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RESOLUCIÓ
GAP/1378/2009, de 29 d’abril, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de
l’emblema de la comarca del Baix Penedès.

El dia 16 de desembre de 2008, el Consell Comarcal del Baix Penedès va acordar
iniciar un expedient d’adopció de l’emblema de la seva comarca.

El Consell Comarcal va assumir un emblema on figura el nom del Consell Comar-
cal en dues línies la primera de les quals incorpora una sèrie de cercles disposats de
manera que recorden el territori de la comarca. Amb aquesta imatge es vol adoptar
un emblema dinàmic i de fàcil retentiva visual que reforça el nom de la comarca amb
majúscules i negreta. La seva estructura gràfica denota solidesa i unitat del territori
i la gamma de colors utilitzada reflecteix els municipis d’interior i costaners.

Aquesta proposta es va sotmetre a informació pública per un període de 30 dies,
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i la seva publicació

En sessió de 3 de març de 2009, el Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès
va aprovar l’emblema comarcal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.

En data 20 de març de 2009 el Consell Comarcal del Baix Penedès va trametre
al Departament de Governació i Administracions Públiques una certificació de
l’acord d’aprovació juntament amb la còpia de l’expedient administratiu, on figura,
entre altres documents, una memòria-informe justificativa sobre la descripció de
l’emblema i la seva representació gràfica.

Atès el que disposa l’article 36 del Text refós de la Llei municipal i de règim local

RESOLC:

—1 Donar conformitat a l’adopció de l’emblema de la comarca del Baix Penedès,
que figura a l’annex, organitzat de la manera següent:

Símbol format per les grafies “Consell Comarcal Baix Penedès” de color negre
disposades en dues línies. Les paraules “Consell” i “Comarcal” queden separades

territori de la comarca. Tot el conjunt queda subratllat per una línia dels mateixos
colors verd i blau, a la seva última part.

—3 Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Contra aquesta Resolució, l’ens local interessat pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de

seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ
a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot formular requeriment
en els termes previstos en l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar contra aquesta Reso-
lució recurs d’alçada davant el secretari general del Departament de Governació i
Administracions Públiques, dins el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 29 d’abril de 2009

CARLES BASSAGANYA I SERRA

Director general d’Administració Local

ANNEX

Emblema de la comarca del Baix Penedès


