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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

 
PLE 

 
ACTA NÚM. 3/2011 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, capital de la comarca del Baix Llobregat, el dia vint-i-dos de juliol 
de dos mil onze, quan són les 12:00 hores, es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, de conformitat amb el que disposa l’article 22 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 
concordança amb la convocatòria del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya per a la constitució dels consells comarcals, els Consellers/es proclamats/des 
electes per la Junta Electoral Provincial de Barcelona en la seva reunió del dia 6 de juliol de 2011, com 
a conseqüència dels resultats de les darreres eleccions locals convocades, que a continuació es 
relacionen, que constitueixen la totalitat dels i les electes d’aquest Consell Comarcal, amb la finalitat de 
celebrar la sessió pública extraordinària de constitució del nou Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
assistits per mi, el Secretari Accidental de la comarca, que dono fe de l’acte. 
 
 
CONSELLERS/ES ELECTES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM    
 
JOAQUIM BALSERA GARCÍA 
Alcalde de  Gavà 
 
ROSA BOLADERAS I SERRAVIÑALS 
Regidora de Corbera de Llobregat 
 
LLUIS TOMÁS MORENO 
Alcalde de  Castellví de Rosanes 
 
MARIA SOLER SALA 
Alcaldessa d’Abrera 
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
FRANCESC GARCIA I GUINART 
Regidor de Pallejà 
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ROSER BROSED YUSTE 
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
RUTH MORENO SALAZAR 
Regidora de Vallirana 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD 
Regidor de Martorell  
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUEVAS  
Regidora de Castelldefels  
 
FERRAN GARCÉS MONTERO  
Regidor de Sant Coloma de Cervelló 
 
LOURDES BORRELL MORENO 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
CiU    
 
CATERINA MESTRES I GUASCH  
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS 
Regidor de Martorell 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
LLORENÇ REY I CASAS 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JORDI GARCÍA I MAS 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO 
Alcalde de Cervelló 
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA 
Regidora de El Prat de Llobregat 
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ICV-EUiA-EPM     
 
IVAN ARCAS BLANCH 
Regidor de Molins de Rei  
    
CRISTINA BIGORDÀ VARGAS 
Regidora d’Abrera 
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
ELISA CORRAL LOZANO 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
     
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
PP 
  
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
ISABEL RUIZ BAUTISTA 
Regidora d’Abrera 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
SR. MANUEL REYES LÓPEZ  
Alcalde de Castelldefels 
 
ERC-AM   
 
JORDI MILÀ I EGEA 
Regidor de Vallirana 
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JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ 
Regidor d’Esparreguera 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO  
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
PxC 
 
DAVID PARADA PÉREZ 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
Iniciada la sessió, pel Sr. Secretari es procedeix a determinar el/la conseller/a electe de major i el/la 
conseller/a electe de menor edat, amb l’objecte de constituir la Mesa d’Edat, la qual, de conformitat 
amb el que disposa l’article 22.1 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, i altra legislació concordant, estarà 
constituïda per la Consellera electe de major edat, Sra. Caterina Mestres i Guasch, que actuarà com a 
Presidenta, pel Conseller electe de menys edat, Sr. Jordi Garcia i Mas, i pel Secretari  de la Comarca, 
el qual els convida per a que pugin a l’estrat i ocupin els llocs destinats a l’efecte, restant així 
constituïda la Mesa d’Edat. 
 
Per ordre de la Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat, el Secretari dóna lectura a les disposicions 
aplicables a la constitució del nou Consell Comarcal, establertes en l’article 22 i següents 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. 
 
Tot seguit la Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat prega que si existeix algun Conseller/a afectat/da per 
alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i 
demés legislació concordant, ho manifesti en aquest moment. Pel fet de no declarar-se res al respecte 
per part dels Consellers/es, s’entén que no es troben afectats/des per cap de les causes 
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació. 
 
Acte seguit el Secretari procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa de càrrec i 
d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es transcriu: 
 
¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
Conseller/a del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
A continuació pel Sr. Secretari es procedeix a nomenar cada un dels/de les Consellers/es, els/les 
quals, un per un, s’alcen i emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent: 
 
Sr. David Parada Pérez     “Juro” 
Sr. Jordi Milà i Egea     “Prometo per imperatiu legal” 
Sr. Josep Rovira i Tarragó    “Prometo per imperatiu legal” 
Sr. Jordi Albert i Caballero  “Prometo per imperatiu legal i sense renunciar 

al dret d’autodeterminació de Catalunya” 
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Sr. Luis E. Ortega Lázaro    “Sí, prometo de tot cor” 
Sra. Mª José Diaz Algarin    “Sí, lo juro” 
Sr. Jordi Alsina Felip     “Sí, juro” 
Sra. Isabel Ruiz Bautista    “Sí, juro” 
Sr. Jordi Manfredi López    “Lo juro” 
Sr. Manuel Reyes López    “Sí, juro” 
Sr. Ivan Arcas Blanch     “Sí, prometo” 
Sra. Cristina Bigordà Vargas    “Sí, prometo” 
Sr. Xavier Gómez Revuelta    “Prometo per imperatiu legal” 
Sra. Elisa Corral Lozano     “Prometo per imperatiu legal” 
Sr. José Antonio Rubio Leiva    “Sí, prometo” 
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez   “Sí, prometo per imperatiu legal” 
Sr. Jesús Blanco Florez     “Sí, prometo”     
Sr. Xavier Fonollosa i Comas    “Sí, ho juro”     
Sra. Mònica Badia i Cortada    “Sí, ho prometo” 
Sr. Llorenç Rey i Casas     “Sí, prometo” 
Sra. Mª Teresa Castellnou i Guilera   “Sí, ho prometo” 
Sr. Jesús Arévalo i Bravo    “Sí, ho prometo” 
Sra. Maria Rosa González i Ureña   “Sí, ho juro” 
Sr. Joaquim Balsera García    “Sí, ho prometo” 
Sra. Rosa Boladeras Serraviñals   “Sí, ho prometo” 
Sr. Lluís Tomás Moreno     “Sí, prometo” 
Sra. Maria Soler Sala     “Sí, ho prometo” 
Sr. José García Pérez     “Sí, ho prometo” 
Sra. Lluïsa Moret Sabidó    “Sí, prometo” 
Sr. Francesc García Guinart    “Sí, ho prometo” 
Sra. Roser Brosed Yuste    “Sí, ho prometo” 
Sr. Miguel Comino Haro     “Sí, ho prometo” 
Sra. Ruth Moreno Salazar    “Sí, ho juro” 
Sr. Javier González Abad    “Sí, ho prometo” 
Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas   “Sí, ho prometo” 
Sr. Ferran Garcés Montero     “Sí, ho prometo” 
Sra. Lourdes Borrell Moreno    “Sí, ho prometo” 
Sr. Jordi García i Mas     “Ho prometo per imperatiu legal” 
Sra. Caterina Mestres i Guasch    “Ho prometo amb l’ajuda de Déu” 
 
A continuació, la Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat declara constituït el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, i assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció del/ la President/a entre els/les membres 
de la corporació, i amb aquesta finalitat dóna la paraula al Sr. Secretari, el qual explica que es 
realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta, en el que cada Conseller/a electe dipositarà el 
seu vot, davant les candidatures que es presentin, en la urna destinada per aquesta finalitat, sent 
elegit/da President/a, de conformitat amb allò que disposa l’article 22.2 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, i 
altra legislació concordant, el/la candidat/a que obtingui la majoria absoluta en la primera votació, o la 
simple en la segona. En cas d’empat, segueix informant el Secretari, es procedirà a una tercera 
votació, i si en aquesta es produeix un nou empat, serà elegit/da President/a el/la candidat/a de la llista 
amb més Consellers/es. 
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A continuació la Sra. Presidenta de la Mesa, adreçant-se a cadascun dels grups polítics amb 
representació comarcal, pregunta quines candidatures es presenten per President/a del Consell 
Comarcal, presentant-se candidatures per part del grup Plataforma per Catalunya, del grup del Partit 
Popular i del Partit dels Socialistes de Catalunya-Coalició Progrés Municipal respectivament, i 
renunciant els altres grups comarcals a la presentació de candidat/a, motiu pel qual la Mesa d’Edat 
proclama les candidatures següents: 
 
CANDIDAT/A     LLISTA ELECTORAL 
 
Sr. David Parada Pérez    PxC 
Sr. Luís Ortega Lázaro    PP 
Sr. Joaquim Balsera García   PSC – CPM  
 
Pel Sr. Secretari es procedeix a nomenar individualment els/les Consellers/es electes per a que 
dipositin el seu vot a la urna habilitada a l’efecte.  
 
Una vegada efectuada la votació pels/per les Consellers/es, es procedeix a realitzar el recompte dels 
mateixos, el resultat del qual és anunciat per la Presidenta de la Mesa, sent el següent: 
 
Vots emesos:      39 
Vots a favor del Sr. Joaquim Balsera García:   32 
Vots a favor del Sr. Luís Ortega Lázaro:     6 
Vots a favor del Sr. David Parada Pérez:    1 
Vots en blanc:        0 
Vots nuls:        0 
 
Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el Conseller Sr. Joaquim Balsera García la majoria absoluta de 
vots en primera volta, és proposat com a President per la Mesa d’Edat, la Presidenta de la qual li 
pregunta si accepta el càrrec de President del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
A continuació i prèvia acceptació del càrrec de President per part del Sr. Joaquim Balsera García, la 
Sra. Presidenta de la Mesa el proclama President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i sol·licita 
que pel Sr. Secretari es procedeixi a la lectura de la fórmula d’acatament a la Constitució legalment 
establerta, en relació al càrrec de President, i el Sr. President electe, Joaquim Balsera García, emet la 
seva promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant la 
manifestació següent: 
 
 “Sí, ho prometo” 
 
Després d’això, la Presidenta de la Mesa d’Edat, Sra. Caterina Mestres i Guasch, convida al Sr. 
President a ocupar la Presidència i, en conseqüència, queda dissolta la Mesa d’Edat. 
 
Acte seguit pren la paraula el Sr. President i d’acord amb el protocol establert per la sessió, la cedeix 
als Portaveus dels diferents grups polítics comarcals, amb la finalitat de fer, si així ho desitgen, una 
explicació del seu vot. 
 
En primer lloc pren la paraula en nom del grup de Plataforma per Catalunya el Sr. David Parada Pérez, 
el qual s’expressa en els termes següents: 
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Excm. Sr. President, Sres. i Srs. Consellers, ciutadans i ciutadanes del Baix Llobregat, amigues i amics 
que aquest dia tan especial ens acompanyeu.  

En el present acte de constitució del nou Consell Comarcal després dels resultats del passat 22 de 
maig, on les ciutadanes i ciutadans d’aquesta comarca varen expressar democràticament la seva 
voluntat a través de les urnes, vull abans de tot felicitar al Partit dels Socialistes de Catalunya, que han 
encapçalat la llista més votada. Alhora que vull agrair el suport que lliure i democràticament ens han 
donat les 9.665 persones a la nostra comarca i ens omple de legitimitat i fan possible que avui PxC 
sigui present en aquest acte solemne. Nosaltres estem molt feliços del resultat obtingut, hem igualat 
pràcticament els vots que varem treure a les eleccions autonòmiques solament presentant-nos a dotze 
municipis, que ens han donat vuit regidors que treballaran de valent per la nostra comarca. 

Coneixem de sobres les competències dels consells comarcals, són les que són, moltes vegades 
tasques de redistribució o administratives, també de suport a Ajuntaments d’un tamany més minso, 
però el nostre vot, serà a nosaltres mateixos a Plataforma per Catalunya, i es fonamenta perquè cap 
partit dels aquí presents, no s’ha mostrat interessat en estendre la mà a la nostra col·laboració dintre 
de l'institució comarcal, encara que la nostra missió aquí, no és pas nomenar un president o treure’n un 
altre, sinó intentar lluitar pel millor de la nostra comarca 

Cada dia més la ciutadania està donant l’esquena el model dels partits enquistats durant tants anys al 
nostres ajuntaments, diputacions o consells comarcals, uns i altres s’han anat repartint un pastís de 
dos trossos; o governen o són oposició. Cal fer una reflexió conjunta i obrir a la transparència aquestes 
institucions, procurar que participin tots els grups legítims per fer-ho deixant de banda projectes 
ideològics, ja que davant dels òrgans de gestió dels consells hi ha gestió pura i dura, no interessos 
polítics o partidistes com de vegades s’utilitzen en aquestes institucions. He de dir que m’ha sorprès 
sobremanera que l’equip de govern de l'anterior mandat eliminés algunes atribucions bàsiques al ple i 
grups polítics, deixant a l’oposició marginats de les decisions o el debat polític.  

Vostès no han de tenir por de nosaltres, Plataforma per Catalunya està en aquest Consell Comarcal 
per sumar, nosaltres no creiem políticament en els personalismes, ni en els partits, nosaltres creiem en 
les propostes, i així actuarem en conseqüència, si les propostes que nosaltres tinguem que votar son 
positives i beneficioses pel Baix Llobregat, llavors votarem que si, si es tot el contrari evidentment 
votarem que no, així de simple. 

Des d’aquesta institució comarcal i supramunicipal remarcarem de forma molt ferma la nostra lluita 
contra la globalització econòmica i cultural, considerem que reprodueix una forma d’esclavatge 
modern, i ho farem des de aquest Consell. Tot això serà amb l'impuls de les nostres polítiques de futur, 
del nostre model de societat i el nostre model econòmic, apostant pel comerç tradicional i les PYMES 
que generen el 80% de l’ocupació i solament el 20% dels beneficis, lluitarem contra la 
desindustrialització de la comarca a favor de països que no respecten els drets humans o laborals 
bàsics i ho denunciarem amb energia, hem de frenar el tancament continu d’empreses, de llocs de 
treball perduts, sortir de la cua catalana de renda per capità i persones que viuen sota el llindar de la 
pobresa. Em d'empaitar als Ajuntaments a lluitar contra el fracàs escolar de les capes humils i 
treballadores que els llança a un carrer sense sortides, i hem de controlar la immigració que és la cara 
més visible d’aquest procés de globalització i està sent utilitzada per els grans capitals financers com el 
seu cavall de Troia, generant competència deslleial amb la ma d’obra autòctona, fent baixar els preus 
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del treball, fent desaparèixer la classe mitjana i creant bosses de pobresa i atur continuat al primer món 
així com nous guetos per tenir a la classe treballadora al servei dels grans especuladors sense fer 
soroll, més preocupada com arribar a final de més i portar un plat de menjar a la taula que de plantejar-
se a quin model de societat vol viure i com ho vol fer. I això ja no es una situació allunyada de la 
realitat, tothom coneix al que està succeint el barri de Sant Ildefons a Cornellà, Ciutat Cooperativa a 
Sant Boi o el barri Sales a Viladecans, per posar alguns exemples. Volem defensar el nostre projecte 
de barris i ciutadans enfrontats al projecte multicultural d’altres formacions, ja que quan defensem 
societats multiculturals que actualment es troben en fallida, estem defensant societats multiconflictives, 
tal com han reconegut alguns líders europeus com Angela Merkel i que PxC porta denunciant des de 
fa una dècada. 

Deixaré de banda els comentaris a altres formacions i les còpies dolentes que han fet alguns de la 
campanya de PxC. El meu partit ha aconseguit desenes de regidors a tot Catalunya i també ha 
aconseguit entrar en set consells comarcals, com és normal una comarca com el Baix Llobregat no 
podia quedar al marge d’un moviment que ha suposat una sotragada històrica pels partits del sistema, 
que ara estan tant nerviosos amb el brutal creixement del nostre partit arreu del país.  

Senyors Consellers avui comença una nova manera de fer política a la nostra comarca i no trigaran 
molt vostès a adonar-se. 
 
A continuació pren la paraula, a invitació de la Presidència, el representant del grup d’ERC-AM, Sr. 
Jordi Albert i Caballero, tot dient: 
 
Vull felicitar al Sr. Balsera per la seva Presidència.  
 
El Consell Comarcal, com a administració de caràcter supramunicipal, és un espai comú d’entesa i per 
a la gestió de la comarca. Aquest ens ha de generar mecanismes per al desenvolupament integral de 
la ciutadania baixllobregatina partint de la màxima de que la millora general significa una millora a cada 
un dels municipis que integren el Baix Llobregat. És en aquest sentit que des d'Esquerra compartim la 
proposta de govern i la defensem, prenent especial importància la idea cabdal de suport i servei als 
ajuntaments, essencials per assolir els objectius comuns.  
 
Tenim la responsabilitat i el deure de donar resposta a les preocupacions dels baixllobregatins i les 
baixllobregatines i, com a la resta de Catalunya, encapçala la llista la situació econòmica, per tant, hem 
de situar a l’eix de les prioritats l’economia, innovant i obrint noves vies de desenvolupament generant 
el dinamisme suficient per adaptar el teixit econòmic a les noves situacions que ens exigeixen una 
actuació ràpida i decidida, resoldrem amb eficiència i eficàcia aquesta problemàtica. 
 
Cal tenir molt present que si evitem la pèrdua de llocs de treball i som capaços de generar atractiu 
suficient per a crear-ne de nous a partir de la formació com a valor afegit, aleshores, reforçarem la 
cohesió social. A partir de polítiques de caire social i que reforcin la nostra estima per la comarca, 
tenint com a eix central el moviment associatiu que és una eina cabdal per al desenvolupament de la 
cultura i la identificació com a baixllobregatins i baixllobregatines, voluntàriament partíceps d’un interès 
comú, fomentant l’ús de la llengua pròpia del país, el català, i promovent polítiques de joventut. 
 
Tenim una gran responsabilitat i els ponts d’unió seran imprescindibles per a la nostra actuació. 
Treballarem des del govern per assolir els objectius marcats, treballarem, com sempre hem fet, per la 
nostra comarca, pel Baix Llobregat. És el nostre compromís, és el nostre deure. 
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Tot seguit el Sr. President dóna la paraula el representant del grup del Partit Popular, Sr. Luis Ortega 
Lázaro, que realitza les següents manifestacions: 
 
Bon dia a tothom, per davant la nostra felicitació des del grup comarcal de Partit Popular al Sr. Balsera 
pel seu nomenament com a President. Jo li puc dir que amb el Partir Popular trobarà dues facetes, una  
tota la col·laboració que es pugui obtenir des de la democràcia, des de nostra col·laboració, des del 
nostre saber fer, la nostra intenció de portar a terme tot el que sigui beneficiós per la comarca; és a dir 
tot el que pugui ser una cosa que per les vuit-centes mil persones que habiten la comarca avui dia i 
que puguin tenir algun estat de benestar superior al que avui tenen sempre ens tindran al seu costat i 
que evidentment també fiscalitzarem de ben a prop tot el que no sigui convenient ni adient per la 
comarca. 
 
Pensem que la comarca, que éra una de les principals comarques productives a nivell  europeu i casi 
la primera d’Espanya, i que avui està inusualment deteriorada per la crisis econòmica, tenim que 
incentivar els motors  econòmics i productius per intentar que les borses d’atur que avui a la Comarca 
del Baix Llobregat són tan summament altíssimes intentem afavorir que això no sigui així.  
 
És per aquest motiu que som conscients de que nosaltres, el Partit Popular, estarem, torno a repetir, 
per estendre la mà a l’equip de govern, del qual no formem part, per intentar subsanar-lo  i evidentment 
els temes, que poden ser també molt importants, de caràcter social . Però jo penso que sí que tenim 
que tenir com principal objectiu el que la Comarca del Baix Llobregat surti de les primeres d’Espanya, 
de Catalunya, d’aquest enfonsament econòmic que avui en dia estem patint; i aquí sempre ens tindran 
al costat. Per una altra banda, reitero la nostra felicitació i compteu per el que pugui ser bo per la 
comarca. 
 
Tot seguit pren la paraula, a invitació de la Presidència, la representant del grup d’Iniciativa per 
Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa, Sra. Cristina Bigordà Vargas, que diu: 
 
En primer lloc, li estenc la felicitació del meu grup,  President d’aquest Consell, Sr. Balsera, així com 
als nous Consellers i Conselleres comarcals.  
 
Una salutació a tots els presents, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, autoritats, representants 
dels agents sindicals i socials de la nostra comarca. 
 
Avui donem inici al nou mandat d’aquest Consell Comarcal, la institució del Baix Llobregat. Una 
comarca que ha estat històricament un dels motors econòmics del país, emprenedora i marcada per un 
caràcter de lluita i de superació dels reptes constants que li ha anat presentant la història d’aquest 
país. I que avui afronta les conseqüències d’una crisi econòmica que ha situat a la ciutadania en uns 
nivells d’atur elevats, en un augment de les necessitats socials i en greus preocupacions pel que fa a 
l’augment de la pobresa i al manteniment dels serveis públics que configuren el nostre Estat del 
Benestar. 
 
És, doncs, una nova etapa marcada per una crisi financera que ens interpel·la, com també ho fa la crisi 
de la democràcia que s’expressa en els moviments del 15M, dels qui lluiten contra les retallades en 
drets i serveis. I això, situa a la política en la necessitat d’avançar cap a canvis profunds que donin 
noves respostes i noves oportunitats. Aquí és on el municipalisme, les nostres institucions, prenen el 
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protagonisme. Són els nostres Ajuntaments els que es situen en la primera línia de l’atenció a les 
necessitats socials. És moment de construir, doncs, més i millor municipalisme. Aquest Consell 
Comarcal ha de continuar essent vertebrador de la política local, ha d’esdevenir, encara més, el 
generador de polítiques innovadores i impulsor de canvis i respostes a les necessitats del Baix 
Llobregat i de la seva gent.  
 
Hem reafirmat avui, un compromís de treball per millorar el benestar de les persones que es concreten 
en les polítiques d’educació, sanitat, serveis socials i ocupació. La lluita contra l’atur, la reactivació 
econòmica de la comarca, la cohesió social i el benestar són les prioritats del mandat.  
 
Per afrontar tots els reptes, cal continuar defensant un finançament local just. La nostra comarca ha de 
poder garantir que les administracions locals puguin fer un servei públic de primer nivell, que puguin 
abastar totes les prioritats que plantegem.  
 
Des de fa més de vuit anys, estem debatent la reorganització territorial i administrativa de Catalunya 
amb la creació de les vegueries.  Els Consells Comarcals hauran de transitar cap a la conversió  en 
veritables ens municipalistes, que fomentin la cooperació intermunicipal. En aquesta nova organització 
territorial que estableix l’Estatut, aquesta comarca ha de participar i cercar el consens de la majoria de 
forces polítiques i socials, per resoldre l’encaix dels ens comarcals dins l’organització territorial de 
Catalunya. 
 
ICV-EUiA i les Enteses de Progrés municipal defensem que la nova organització territorial de 
Catalunya en vegueries es fonamenta en la racionalització de l’administració al nostre país. La nostra 
coalició defensa l’existència de governs locals de segon nivell per tal de garantir que tots els catalans i 
totes les catalanes gaudeixin d’iguals serveis i qualitat de vida.  
No obstant, la nova organització no ha de suposar una major despesa pública. Per això defensem que 
les futures vegueries han de construir-se amb una llei de governs locals que detalli competencialment 
qui fa què. Què fan les vegueries, què fan els ajuntaments, què passa amb els Consells Comarcals, i 
amb una llei de finances dels governs locals que doni resposta a les necessitats del municipalisme. 
 
En aquests últims anys, hem vist com l’acció dels governs nacionals de progrés ha permès el 
desenvolupament del Baix Llobregat: la rehabilitació de barris, la construcció d’escoles i llars d’infants, 
els nous equipaments sanitaris, les polítiques d’habitatge, la protecció dels espais naturals, la millora 
del transport públic, la llei de serveis socials, l’atenció a la dependència... Grans polítiques i grans 
inversions que han contribuït a pal·liar el dèficit en serveis públics que patíem. Cal anar més enllà, 
però, la crisi no només ha posat fre a les inversions i als avenços, sinó que està sent l’excusa de 
l’actual govern nacional, per afeblir els nostres serveis públics, que són els pilars que constitueixen la 
garantia per a la cohesió social.  
  
ICV-EUiA-EPM renovem, en aquest nou mandat, el nostre compromís de continuar treballant per la 
comarca, com ho hem estat fent fins ara, sumant l’experiència i les aportacions dels agents socials i  
ciutadania.  
 
El Baix Llobregat ha de ser motor de canvi, de regeneració, de dinamisme. Ha d’avançar cap a un nou 
model productiu de qualitat, d’una nova economia, generadora d’ocupació. Ha de fer front a la crisi i 
vetllar per la justícia social i, alhora, continuar atenent els reptes socials, ambientals i nacionals.   
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El nostre treball polític i institucional en aquest quatre anys es concretarà en les polítiques educatives, 
mediambientals i culturals,  i en les accions de recuperació de la memòria històrica. Tot això en 
col·laboració de les entitats i agents comarcals com els sindicats CCOO i UGT, la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes del Baix Llobregat, d’Unió de Pagesos, del Centre d’Estudis del Baix 
Llobregat, l’Associació per la Promoció del Transport Públic del Baix Llobregat i totes aquelles 
organitzacions compromeses amb el progrés de la nostra comarca.  
 
Tenim per davant importants reptes a assumir. Donar respostes eficients a les necessitats socials, 
defensar els nostres serveis públics i avançar cap a un nou model econòmic que permeti superar la 
crisi i esdevingui generador de noves oportunitats, socialment justes i mediambientalment sostenibles.  
 
És temps de municipalisme. Més que mai. De reforçar les administracions locals i el seu finançament. 
Moltes gràcies.  
 
A continuació, el Sr. President convida a prendre la paraula al representant del grup de Convergència i 
Unió, Sr. Jesús Arévalo i Bravo que diu:  
 
Bon dia a tothom, en primer lloc el grup comarcal de Convergència i Unió voldria donar les gràcies a 
totes les persones que han assistit avui, han fet costat recolzant en definitiva aquest acte de constitució 
del Consell Comarcal. Gràcies a regidors, autoritats, alcaldes, i en segon lloc voldria felicitar a tots els 
nous consellers i com no al nou President, felicitats. En definitiva, el nostre grup comarcal de 
Convergència i Unió, pensa que de la mateixa manera que ahir vaig assistir a la constitució  de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona fent president al nou president Xavier Trias després d’escoltar a tots els 
portaveus de cada grup, la conclusió i la reflexió que es treia és que ens hauríem d’oblidar de 
partidismes i tots fer pinya, i intentar fer aquelles polítiques, aquelles accions que siguin millor per 
l’Àrea Metropolitana; en aquest sentit i amb la mateixa reflexió penso que des de la comarca, des de la 
nostra comarca del Baix Llobregat, el meu Consell Comarcal ha d’estar en aquesta línea i en aquest 
sentit el grup comarcal de Convergència i Unió treballarà, donada la conjuntura econòmica, l’estat de 
crisi i les dificultats que tenen els diferents municipis, entenem que s’ha de lluitar sobre tot per aturar 
l’atur i les injustícies socials, en aquesta línia treballarà el grup comarcal de Convergència i Unió. 
Gràcies  
 
A continuació, el Sr. President convida a prendre la paraula a la representant del grup PSC-CPM, Sra. 
Maria Soler Sala, que es manifesta en els següents termes: 
 
President Balsera, felicitats. Consellers i conselleres, alcaldes i alcaldesses, autoritats, representants 
sindicals, senyores i senyors, avui un públic molt ampli, que s’ha reunit en aquest Consell Comarcal en 
un acte importat, que és el de la seva constitució per a aquest mandat 2011-2015. Molt bon dia, moltes 
felicitats a tots, molt especialment a tots els consellers i conselleres que a partir d’ara tindran aquesta 
responsabilitat de representar d’una manera màxima la nostra comarca. 
 
Des del grup PSC iniciem aquesta nova etapa al Consell Comarcal satisfets de poder reeditar un pacte 
quatripartit que tant bons resultats ha donat en el passat amb la presidenta Rosa Boladeras, a qui li 
agraïm la feina feta al llarg d’aquest anys. Desitgem evidentment molta sort al President, al company 
Balsera, i als nous vicepresidents i vicepresidentes, així com a tots els consellers i conselleres per la 
tasca que caldrà que duguin a terme al front d’aquesta institució.  
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De ben segur, estic convençuda i estem tots convençuts d’això, que aquests quatre anys no seran 
gens fàcils, continuem immersos en una crisis econòmica, en una situació econòmica difícil, les 
nostres famílies, les famílies dels nostres pobles i ciutats estan patint, falta feina, el mercat laboral, 
està malament i evidentment doncs aquests anunciats ajustos pressupostaris afectaran segur als 
serveis públics dels nostres pobles i ciutats; per això cal que la comarca ben representada des del 
Consell Comarcal estigui unida, sàpiga  reivindicar i reivindicar-se amb veu pròpia i pugui emprendre el 
camí necessari de la reactivació econòmica i social del mercat laboral en la que fa tant temps que 
estem treballant. Està clar que caldrà  treballar de valent i des del PSC tenim ganes, força i energia 
suficient per poder-ho fer; així que moltes gràcies i estem tots disposats a treballar, endavant.   
 
Seguidament el Sr. Joaquim Balsera García, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
manifesta: 
 
Autoritats, alcaldes i alcaldesses, companys alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat, Excm. Sr. 
President de la Diputació de Barcelona, vicepresident primer executiu de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
Avui encetem un nou mandat d’aquest Consell Comarcal, vull en primer lloc agrair la presencia de tots 
vostès, d’entitats, d’associacions, dels sindicats, dels treballadors i treballadores d’aquest Consell que 
estan avui aquí en aquest acte, dels regidors i regidores dels diferents ajuntaments, i també, com no, 
als consellers i consellers que conjuntament hem pres possessió avui. 
 
Deia que encetem un nou mandant d’aquell Consell Comarcal, les primeres paraules han de ser sens 
dubte d’agraïment als anteriors consellers i conselleres comarcals, en especial a la Rosa Boladeras, 
per tota la tasca feta durant aquests anys. Vull també agrair especialment  la confiança que el meu 
partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, diposita en la meva persona, del Primer Secretari, Antoni 
Balmón, i dels electes locals del Baix Llobregat que vam escollir aquesta candidatura que tinc l’honor 
d’encapçalar; als nostres ciutadans, als de tots plegats, òbviament per al seu recolzament, perquè ens 
van atorgar la seva confiança i aquesta confiança fa que avui podem constituir aquest Consell 
Comarcal, en el meu cas especialment els de Gavà. Estic segur que sabrem respondre a la confiança 
global dipositada. Agraeixo també a les formacions polítiques que ens acompanyen en aquesta etapa, 
que formem aquesta etapa de govern, a Iniciativa, a Convergència i a Esquerra per la cordialitat i la 
facilitat en arribar a acords, pel seu sentit del vot i les seves paraules. Estic segur que aquesta 
cordialitat es traduirà efectivament en capacitat de treball i en beneficis pels habitants del Baix 
Llobregat.  
 
Encetem aquest nou mandat comarcal en moments difícils, ho han dit alguns, on les incerteses són 
importants i la societat està sotmesa a un bombardeig constant de pessimisme i sensació d’angoixa, 
on alguns intenten posar en crisis actituds i valors, l’esforç individual i col·lectiu, la solidaritat, la justícia 
social, el propi estat del benestar.  
 
El Baix Llobregat, aquesta comarca, aquesta institució, el seu Consell Comarcal que la representa, sap 
què és superar períodes amb dificultat; cal tenir molt present, i recordar la nostra història com a 
comarca por entendre el paper cohesionador de la lluita col·lectiva, de la convicció i creença en els 
valors progressistes que ens han permès transformar aquesta societat durant aquest anys. Cal tenir 
present que la unió, el consens i la determinació són actituds que ens van permetre superar les 
dificultats i sens dubte esdevenen bons instruments per afrontar el reptes que tenim pel davant. La 
nostra comarca és dinàmica i emprenedora i té molt definida la seva identitat, la seva especial 
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idiosincràsia, i el seu especial paper en el context metropolità i de país, son una part de la seva, de la 
nostra força. 
  
El Baix Llobregat aporta l’11% del PIB de Catalunya, la seva població representa el 10’6% de la 
població total de Catalunya i concentra el 9,2% de la població assalariada i el 8,5% de les empreses. 
Aquestes xifres sintetitzen l’importància del Baix Llobregat en el context econòmic, importància que 
també podrem traslladar al context social i al context associatiu de la nostra comarca. Identitat, 
consciència col·lectiva de pertinença, història i valors compartits són, sens dubte, els trets diferencials 
de la nostra comarca, allò que la caracteritza i enforteix per a afrontar aquests reptes de futur. 
 
Com a President del Consell Comarcal tinc en la lluita contra els efectes de la crisis a la nostra 
comarca el meu principal repte, la meva principal preocupació i ocupació. Crec fermament que tenim 
un bon potencial econòmic, que tenim que desenvolupar-lo, però que ho hem de fer amb el nostre 
peculiar estil, és a dir, sumant a tothom, sumant voluntats com ho hem fet des de l’Innobaix, cercant 
objectius comuns, traçant rectes assumibles i realistes que donaran el seu fruit, contant amb les 
universitats, els sindicats, les associacions empresarials i els ajuntaments. Tenim futur i tenim en 
aquest Consell Comarcal un bon instrument per facilitar la seva construcció. 
 
Vull també adquirir aquí un compromís amb tots vosaltres i especialment amb els meus companys 
Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, el treball constant per la defensa dels nostres interessos 
col·lectius, en les nostres ciutats, en el marc de la declaració d’alcaldes i alcaldesses que varem 
subscriure i que és plenament vigent, en el marc de la col·laboració institucional amb la resta 
d’administracions i governs: el metropolità, el de la Diputació de Barcelona, el de la Generalitat i el de 
l’Estat, per tal de defensar els interessos de la nostra comarca i el seu benestar; per tal de fer possible 
la millora de les nostres infraestructures i de les nostres necessitats socials i educatives. En aquesta 
tasca ens trobareu a la vostra disposició, treballant amb totes les nostres forces com a govern 
comarcal. Aquesta és una de les principals missions d’aquesta institució; defensar, proposar i lluitar per 
la ciutadania del Baix Llobregat. La nostra proximitat ens ho permet, per tant aquí tenim el Consell de 
la ciutats i pobles del Baix Llobregat, el Consell dels seus Alcaldes i Alcaldesses. Economia, defensa 
dels interessos de la comarca són per tant dos dels principals eixos que, com a President del Consell 
Comarcal, vull impulsar. 
 
Crec sincerament que aquesta institució és l’instrument adequat i vigent per garantir aquest i d’altres 
objectius comarcals. Cal, sens dubte, racionalitzar les administracions, cohesionar-les, cohesionar 
també les seves competències, no permetre duplicitat i treballar amb autonomia, però tenint molt clars 
els principis bàsics de col·laboració i cooperació entre administracions. Per tant, hem d’estar oberts a 
anàlisis i a millores, però cal ser molt contundent en defensar que aquest Consell Comarcal, que 
aquesta institució és la que millor defensarà els interessos del Baix Llobregat pel seu coneixement, 
però també per la seva preparació, estimació i voluntat de servei. No es tracta solament de definir 
competències i aspectes administratius, es tracta de definir voluntats, capacitats, proximitat, energia, 
coneixement, ganes, impuls i dedicació. Aquets atributs, aquestes voluntats no estan en cap llei ni en 
cap estatut de competències, són actituds vitals de les persones que ens estimem les nostres ciutats, 
la nostra comarca i que estem disposades a treballar des dels instruments que tenim per fer-ho 
possible. 
 
El gran paper que el Consell Comarcal pot fer en el futur no està solament en el marc d’allò que són 
les seves competències, sinó que està també en la transformació, en la impulsió d’una nova economia, 
de garantir la cohesió social, de lluitar amb fermesa per millorar les condicions de vida dels ciutadans i 
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ciutadanes del Baix Llobregat. Som competents en l’esperança d’un millor futur per les nostres ciutats i 
pels nostres pobles, i  aquest es el nostre objectiu. Volem seguir sent un model de competitivitat; cal 
treballar per mantenir els sectors productius actuals i obrir-se a nous sectors emergents que generin 
riquesa  i que des de la comarca contribueixin al conjunt de l’economia del país. Volem seguir gaudint 
de la cohesió social que ens ha caracteritzat històricament, la salut, l’educació, la cultura són àmbits 
d’actuació imprescindibles per a garantir-ho. Cal vetllar perquè les inversions en aquests àmbits no 
disminueixin a la nostra comarca. Per fer-ho possible, per fer tot això ens hem dotat de la millor eina, 
l’entesa, el consens, el pacte de govern que tot just fa un moment hem subscrit les diferents forces 
politiques i que en els seus objectius inclou treball per dinamitzar econòmicament i el foment de 
l’ocupació, per als serveis a les persones, per al desenvolupament social i el benestar, per l’educació, 
les politiques territorials i d’infraestructures, la mobilitat, el treball en la cultura i el patrimoni, i la 
memòria històrica, la protecció del medi ambient, la continuïtat amb el treball col·laboratiu amb 
sindicats, empreses i universitats, la promoció agrícola i forestal, i el treball per impulsar el turisme. 
Aquests són els nostres reptes i objectius, aquests són també els reptes del nou govern comarcal que 
tinc l’honor d’encapçalar, aquest són els reptes que hem de consensuar amb els alcaldes i alcaldesses 
del Baix Llobregat. 
 
Volem ser una eina útil, volem ser una eina política, perquè cal més que mai ara reivindicar la política, 
solament la política democràtica fa que la nostra societat avanci i amb orgull i contundència cal dir que 
treballarem perquè aquest Consell esdevingui un importat òrgan i referent polític a la nostra comarca. 
 
En aquesta tasca ens trobareu, em trobareu com a President, amb la voluntat de servei, amb la 
voluntat de portar i ajudar en la mesura de les meves possibilitats o coneixements, però amb la ferma 
voluntat de lluitar per la justícia social al Baix Llobregat. Moltes gràcies. 
  
Efectuades les anteriors intervencions, el Sr. President aixeca la sessió a les tretze hores i deu minuts, 
de la qual s’estén la present acta, que jo, el Secretari Accidental, certifico. 
 
 
 
 
 
 


