà acompanyada del
corresponent ordre del dia.

3. Es podran tractar, per raó d�urgència,
punts no relacionats en l�ordre del dia, quan
així ho estimi oportú la presidència o 1/3 part
dels representants.

4. La constitució del Consell serà vàlida en
la primera convocatòria quan estiguin pre-
sents la meitat més un dels seus membres. En
cas de no poder-se constituir el Consell en la
primera convocatòria, es farà una segona
convocatòria mitja hora més tard, essent sufi-
cient el quòrum d�un terç dels membres del
Consell. En cas de no arribar al quòrum
necessari, el/la president/a pot mantenir la
reunió simplement com a recull d�opinions
sense que se�n pugui efectuar votació ni
adoptar acords.

5. El Consell podrà constituir comissions

sectorials o especials de treball - si ho consi-
dera convenient - adreçades a l�estudi d�as-
pectes relacionats amb el seu objecte.

6. Per a la intervenció en el Plenari i en les
Comissions sectorial o especials de treball de
persones - no membres del Consell - interes-
sades en temes concrets, operarà per majoria
absoluta dels assistents.

7. El sistema de votació dins del Consell
sobre les propostes presentades és el de vot
ponderat; un vot pel president, o persona
delegada, les entitats que siguin membres del
Consell comptaran amb un vot que compu-
tarà per dos en el recompte i les persones
que siguin membres del Consell de forma
individual disposaran d�un sol vot. Si el resul-
tat de la votació resulta d�empat, s�ha de pro-
cedir a un segon torn de votació i, si aquest
també recull d�empat, s�ha de procedir al vot
de qualitat per part de la Presidència del
Consell.
V. Disposició final

Aquests reglament romandrà en vigor en
tant el Ple d�Ajuntament no acordi la seva
modificació o adequació.

Corbera de Llobregat, 8 de gener de 2009.
L�Alcalde, Manel Ripoll Puertas.
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Corbera de Llobregat
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La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el 28 de gener de 2009,
aprovà inicialment l�expedient del Compte
de Liquidació definitiu del Projecte de Repar-
cel·lació de la unitat d�actuació La Zona
Industrial, tot atorgant als interessats un trà-
mit d�audiència d�un mes per tal que puguin
formular les al·legacions que considerin con-
venients.

L�expedient relacionat es troba a l�oficina
de Gestió d�urbanitzacions de l�Ajuntament,
podent els interessats consultar-lo a la pròpia
Corporació i obtenir-ne còpia, previ paga-
ment de les taxes corresponents, en horari
d�atenció al públic: de 8.30 a 14.30 hores, de
dilluns a divendres.

Corbera de Llobregat, 29 de gener de
2009.

L�Alcalde, Manel Ripoll i Puertas.
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A

Cornellà de Llobregat

EDICTE

Aprovada inicialment la creació i constitu-
ció del Consorci del Govern Territorial de
Salut del Baix Llobregat Centre-Fontsanta,
mitjançant acord plenari adoptat el dia 29 de
gener de 2009 i, en conformitat amb el que
disposa l�article 178 del Decret Legislatiu




