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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

 
PLE 

 
ACTA NÚM. 4/2015 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, capital de la comarca del Baix Llobregat, el dia vint-i-quatre de 
juliol de dos mil quinze, 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 8 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats de les darreres eleccions locals 
convocades, que a continuació es relacionen i que constitueixen la totalitat dels i les electes de l’entitat, 
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    
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Alcaldessa de Gavà 
 
JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN  LUJÁN 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
MARIA MIRANDA CUERVAS  
Regidora de Castelldefels 
 
JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ 
Alcalde d’Abrera 
 
VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ 
Regidora de Castellví de Rosanes 
 
XAVIER PAZ PENCHE 
Regidor de Molins de Rei 
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LOURDES RUIZ DOMINQUEZ 
Regidora de Santa Coloma de Cervelló 
 
MIQUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
MARIA MAS BORRÁS 
Regidora d’Esparreguera 
 
JOAN CARLES MARTÍNEZ ROMERO 
Regidor de Torrelles de Llobregat 
 
CRISTINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
Regidora de Cervelló 
 
ENRIC CARBONELL JORBA 
Regidor de Sant Esteve Sesrovires 
 
ICV-EUiA-EPM     
 
LÍDIA MUÑOZ CÁCERES  
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
LLUIS MONFORT PELIGERO 
Regidor de Sant Just Desvern 
 
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
JORDI GIL DORADO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOAN PARERA GARCIA 
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLÓREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
ERC-AM   
 
JAUME OLIVELLA I RIBA 
Regidor de Begues 
 
LLUÍS FABRÉS I PÉREZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
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MAITE AYMERICH I BOLTÀ 
Regidora de Sant Vicenç dels Horts 
 
ANDREU PÉREZ I LORITE 
Regidor de Gavà 
 
ORIOL BOSSA I PRADAS 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MIREIA MONFORT I SÒRIA 
Regidora d’Olesa de Montserrat 
 
CiU    
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS 
Alcalde de Martorell 
 
JESÚS ARÉVALO I BRAVO 
Regidor de Cervelló 
 
LAIA FLOTATS BASTARDES 
Regidora de Sant Just Desvern 
 
JAUME CASANOVAS RODRÍGUEZ 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts 
 
JORDI GARCIA I MAS 
Regidor de Sant Boi de Llobregat 
 
CIUTADANS 
 
MARTÍN  EUSEBIO BARRA LÓPEZ 
Regidor de Viladecans 
 
JOSEP MARIA GONZÁLEZ MURT 
Regidor d’Esparreguera 
 
FRANCISCO XAVIER ALEGRE BUXEDA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
JOSÉ LUIS CERRO FERNÁNDEZ 
Regidor de Sant Joan Despí 
 
PP 
  
MARIA JOSÉ DÍAZ ALGARÍN 
Regidora de Viladecans 
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SONIA MOTOS PÉREZ 
Regidora de Castelldefels 
 
FERNANDO MOYA CANTARERO 
Regidor de Begues 
 
CUP-PA 
 
ROGER CASTILLO I BOSCH 
Regidor de Molins de Rei 
 
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, resta 
constituïda pel Conseller electe de major edat, Sr. Martín Eusebio Barra López, que actuarà com a 
President, pel Conseller electe de menys edat, Sr. Roger Castillo i Bosch, 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, quedant 
així constituïda la Mesa d’Edat. 
 
Per ordre del Sr. President 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 el Sr. President 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. Roger Castillo i Bosch  “Sí, ho prometo per imperatiu legal sotmès 

únicament a la voluntat dels veïns i veïnes del 
Baix Llobregat i amb el compromís d’avançar 
cap al feminisme, el socialisme i la 
independència dels Països Catalans” 
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Sr. Fernando Moya Cantarero “Per convicció en la Constitució Espanyola i 
per convicció en l’Estatut d’Autonomia, 
prometo” 

Sra. Sonia Motos Pérez “Sí, prometo” 
Sra. María José Díaz Algarín “Sí, lo juro” 
Sr. José Luis Cerro Fernández “Sí, ho prometo” 
Sr. Francisco Xavier Alegre Buxeda “Sí, prometo” 
Sr. Josep Maria González Murt “Sí, ho prometo” 
Sr. Martín Eusebio Barra López “Sí, prometo” 
Sr. Jordi Garcia Mas “Sí, prometo” 
Sr. Jaume Casanoves Rodríguez “Sí, prometo” 
Sra. Laia Flotats Bastardes  “Sí, ho juro” 
Sr. Jesús Arévalo Bravo “Sí, ho juro” 
Sr. Xavier Fonollosa Comas “Sí, ho juro” 
Sra. Mireia Monfort i Sòria “Sí, prometo per imperatiu legal i em 

comprometo a treballar per exercir el dret a 
l’autodeterminació del poble català i a treballar 
per l’assoliment de la República Catalana i 
resto a disposició del nou Parlament que 
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre” 

Sr. Oriol Bossa i Pradas “Sí, prometo per imperatiu legal” 
Sr. Andreu Pérez i Lorite “Sí, prometo per imperatiu legal i prometo 

defensar la República Catalana que sorgeixi 
per elecció popular de les eleccions 
catalanes” 

Sra. Maite  Aymerich i Boltà “Sí, prometo per imperatiu legal i em 
comprometo a treballar per exercir el dret a 
l’autodeterminació del poble català i a treballar 
per la República Catalana i el seu assoliment, 
i em poso a disposició del nou Parlament que 
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre” 

Sr. Lluís Fabrés i Pérez “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sr. Jaume Olivella i Riba “Sí, prometo per imperatiu legal” 
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana  “Prometo per imperatiu legal” 
Sr. Jesús Blanco Flórez “Sí, ho prometo per imperatiu legal” 
Sr. Joan Parera García “Prometo per imperatiu legal” 
Sr. Jordi Gil Dorado “Sí, prometo per imperatiu legal” 
Sra. Alba Martínez Vélez “Sí, prometo per imperatiu legal” 
Sr. Lluís Monfort Peligero “Sí, prometo per imperatiu legal” 
Sra. Lídia Muñoz Cáceres “Sí, prometo per imperatiu legal” 
Sr. Enric Carbonell Jorba “Sí, ho prometo” 
Sra. Cristina Martínez Rodríguez “Sí, ho prometo” 
Sr. Joan Carles Martínez Romero “Sí, ho prometo” 
Sra. Maria Mas Borràs “Sí, ho prometo” 
Sr. Miquel Comino Haro  “Sí, ho prometo” 
Sra. Lourdes Ruiz Domínguez “Sí, ho prometo” 
Sr. Xavier Paz Penche “Sí, ho prometo” 
Sra. Victoria  Castellanos Nuñez “Sí, ho prometo” 
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Sr. Jesús Naharro Rodríguez “Sí, ho prometo” 
Sra. María Miranda Cuervas “Sí, ho prometo” 
Sr. José Ángel Carcelén Luján “Sí, ho prometo” 
Sra. Raquel Sánchez Jiménez “Sí, ho prometo” 
Sr. Josep Perpinyà i Palau “Sí, ho prometo” 
  
A continuació, el Sr. President 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 nominal, en el que cada Conseller/a electe manifestarà 
de viva veu el seu vot davant les candidatures que es presentin, 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. 
 
A continuació el Sr. President 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 Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, 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. Roger Castillo i Bosch   CUP-PA 
Sra. María José Díaz Algarín   PP 
Sr. Josep Perpinyà i Palau   PSC – CPM  
 
Pel Sr. Secretari es procedeix a nomenar individualment els/les Consellers/es electes per a que 
manifestin el seu vot.  
 
Una vegada efectuada la votació pels/per les Consellers/es, es procedeix a realitzar el recompte dels 
mateixos, el resultat del qual és anunciat pel President de la Mesa, sent el següent: 
 
Vots emesos:      39 
Vots a favor del Sr. Josep Perpinyà i Palau:   31 
Vots a favor del Sra. María José Díaz Algarín:     3 
Vots a favor del Sr. Roger Castillo i Bosch :     1 
Abstencions:         4 
Vots en blanc:        0 
Vots nuls:         0 
 
Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el Conseller Sr. Josep Perpinyà i Palau la majoria absoluta de 
vots en primera volta, és proposat com a President per la Mesa d’Edat, el President de la qual li 
pregunta si accepta el càrrec de President del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
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A continuació i prèvia acceptació del càrrec de President per part del Sr. Josep Perpinyà i Palau, el Sr. 
President 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, Josep Perpinyà i Palau, 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, el President de la Mesa d’Edat, Sr. Martín Eusebio Barra López, 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 el President Sr. Josep Perpinyà i Palau, que diu: 
 
Bon dia a totes i a tots. Evidentment agrair aquesta responsabilitat que el Plenari comarcal m’atorga. 
En tot cas seguirem el plenari i per tant donaré la paraula ara a les formacions polítiques de menor a 
major, perquè expliqui, si ho creu convenient, el seu vot. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Roger Castillo i Bosch, portaveu del grup comarcal de la CUP, 
que diu: 
 
Per primera vegada la Candidatura d'Unitat Popular – Poble Actiu tenim representació en aquest 
Consell Comarcal del Baix Llobregat; això sí, un sol conseller d'un total de 39 que conformen aquest 
plenari, una xifra petita i modesta en representació de les 10.228 persones que el passat 22 de maig 
van votar a candidatures d'esquerra, rupturistes i independentistes, a les eleccions municipals i que 
han permès que a la comarca passem de 4 a 16 regidors. 
 
La CUP-PA hem optat en la votació anterior per presentar candidatura a la presidència, essent 
coneixedors evidentment que l'elecció del president ja havia estat pactada per la majoria de grups 
polítics del Consell Comarcal: el PSC, ERC, ICV i CIU. Un pacte del qual en desconeixem encara els 
acords i que manté el govern de concentració clàssic en aquest organisme, independentment de la 
distància ideològica entre uns i altres. En tot cas, felicitem al nou president, l'encoratgem a obrir espais 
de diàleg i treball amb aquest grup polític. 
 
Aprofitem aquesta primera intervenció per anunciar que la CUP-PA restarà a l'oposició amb l'objectiu 
de conèixer a fons aquesta institució, fiscalitzar l'acció de govern, denunciar les males pràctiques 
polítiques i l'opacitat quan sigui necessari i aportar propostes polítiques que afavoreixin uns millors 
serveis per als ajuntaments i que permetin a les classes populars i treballadores de la comarca 
disposar d'eines i recursos per plantar cara a la misèria generada pel capitalisme i el patriarcat. 
 
El Consell Comarcal, més enllà del govern de concentració, també té la particularitat de ser una 
institució d'elecció indirecta. Convé que no oblidem que les persones que formem part d'aquest plenari 
no hem estat escollides directament per les persones que viuen a la comarca, ho hem fet per les 
nostres formacions polítiques en base als resultats obtinguts a les municipals. La CUP-PA rebutgem 
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aquest sistema perquè té evidents mancances democràtiques i que també és vigent en l'elecció dels 
plens d'altres institucions supramunicipals com la Diputació o l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Estem 
convençuts que la pràctica totalitat de persones que van optar per votar en les eleccions municipals ho 
van fer pensant, exclusivament, en el seu municipi, sense ser conscients que el seu vot també servia 
per escollir, per exemple, aquests 39 representants d'aquest Consell Comarcal. Celebrem, per cert, 
que la feina feta pels col·lectius antiracistes de la comarca hagin deixat Plataforma per Catalunya 
sense representació en aquest ple. És una molt bona notícia. 
 
Som conscients que per assolir una democràcia de base basada en processos assemblearis 
necessitem generar espais d'apoderament popular que transcendeixin les actuals institucions. Però 
aquí, en aquesta primera intervenció i amb la modèstia de la nostra petita representació, no plantegem 
això, sinó senzillament, revertir un sistema d'elecció que desvirtua la composició d'aquest consell per 
un mètode d'elecció directa. Un mètode que compti prèviament amb debats polítics públics sobre les 
funcions del consell comarcal i les prioritats que cada força política consideri que s'hi han d'executar. 
Perquè a la pràctica, més enllà del sistema d'elecció, hem de ser conscients que els grups polítics no 
fan campanya en funció de les tasques que volen desenvolupar al Consell Comarcal. I això, com a 
mínim, és un indicador d'una salut democràtica feble. 
 
En qualsevol cas, el Consell Comarcal ha de ser una eina en mans de la gent de la comarca, ens 
comprometem per tant a ser corretja de transmissió amb tots aquells col·lectius de lluita, ja sigui en 
l'àmbit dels drets socials, laborals, o bé en base a reivindicacions ecologistes, feministes, culturals, 
veïnals,... que el considerin una eina útil per a assolir els seus objectius. També ens comprometem a 
vetllar per la gestió correcta del Consell i dels consorcis de què forma part sense obviar que la voluntat 
de transformació política i social ha de guiar el rumb d'aquesta institució.  
 
Per acabar, una breu referència al context, la CUP-PA entra al Consell en el mateix moment que 
massa persones de la comarca viuen indignament en la pobresa o en risc de caure en la pobresa, 
independentment de si tenen feina o no en tenen, o si en tenen de precària i temporal. La misèria 
pròpia d'una gestió neoliberal que afecta a la població ha de topar amb l'oposició ferma i contundent 
d'aquest ple. I aquest ple, simultàniament, ha d'acompanyar el país cap a la seva llibertat. La 
independència és una eina per canviar-ho tot, també les condicions de vida de la gent del Baix 
Llobregat. 
 
El Sr. President dóna la paraula a la Sra. Mª José Díaz Algarín, portaveu del grup comarcal del Partit 
Popular, que diu: 
 
Muchas gracias Presidente, consellers, conselleras. Ante todo nuestra felicitación, la del grupo del 
Partido Popular, al Sr. Perpinyà por su nombramiento como Presidente  de este Consell, muchas 
felicidades, y al resto de consellers y conselleras. 
 
Hoy se inicia una nueva legislatura en este Consell Comarcal, que esperamos esté marcada por el 
trabajo y el consenso, y digo esto, por la importancia de los municipios que la componen, y por encima 
de todo, por la personas que residen y trabajamos en ella, una de las comarcas más importantes de 
Cataluña. 
 
El grupo del Partido Popular, como bien sabe el Sr. Presidente, se ha ofrecido para formar parte del 
equipo de gobierno, pero una vez más estamos en la oposición. Pero les aseguro que haremos, como 
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lo hemos hecho siempre, una oposición constructiva, incluso por encima de nuestra siglas, si es 
necesario, pero siempre que sea por el bien de los vecinos del Baix Llobregat. 
 
El grupo del Partido Popular creemos que un gobierno del Consell Comarcal donde estemos 
representados todos los grupos, sin excepción, sería muy beneficioso para todos, para todos los 
ciudadanos. Pero bueno, ustedes llevan gobernando los mismos desde que este Consell empezó a 
realizar sus funciones. 
 
Y ahora para finalizar, decir que esperamos que en esta legislatura nos dediquemos a las 
competencias que este Consell tiene asignadas y nos dejemos de temas que nada tienen que ver con 
esta administración. El grupo del Partido Popular, en este momento de constitución del Consell, 
adelantamos que nuestro grupo votará en contra de todo lo que no sea competencia de esta 
administración, salvo que tenga alguna relación directa con el mismo. Esperamos que esta sea una 
legislatura productiva para todos los que vivimos en esta maravillosa comarca como es el Baix 
Llobregat. 
 
Y quiero hacer hincapié y repetir que para todos aquellos temas importantes y beneficiosos para las 
personas que viven y vivimos en el Baix Llobregat, siempre nos encontrará al Partido Popular. Muchas 
gracias Sr. President. 
 
A continuació el Sr. President dóna la paraula al Sr. Francisco Xavier Alegre, portaveu del grup 
comarcal de Ciutadans, que diu: 
 
Gràcies Sr. President, Consellers, Conselleres, molt bon dia. La intenció del nostre vot al abstenir-nos 
no ha estat més que evidenciar que nosaltres no formem part del govern i volem ser una oposició 
constructiva al govern establert, govern que tenia pactat l’acord en el dia d’avui, que coneixem el 
contingut dels acords als que han arribant els partits polítics que formen el nou govern comarcal, i per 
tant la nostra posició minoritària ens ha portat a abstenir-nos a la votació del president. Tot i abans 
d’haver-nos abstingut, Sr. President li desitgem tota la sort del món en aquesta nova etapa que avui 
inicia. 
 
Avui comencem una nova legislatura d’aquest Consell Comarcal, per nosaltres, per Ciutadans, 
esperem que sigui la última. Nosaltres, com és sabut, estem en contra d’aquesta administració que 
duplica altres administracions i que per tant les competències de les que disposa, aprofitem per a dir  
que son poquíssimes, són per delegació moltes d’elles, no són competències pròpies, en tot cas  
tindrien que retornar a les administracions que les han delegat i fer que els ajuntaments cada dia siguin 
més forts, i per tant no tinguin que dependre d’administracions intermèdies, que la única cosa que fan 
és dificultar la comprensió del ciutadà al tenir tantes administracions a que adreçar-se. Nosaltres 
pensem que les entitats municipals tenen que ser elements amb moltes més competències de les que 
tenen avui, tenen que estar reforçats i per tant nosaltres plantegem la supressió tant dels consells 
comarcals com de les pròpies diputacions.  
 
Dit això, en tant en quant la legislació estableixi la presència d’aquet tipus d’organisme supramunicipal 
com el Consell Comarcal o la Diputació, col·laborarem en totes aquelles propostes que siguin 
assenyades per part del Govern i vigilarem com a oposició el dia a dia de la gestió ordinària del Govern 
comarcal. Reitero la nostra felicitació Sr. President i que tingui molta sort . 
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Dóna la paraula el Sr. President al Sr. Xavier Fonollosa, portaveu del grup comarcal de Convergència i 
Unió, que diu: 
 
Des del grup comarcal de Convergència tornem a iniciar un nou Consell Comarcal, aquesta vegada, 
com les anteriors, seguim formant part del govern del Consell Comarcal. Nosaltres en primer lloc el 
que volem és felicitar al President per la seva elecció i hem de tenir en compte que hem signat un 
acord de govern les quatre forces polítiques que ja formàvem part del govern en l’anterior Consell 
Comarcal, tenint en compte les especials vicissituds i circumstàncies que s’estan vivint en aquest 
moment. Malauradament el Consell Comarcal no té totes aquelles competències que ens agradaria 
que tingues i per tant tampoc té els recursos per tirar endavant massa  més competències de les que 
ens venen, tal com deia el representat de Ciutadans, moltes d’elles delegades per la Generalitat de 
Catalunya. Però no hem d’oblidar que el gran paper que té el Consell Comarcal és un paper de 
representació territorial, és l’únic ens que ens aglutina com a comarca i com a administració ens 
representa i per tant crec que tots hem de fer un esforç i anar un pel més enllà d’ideologies pròpies 
dels nostres partits per tenir en compte que les qüestions de comarca només les podem tractar aquí, 
independentment de si són o no competència nostra. També el Consell Comarcal ha actuat en moltes 
ocasions d’eina de pressió per pressionar a altres administracions que tenen competències en tots 
aquells temes que són comuns a tots i cadascun dels nostres municipis i de la comarca del Baix 
Llobregat. Per tant, amb l’ànim de sumar, no pas de restar, Convergència i Unió forma part d’aquest 
govern i donarem l’estabilitat i la fortalesa que calgui per tirar endavant la nostra comesa. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. Andreu Pérez, portaveu del grup comarcal d’Esquerra República 
de Catalunya, que diu: 
 
Avui encetem una nova legislatura i alhora també una nova etapa política. El panorama comarcal s’ha 
mogut de manera que les antigues majories ja no hi son, ara toca canviar el xip, però de debò, i 
esperem que tothom estigui a l’alçada, però sempre des de l’honradesa, des de l’humilitat, des de la 
sinceritat i això en política fa molta falta. La política està per assumir responsabilitats i nosaltres hi som 
per això i molt més. Aquí al Consell Comarcal fa falta un aire fresc, som els grans desconeguts i entre 
d’altres missions també ens toca reconèixer les nostres limitacions i hem de saber aprofitar al màxim 
les possibilitats que tenim. Se’ns gira feina per fer millor la vida als nostres veïns i en els pròxims anys 
haurem de fer un Baix més potent, més fort i més evitable. Per la segona part deixarem el discurs més 
polític i més de projecte de ciutat. I donar suport al President Josep Perpinyà pel pacte de govern 
d’estabilitat que hem pactat.    
 
A continuació el Sr. President dóna la paraula a la Sra. Lídia Muñoz, portaveu del grup comarcal de 
Coalició Entesa, que diu: 
 
Felicitats primer, President. Benvolguts consellers i conselleres, regidors i regidores, alcaldes i 
alcaldesses, representants d’entitats i al públic assistent, gràcies per acompanyar-nos també avui a la 
constitució del Consell Comarcal. 
 
Vull agrair primer a totes les persones que han fet confiança en la nostra formació el passat 24 de maig 
i és aquest el motiu pel qual estem aquí, per defensar els interessos de l’electorat que representem, 
sabent sempre i tenint sempre present que únicament som persones que representem a d’altres, i que 
la nostra condició de regidors i regidores té com a únic objectiu governar per transformar. I, gràcies als 
bons resultats obtinguts, aquesta transformació la podrem dur a terme des de les alcaldies de Sant 
Feliu, el Prat, Castelldefels, Pallejà o a Santa Coloma de Cervelló, La Palma de Cervelló i a Olesa; i 
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també com a membres del govern a Sant Boi, Viladecans, Sant Just, Sant Joan Despí o Esparreguera. 
Volem posar també en valor la tasca que des de l’oposició farem a la resta de municipis, assegurant 
així que la veu dels més vulnerables i el nostre perfil roig, verd i violeta estigui present a tots els 
consistoris de la comarca.  
 
Aquest Consell, per nosaltres, pel meu grup, representa una institució cabdal i necessària per defensar 
els interessos de la nostra comarca. Som plenament conscients que aquesta institució corre perill dins 
el debat de la Llei de reforma de governs locals. Sabem que calen reformulacions per fer més eficaces 
les administracions públiques, però nosaltres no estem disposats a la simplificació mínima o a la 
desaparició d’aquest Consell per deixar sense representació política a una comarca densament 
poblada i supeditar aquesta representació als interessos exclusius de la ciutat de Barcelona. 
 
Aquest Consell s’ha d’erigir com una eina clau en la defensa i la potenciació del Baix Llobregat. Som 
una comarca amb una forta identitat, amb unes necessitats específiques i amb un patrimoni cultural i 
natural, i un teixit industrial que fan imprescindible l’organització col·lectiva dels nostres interessos.  
Tenim reptes comuns i únics com la manca d’inversió per part de l’Estat en infraestructures i en 
equipaments, la millora de la nostra xarxa de mobilitat, especialment el transport públic, el repte de la 
re-industrialització en un territori estratègic pel desenvolupament econòmic nacional; tot això unit a la 
defensa ferma dels nostres espais naturals i dels drets socials i laborals cada cop més agredits per les 
polítiques de retallades i neolliberals del govern espanyol i català.  
 
No ens oblidem de la batalla d’Eurovegas i no ens oblidem com des de la nostra coalició, des del 
primer dia, ens vam oposar al mercadeig d’un dels nostres tresors naturals. El Parc Agrari és un 
patrimoni a potenciar, a mimar, a defensar, que hem de fomentar com a espai de creació de riquesa i 
de gaudi col·lectiu.  Però l’amenaça persisteix sobre el Parc, i el Pla Director Urbanístic del Delta és la 
següent batalla a lliurar. Nosaltres continuarem treballant per assolir el grau de protecció suficient per 
blindar-lo, i poder dir definitivament que el nostre Parc Agrari no corre perill i té un futur, que contempla 
ampliacions. I de la mateixa manera defensarem també el nostre patrimoni natural com és l’àmbit de 
les Muntanyes del Baix, que gaudeix d’un Pla Director pendent de desenvolupar-se, les ribes dels rius 
que ens envolten, la serres de Collserola, de l’Ordal i Montserrat i el massís del Garraf, que 
reclamarem aviat que sigui declarat Parc Natural. 
 
D’altra banda, hem de ser conscients que vivim un moment on cada vegada hi ha més famílies que ho 
estan passant malament, on les mesures momentànies ja no valen, on cal definir polítiques que 
reverteixin la situació actual, i sabem que per fer això cal posar l’accent en el disseny d’accions 
definitives de lluita contra la pobresa i de rescat social, i cal fer-ho, no únicament des dels nostres 
respectius ajuntaments sinó des de totes les institucions. Els drets bàsics com l’alimentació, l’habitatge 
o el treball han de ser accessibles a tothom. I en aquest sentit, les competències del Consell són clau 
en aquesta defensa,  les beques menjadors, el transport adaptat, o el suport als serveis socials de 
moltes localitats de la comarca, són instruments importants en la lluita per garantir que tot estigui a 
l’abast de tothom. Torno a insistir doncs en la necessitat d’enfortir les polítiques del Consell Comarcal 
per poder enfortir la nostra ciutadania i perquè al final la vida quotidiana de la gent pugui ser més fàcil. 
I en aquest sentit, l’acord de govern al que hem arribat facilitarà que això sigui possible. 
 
Per últim, vull expressar que des del nostre grup continuarem lluitant, com el que més, per l'assoliment 
de la sobirania nacional i social del nostre país, i vetllarem perquè ningú ens divideixi, per continuar 
sent un sol poble. El nostre futur com a nació no es pot resoldre si no solucionem les problemàtiques 
diàries que la societat pateix. Som la força política  que va defensar el dret a l'autodeterminació de 
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Catalunya en moments difícils, com  va fer el PSUC, i en conseqüència, continuem defensant ara com 
ICV-EUiA-Entesa pel progrés municipal. Visca el Baix Llobregat, visca Catalunya. 
 
El Sr. President dóna la paraula al Sr. José Ángel Carcelén, portaveu del grup comarcal del Partit 
Socialista, que diu: 
 
Bon dia President, consellers i conselleres, regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses, amics i 
amigues gràcies per acompanyar-nos en aquest dia, en aquest acte d’elecció i de constitució del 
Consell Comarcal.  
 
M'agradaria començar la meva intervenció, en nom de tots els membres del grup socialista, felicitant al 
Sr. Perpinyà com a nou president del Consell Comarcal del Baix Llobregat i desitjant-li molts encerts en 
la seva tasca al front d'aquesta institució. Una institució que ha estat, és i ha de continuar essent, més 
enllà de les forces polítiques que representem cadascú i cadascuna de nosaltres, un espai de 
convivència institucional entre els municipis. El nostre posicionament en aquesta votació simbolitza i 
exemplifica quins són els valors que vinculen el PSC amb el Consell Comarcal i amb la seva funció 
històrica i rellevant.  Ens referim als valors de la responsabilitat institucional i sobretot a la coherència 
política. Coherència del PSC en primer lloc amb la nostra aposta històrica i la nostra trajectòria de 
defensa i de treball a favor de la comarca, des de la creença de l'absoluta necessitat de comptar amb 
una eina de col·laboració i cooperació entre els ajuntaments, i per tant amb un model de governança 
que permeti trobar solucions i donar respostes a les necessitats de cohesió social, de 
desenvolupament econòmic, i de sostenibilitat mediambiental, a més de les noves fites de progrés que 
ha d'afrontar una societat moderna i complexa com l'actual. Coherència política no només amb 
l'històric sinó també amb el rol que creiem que ha jugat el Consell Comarcal en el present i, sobretot, 
en el futur del nostre territori. És una evidència que la nostra comarca, la comarca del Baix Llobregat, 
es caracteritza per la seva important diversitat tant a nivell territorial com social i demogràfic. I és per 
aquest motiu que encara té més valor l'esforç que històricament hem realitzat per a avançar en la 
construcció conjunta i la definició de posicionaments unitaris, que no homogenis, que han donat sentit 
a la realitat comarcal del Baix Llobregat i que ha liderat el Consell Comarcal com a administració 
supralocal de referència. 
 
Per tant, és imprescindible mantenir els nivells de qualitat, d'intensitat dels serveis públics garantidors 
de la cohesió social i la vertebració territorial de la nostra comarca, així com els programes destinats a 
les polítiques socials i al desenvolupament econòmic i reactivació econòmica, tant necessaris per 
afrontar l'actual context de crisi. Serveis ara com l'Observatori Comarcal d'Anàlisi i Prospectiva, el 
Consell Econòmic i Social, el Consorci de Turisme, el Parc Agrari i la Taula de Serveis Socials, entre 
d'altres. Tota aquesta feina no seria possible, i volem fer-ho palès, sense la professionalitat i el 
compromís del gruix dels i les treballadores d'aquesta casa, que contribueixen dia a dia a què els 
resultats del Consell Comarcal siguin un exemple de gestió integrada, d'eficiència, eficàcia i efectivitat. 
També volem reconèixer la feina i la dedicació dels que ens han precedit i ens han portat fins aquí, 
com els anteriors consellers, conselleres, presidents i presidentes. Per tot plegat, gràcies. 
 
Finalment, volem agrair  el suport, la confiança, la corresponsabilitat i la trajectòria històrica de treball 
conjunt en aquest projecte que s'anomena Baix Llobregat, del vot dels grups polítics comarcals 
Coalició Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i la Federació Convergència i 
Unió. El nostre és un pacte estratègic i de futur per a la comarca. En definitiva, com a socialistes és un 
motiu d'orgull comptar amb un president com en Josep Perpinyà i tenim la plena certesa que es 
deixarà la pell per a servir a la comarca i a la seva gent. Gràcies. 
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Seguidament el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
manifesta: 
 
Permeteu-me que també adreci unes paraules a totes les persones que esteu aquí presents, 
evidentment al Plenari en primer lloc, però també insisteixo als representants de diferents entitats, a 
tots els que estan del territori de tota mena, aquesta és la riquesa del nostre territori. 
 
Com deia, content personalment per representar doncs aquest Consell Comarcal, aquests municipis 
que formem la comarca, aquest territori tant potent, amb tanta història, tant lluitadora; un territori que 
vol estar unit més que mai. 
 
Avui 24 de juliol donem el tret de sortida a una nova legislatura d’aquest Consell Comarcal, la vuitena, 
com s’ha dit. Les primeres paraules vull que siguin d’agraïment als anteriors consellers i conselleres 
que en moments difícils i en moments de complexitat doncs han treballat fermament, alguns esteu aquí 
i altres doncs ja heu deixat pas. Una legislatura amb més presència de formacions polítiques, i per tant 
amb més diversitat, que recull la realitat del país, que recull la realitat d’aquesta comarca.  
 
Permeteu-me també agrair la confiança en primer lloc al meu partit, al Partit del Socialistes de 
Catalunya per haver dipositar en la meva persona en el seu moment la responsabilitat d’encapçalar 
aquest grup comarcal, però aquí hi ha un govern i és un govern de coalició, per tant és evident que 
agraeixo personalment al meu grup, al Partit del Socialistes, també doncs a les formacions polítiques 
que formem aquest govern la seva actitud sempre positiva, facilitant en tot moment la presa d’acords i 
evidentment el vot de confiança i les seves paraules. Un govern fort, un govern sòlid, trenta –ú dels 
trenta-nou consellers estan al govern, això significa sens dubte força per seguir treballant per la gent 
d’aquesta comarca, oferint el màxim diàleg i consens als companys que formen part dels grups de 
l’oposició, gràcies per aquest oferiment, espero no defraudar això. És voluntat d’aquest govern 
estendre la ma als companys de l’oposició. Jo he viscut cinc o sis mesos de President del Consell 
Comarcal i he vist una actitud molt positiva dels companys de l’oposició, desitjo que aquesta actitud, 
aquesta forma i aquest tarannà presideix també aquest Ple. 
 
És evident que assumeixo aquest repte amb molta responsabilitat i il·lusió com segur que faríeu 
qualsevol de vosaltres que esteu aquí. No pot ser d’una altra manera aquells que tenim vocació 
pública. 
 
Voldria fer un esment especial a quatre persones que han fet possible el pacte, sempre hi han 
arquitectes dels pactes, en aquest cas l’Antoni Poveda, en Jordi Albert, l’Arnau Funes i en Xavier 
Fonollosa. Ells han estat principalment el grup de col·laboradors que fa possible que avui hi hagi 
aquest govern i aquest pacte. 
 
El Baix Llobregat i l’institució que la representa, aquest Consell Comarcal, ha sabut afrontar les etapes 
de dificultat fent servir un dels seus valors intrínsecs i identificadors, la capacitat de consens com deia, 
l’entesa, la mobilització, la convicció que junts fem les coses millor, no ho entenc d’una altra manera, 
és la suma dels esforços, de les ganes de tirar endavant quan un país, quan una comarca, quan un 
municipi es mou amb decisió . 
 
Ho repeteixo sempre que tinc ocasió d’intervenir en el Consell Comarcal, el Baix Llobregat suposa, i ho 
sabeu, l’11% del PIB de Catalunya, la seva població representa gairebé l’11% de Catalunya, es 
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concentra el 9% de la població assalariada i el 8’5% de les empreses de tot el país; raons poderoses 
que evidencien l’importància del nostre territori, de la gent que hi viu, de les entitats i de les 
associacions que estan presents des del nord al sud, i ens ho hem de creure això. Dades objectives 
que ens empenyen sense treva a continuar lluitant i apostant per aquesta comarca, per fer-la millor,   
assumint sense por els reptes que tenim que afrontar. Dic el que penso, segurament és a títol 
personal, i alguns ho poden compartir, unes credencials i una potencialitat, insisteixo, que al meu 
entendre perfectament podria ser en la futura implantació d’aquesta organització territorial una 
vegueria. Ho dic així, crec que hi ha una potencialitat molt gran en aquesta comarca per poder  ser-ho, 
però és evident que ara tenim aquesta institució, i aquesta institució està donant molt servei. Ho dic 
també això de la vegueria evidentment des de la simplificació, des de la racionalització de les 
administracions existents, no augmentat de cap de les maneres les institucions, no estem per això. Per 
assolir això cal un convenciment de totes les formacions polítiques, dels agents del territori i de la 
societat, i evidentment del Parlament de la nostra nació. Una vegueria que ens hauria de permetre més 
competències i més recursos amb l’objectiu d’oferir un millor servei als ciutadans i ciutadanes 
d’aquesta comarca . 
 
Però com a President del Consell Comarcal situo com a principal repte la lluita contra els efectes de la 
crisi, contra les desigualtats, mantenir la cohesió social. Partim d’una bona situació com les xifres ens 
demostren que he dit, però patim també intensament les conseqüències negatives de la conjuntura 
actual. Avui la comarca malauradament encara té cinquanta-nou mil aturats, només amb molt esforç, 
amb la suma de voluntats, com deia, identificant objectius comuns, clars i realistes, podem avançar per 
millorar. 
 
Tenim historia col·lectiva i tenim futur, com s’ha dit a la sala en les intervencions de diferents 
portaveus, aquest Consell Comarcal és avui un bon instrument per a assolir els nostres compromisos. 
Compromisos amb tots vosaltres i molt especialment amb els companys alcaldes i alcaldesses del Baix 
Llobregat; això és casa vostra i estem com a institució al vostre servei. Entenc aquesta casa des del 
punt de vista de la proximitat, la proximitat és un gran valor, no per ser una administració més gran 
dones un  servei millor, no és això, l’administració que està més propera és la que segurament dóna un 
millor servei. Ningú millor que aquest Consell Comarcal per defensar els interessos de la comarca, 
perquè l’entenem, l’estimem i la coneixem, i estem preparats per fer-ho. 
 
El pacte de govern, que tot just fa un moment hem signat, identifica plenament l’esperit del que us estic 
dient, volem ajudar a dinamitzar l’economia, la indústria, l’agricultura i el turisme, fomentar l’ocupació, 
volem servir a les persones per garantir el seu benestar, una educació de qualitat i d’equitat, 
reivindiquem aquelles inversions que siguin necessàries pel nostre desenvolupament i una mobilitat 
sostenible. Volem que la cultura recuperi el seu paper i estigui sempre al eix de la societat. Protegir els 
seus espais naturals, especialment el Parc Agrari, especialment al Parc Agrari i el Delta, aquests són 
intocables pel seu valor agrícola, per la biodiversitat existent i pels hàbits que hi han, i tot això contant 
amb qui ens ha acompanyat fins ara en aquet camí llarg i sense els quals no seríem avui aquí: els 
ajuntaments, els sindicats, les patronals, les empreses, la universitat, el Centre d’Estudis, les entitats i 
gent compromesa amb la nostra comarca . 
 
Sabeu que les competències del Consell Comarcal són finalistes, amb un finançament finalista, 
aproximadament el 90% de la despesa té aquesta singularitat; no s’ha resolt, el finançament dels 
consells comarcals a nivell nacional i patim això, i cal reclamar–ho insistentment. També demano una 
reflexió als ajuntaments, el pacte de govern ho diu, una reflexió important per fer més coses, per fer 
aquelles coses que veiem que hi ha necessitats i cobrir-les, una reflexió que demanem als ajuntaments 
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que aporteu o aportem la part supramunicipal dels Fons de Cooperació; això és un ingrés significatiu, 
si ens creiem el Consell Comarcal hem també de finançar-lo. Però també nosaltres hem de mirar cap 
endins i optimitzar més els recursos, ser més àgils i transparents. Tenim un gran recorregut en 
mancomunar serveis, especialment en els municipis amb menys  població i això també s’esmenta en el 
pacte de govern. 
 
Tenim capacitat de liderar programes conjunts o som presents, com sabeu, en institucions o consorcis, 
com els programes europeus del RIS3, l’Agència Innobaix, el Clúster de Salut Mental. També el nostre 
compromís a través dels ajuntaments amb la Fundació Caviga, amb el Consorci Integral de Salut, el 
Consorci de Turisme, que realment està fent una feina magnífica; vull fer un esment especial als 
treballadors i les treballadores del Consell Comarcal, la gent que esteu als Equips d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència, el transport adaptat, tramitant les beques menjador, als que gestioneu els 
plans d’ocupació, a promoció econòmica, l’Observatori, els que esteu amb la gent gran, els que esteu 
en els àmbits de mobilitat, com deia el de turisme, als servei tècnics, els que esteu impulsant el Consell 
Econòmic i Social, gràcies a tots vosaltres per aquesta vocació pública. Continueu amb aquesta línea, 
però ens hem d’adaptar als nous temps, hi ha una nova etapa, una nova relació entre la ciutadania i la 
política, i això ho hem de saber llegir, si no ens equivocarem i greument, i ho pagarem greument, tots 
plegats hem d’entendre que hi ha una nova relació, que la gent demana altres coses, principalment en 
transparència, principalment amb participació, principalment amb compartir i això ho hem de saber 
llegir. 
 
Per acabar i ja finalitzo, jo crec que l’actitud positiva i compromís són dues paraules que m’agradaria 
que estiguessin sempre presents a la nostra actuació com govern comarcal. Aportem tota la nostra 
experiència, els nostres coneixements, la nostra ferma voluntat de lluitar per aquesta comarca, que és 
el Baix Llobregat. Moltes gràcies i penseu totes i tots que estem al servei dels ciutadans i no d’un altre 
cosa. Gràcies per aquest recolzament i comencem una nova etapa.   
 
  
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. 
 
 


