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REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT 
 
 DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 
 PREÀMBUL 
 
La creació del Consell Econòmic i Social en el Consell Comarcal del Baix Llobregat va suposar la concreció 
de la filosofia de reconèixer, garantir i impulsar la participació col·lectiva en aquesta institució, recollint una 
aspiració present en el text de l'acord per a la Promoció Econòmica del Baix Llobregat, un compromís 
programàtic del conjunt de les forces polítiques, que ja tingué la primera plasmació en la redacció del 
Reglament Orgànic del Consell Comarcal. En l'esmentat text, en la secció primera, articles  34 i 35, ja es 
resumia el seu doble caràcter d'òrgan de participació i representatiu. Així mateix, la creació del Consell 
participa de l'esperit constitucional de l'article 131, quan, després de parlar de la planificació de l'economia 
per a estimular la creació de la riquesa i la seva més justa distribució, assenyala que, "el Govern elaborarà 
els projectes de planificació i l'assessorament i la col·laboració dels sindicats i altres organitzacions 
professionals, empresarials i econòmiques. A aquest fi es constituirà un Consell ...". El Consell Comarcal 
del Baix Llobregat va pretendre amb la creació del Consell Econòmic i Social aplicar aquella recomanació 
en l'àmbit comarcal, legitimat per la voluntat expressada per les institucions i els agents econòmics i socials 
de la comarca, i explícita en una tradició d'acords, la finalitat dels quals ha estat fer front als interessos 
generals mitjançant la promoció social i econòmica del Baix Llobregat. 
 
En la redacció del text constituent es van tenir en compte les experiències i les reflexions dels diversos 
Consells Econòmics i Socials que amb diversos noms i fórmules, fa anys que existeixen a Europa. Es 
recollia així la major concreció possible en les seves competències i funcions, juntament amb el compromís 
de garantir, dins les limitacions de la nostra institució, els mitjans per al normal desenvolupament de les 
seves funcions com a òrgan consultiu, amb competències per efectuar propostes i recomanacions per a 
enriquir els fonaments de les resolucions del Consell Comarcal. 

 
Des de la seva constitució, el CES ha estat promotor o ha participat en importants fites dins l’àmbit 
socioeconòmic de la comarca i el seu entorn metropolità, com ara el Pla de Xoc contra l’atur, la creació de 
l’Observatori Permanent del Mercat de Treball, i la seva recent ampliació i transformació cap al nou 
Observatori Comarcal del Baix Llobregat, el projecte de Recuperació i protecció de l’ecosistema del riu 
Llobregat, la xarxa de Serveis per a l’Ocupació del Baix Llobregat (SPOBL), el Pla Estratègic del Baix 
Llobregat, el Programa Operatiu d’Iniciatives Comunitàries, els Serveis Integrants d’Ocupació, la posada en 
marxa de les Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’ocupació, i d’altres programes i projectes dins l’àmbit 
de la promoció econòmica i l’ocupació d’àmbit supramunicipal.  
 
El Consell Econòmic i Social ha promogut la signatura del Pacte per a l’ocupació, l’activitat i la millora de  la 
qualitat de vida al Baix Llobregat 1999-2003, i les seves successives renovacions i ampliacions als anys 
2006 i 2009, com a marc de referència per orientar les actuacions, programes i iniciatives promogudes dins 
de l’àmbit del desenvolupament econòmic local, la promoció econòmica i l’ocupació.  
 
El Consell Econòmic i Social també ha participat de manera activa en d’altes ens o institucions de caire 
supramunicipal que treballen la promoció del territori, en aquest sentit és membre actiu del Pacte Industrial 
de la Regió Metropolitana de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 



 
D'igual manera, ha estat present i ha donat recolzament a grans fets comarcals, com ara la concertació 
institucional a l'entorn del Pla del Delta, la implantació i reestructuració de l'empresa SEAT i la seva 
indústria auxiliar i la més recent creació, al mes de novembre de 2009, de l’associació Innobaix – Agència 
d’innovació i coneixement del Baix Llobregat. 
 
Per últim, destacar com el Consell Econòmic i Social, des de l’any 2007, ha assumit les funcions de 
comissió de seguiment del Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la comarca 
del Baix Llobregat, aquest ens ha estat des de l’any 2000 i fins al 2010, el mecanisme de concertació 
entorn les polítiques actives d’ocupació per als 30 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, els 
sindicats de CCOO i UGT, l’associació d’empresaris Pimec, i d’altres entitats rellevants al territori dins 
d’aquest àmbit d’actuació. 
 
El 20 de desembre de 2010, en sessió plenària del Consell Econòmic i Social, es va acordar reestructurar 
el Pacte Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació i crear el nou Acord de Concertació 
Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix). L’estructura d’aquest 
nou ens de concertació està dividida en dos òrgans, un de govern i/o polític, i un altre de gestió. En el cas 
de l’òrgan de govern es va acordar que fos el Consell Econòmic i Social el que assumís aquesta funció. 
 
D’aquesta manera, la motivació de la modificació del Reglament de funcionament del CES obeeix a 
aquestes noves atribucions que li venen consignades per part de l’ACT Baix. La constitució d’aquest nou 
ens de concertació vol contribuir a un nou impuls dins de la concertació institucional a la comarca. A més, 
reforçant el lideratge del CES del Baix Llobregat a partir de la incorporació dels ajuntaments de la comarca 
dins dels seus òrgans de govern, així com totes aquelles entitats que siguin rellevants a la comarca en 
matèria de promoció i desenvolupament de polítiques en l’àmbit del desenvolupament econòmic local. 
 
Aquests canvis volen ser un nou impuls per a que el CES pugui seguir exercint amb força el seu paper 
d'element referenciador i cohesionador de la realitat econòmica i social del Baix Llobregat.  
 
Tots aquests canvis han fet palès la  necessitat d'introduir noves reformes en el seu Reglament, que d’una 
banda, adapten la seva estructura de funcionament i dóna entrada als ajuntaments de la comarca dins dels 
seus òrgans de govern, i a aquelles entitats i /o organismes que consideri rellevant per la seva implicació 
en el Desenvolupament Econòmic i Local de la comarca del Baix Llobregat. I, d’una altra banda, amplia les 
seves funcions assumint l’òrgan de govern del nou Acord de Concertació Territorial per al 
Desenvolupament Econòmic i Local del baix Llobregat. 
 
 
 



DISPOSICIONS GENERALS 
 
ARTICLE 1 
 
Aquest Reglament té per objecte regular el règim organitzatiu i de funcionament del Consell Econòmic i 
Social. 
 
Així mateix, la finalitat d'aquest Reglament és la d'establir els canals organitzatius i de participació en el si 
del propi Consell Econòmic i Social i els seus Òrgans de Govern i representació, així com les seves 
funcions i competències. 
 
ARTICLE 2 
 
Aquest Reglament constitueix la font normativa bàsica a nivell organitzatiu d'aquest Consell Econòmic i 
Social. 
 
ÒRGANS DE GOVERN 
 
ARTICLE 3 
 
La funció bàsica del Consell Econòmic i Social és exercir les funcions d’òrgan de govern i/o polític de 
l’Acord de Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT Baix). 
Aquest Acord té els següents objectius principals: 
 

 Definir les orientacions estratègiques de comarca, i delimitar les prioritats en l’acció pública, 
mitjançant l’establiment concertat de programes anuals d’actuació on es fixin el tipus d’acció a 
realitzar. 

 
 Racionalitzar a la comarca les polítiques i mesures a realitzar, mitjançant la utilització de criteris 

temàtics i territorial, per tal d’aconseguir que les accions que es portin a terme siguin 
complementàries i subsidiàries. 

 
 Articular les diferents polítiques a realitzar per part de les entitats que integren l’ACT Baix de forma 

integral i integrada, i que siguin enteses com part d‘una acció de conjunt. 
 

 Fer un seguiment i avaluació continuada de les accions posades en marxa. Conèixer l’impacte  de 
les accions realitzades, la seva qualitat i els seus resultats. Posar en valor l’acció pública per tal de 
millorar la seva eficiència i eficàcia.  

 
El Consell Econòmic i Social, a més, continua exercint les seves funcions d’òrgan consultiu del Consell 
Comarcal  per a l’estudi i el dictamen en matèria econòmica i social, amb caràcter informatiu. 
 
 
 
ARTICLE 4 



 
El Consell Econòmic i Social tindrà caràcter d'organisme representatiu i la consideració de Consell 
Sectorial de participació de caràcter permanent. No obstant això, els seus i les seves membres seran 
designats o designades per un període de quatre anys sense perjudici que aquesta renovació haurà de 
produir-se, en tot cas, a la finalització del mandat dels òrgans del Consell Comarcal. 
 
ARTICLE 5 
 
El Govern del Consell Econòmic i Social s’exercirà mitjançant el Ple, la Comissió Executiva i la Presidència 
sense perjudici de les delegacions que es preveuen i d’altres funcions tècniques i executives que es puguin 
establir. 
 
 
EL PLE 
 
ARTICLE 6 
 
El màxim Òrgan de Govern del Consell Econòmic i Social és el Ple. El President o Presidenta del Consell 
Comarcal ostentarà la Presidència del Consell Econòmic i Social, i formarà part del Ple, que tindrà, a més, 
la següent composició: 
 

 4 membres, inclosa la persona que exerceix la Presidència, designats o designades pel 
Consell Comarcal, i que formin part del seu equip de govern. 

 
 30 membres, en representació de cadascun dels 30 ajuntaments de la comarca, que 

recaurà sobre l’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora de Promoció Econòmica o 
regidors i regidores en les que deleguin.  

 
 4 membres representants del sindicat de Comissions Obreres (CCOO)  
 
 4 membres representants del sindicat d’Unió General de Treballadors (UGT) 
 
 4 membres representants de l’organització empresarial de Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya (PIMEC) 
 
 4 membres representants de l’organització empresarial Associació empresarial de 

l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL) 
 

 
El nomenament i la substitució dels membres integrants del Ple del Consell Econòmic i Social serà objecte 
d'acord exprés per part de les organitzacions de les que en formen part, que haurà de ser degudament 
comunicat al Consell Comarcal. 

 
Els nomenaments i les substitucions hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal. 
 



 
ARTICLE 7 
 
Es preveu la possibilitat d’incorporar a noves entitats que siguin rellevants a la comarca per la seva tasca 
realitzada dins de l’àmbit del desenvolupament econòmic local, la promoció econòmica i l’ocupació. 
Aquestes noves entitats tindran 1 membre representant al Ple, però no tindran representació dins de la 
comissió executiva. 
 
La incorporació de noves entitats haurà de ser aprovat per la Comissió Executiva del CES.  
 
 
ARTICLE 8 
 
Corresponen al Ple les atribucions següents: 
 

a) Garantir la concertació institucional. 
b) Elaborar un diagnòstic comarcal que serveixi de marc de referència per al disseny de les 

polítiques a implementar. 
c) Aprovar les memòries anuals de gestió i funcionament del CES. 
d) Dictaminar sobre els Pressupostos anuals del Consell Comarcal. 
e) Impulsar la implementació i posta en funcionament del Pla d'Acció Comarcal. 
f) Exercir el dret a la iniciativa: 

 fent propostes al Consell Comarcal sobre aspectes dins el seu àmbit competencial. 
 previ acord de majoria qualificada i amb informe motivat, proposant la inclusió  en 

l'ordre del dia dels òrgans de govern del Consell Comarcal de temes dins el seu àmbit 
competencial 

g) Dictaminar sobre els projectes comarcals de l'àmbit econòmic i social. 
h) Aquelles altres que li siguin atorgades expressament pel Ple del Consell Comarcal. 

 
ARTICLE 9 
 
Les competències del Ple del Consell Econòmic i Social podran ser delegades per motius justificats 
d'urgència i necessitat a favor de la Comissió Executiva.  
 
 
LA PRESIDÈNCIA   
 
ARTICLE 10 
 
El President o Presidenta del Consell Econòmic i Social té les atribucions següents: 
 

a) Representar al Consell Econòmic i Social. 
b) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió Executiva, i d’altres òrgans i 

comissions que es puguin establir. 
c) Ordenar l'execució dels acords presos pels òrgans de govern. 
d) Totes les que li siguin expressament delegades pel Ple i per la Comissió Executiva.  



 
 
LA COMISSIO EXECUTIVA 
 
ARTICLE 11 
 
La Comissió Executiva estarà integrada per: 
 

 2 membres del Consell Comarcal del Baix Llobregat: El President o Presidenta del 
Consell Comarcal, que ostentarà la presidència del CES i el conseller o consellera de 
Promoció Econòmica o consellers i conselleres comarcals en les que deleguin. 

 
 2 membres del sindicat de Comissions Obreres (CCOO) 
 
 2 membres del sindicat d’Unió General de Treballdors (UGT) 

 
 2 membres de l’associació empresarial Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) 

 
 2 membres de l’associació empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL) 

 
 12 membres dels ajuntaments de més de 25.000 habitants, que recaurà sobre els 

alcaldes o alcaldesses o regidors o regidores de promoció econòmica o regidores i 
regidores en les que delegui, segons la següent distribució: 

 
 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 Ajuntament de Viladecans 
 Ajuntament del Prat de Llobregat 
 Ajuntament de Castelldefels 
 Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 Ajuntament de Gavà 
 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 Ajuntament de Sant Joan Despí 
 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
 Ajuntament de Martorell 
 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

 
 2 membres d’ajuntaments entre 10.000 i 25.000 habitants, que recauran sobre els 

alcaldes o alcaldesses o regidors i regidores de promoció econòmica o regidors i 
regidores en les que delegui, i segons la següent distribució rotatòria, on el canvi de 
representants es realitzarà un cop celebrades quatre sessions ordinàries de la comissió 
executiva: 

 
 1er. Torn: Ajuntaments de Molins de Rei i d’Olesa de Montserrat 
 2on. Torn: Ajuntaments d’Esparreguera i de Sant Just Desvern 



 3er. Torn: Ajuntaments de Vallirana i de Corbera de Llobregat 
 4art. Torn: Ajuntaments d’Abrera i de Pallejà 

 
 2 membres d’ajuntaments menors de 10.000 habitants, que recauran sobre els alcaldes o 

alcaldesses o regidors i regidores de promoció econòmica o regidors i regidores en les 
que delegui, i segons la següent distribució rotatòria, on el canvi de representants es 
realitzarà un cop celebrades quatre sessions ordinàries de la comissió executiva: 

 
 1er. Torn: Ajuntaments de Cervelló i de Santa Coloma de Cervelló 
 2on. Torn: Ajuntaments de Sant Esteve Sesrovires i de Begues 
 3er. Torn: Ajuntaments de Torrelles de Llobregat i de Collbató 
 4art. Torn: Ajuntaments del Papiol i de Sant Climent de Llobregat 
 5è. Torn: Ajuntaments de la Palma de Cervelló i de Castellví de Rosanes 

 
 
La substitució dels membres integrants de la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social serà 
objecte d'acord exprés de les organitzacions de les quals formen part, que haurà de ser degudament 
comunicat al Consell Comarcal. 
 
Els nomenaments i les substitucions hauran de ser ratificades per la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal. 
 
ARTICLE 12 
 
Les competències bàsiques de la Comissió Executiva són les següents: 
 

a) Seguiment general del funcionament dels òrgans del CES. 
b) Establir l’organització del CES. 
c) Aprovar l’estructura organitzativa de gestió de l’ACT Baix 
d) Aprovar l’admissió de nous membres del CES que tindran un representant dins del Ple, però no 

dins de la comissió executiva. 
e) Aprovar els estudis, projectes i dictàmens en l'àmbit competencial del Consell Econòmic i Social. 
f) Fixar les línies i eixos d’actuació prioritaris per al desenvolupament de polítiques en el camp del 

desenvolupament econòmic local de la comarca. 
g) Estructurar el pla d’acció comarcal. 
h) Realitzar un seguiment i avaluació de les actuacions contemplades dins del pla d’acció comarcal. 
i) Aprovació de Convenis amb altres Administracions sobre promoció social i econòmica de la 

Comarca. 
j) Informació, seguiment i avaluació dels projectes que en l’àmbit econòmic i social dugui a terme el 

Consell Comarcal.  
k) Elaborar propostes d’actuacions de diagnosi i anàlisi a l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat 

del Consell Comarcal. 
l) Totes aquelles que li hagin estat delegades pel Ple del Consell Econòmic i Social. 

 
REGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D'ACORDS 
 



ARTICLE 13 
 
Els òrgans de Govern del Consell Econòmic i Social es reuniran en règim de sessions ordinàries de 
periodicitat preestablerta i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si s'escau, urgents. 
 
ARTICLE 14 
 
El Ple ha d'ajustar el seu funcionament a les regles següents: 
 

a) Tindrà sessió ordinària un cop l'any com a mínim i extraordinària quan la Presidència ho 
decideixi o quan ho demanin les dues terceres parts, com a mínim, del nombre legal de 
membres integrants del Consell Econòmic i Social. En aquest últim cas el President o 
Presidenta te l’obligació de convocar-la dins els 15 dies següents al de la sol·licitud i la 
celebració no es pot endarrerir més enllà d'un mes des que ha estat sol·licitada. 

b) Les sessions plenàries s'han de convocar, com a mínim amb cinc dies d'antelació, llevat 
de les extraordinàries amb caràcter urgent. 
La convocatòria contindrà l'ordre del dia dels assumptes a tractar. En cas d'urgència se'n 
podran incloure d'altres si així s'acorda per majoria. 

c)  El Ple es constituirà vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència de dos terços 
del seu nombre legal de membres, o en el mateix dia i en segona convocatòria amb 
l'assistència d'un terç de cadascuna de les parts. Cal en tot cas l'assistència del President 
o Presidenta. 
Els acords del Ple i de la Comissió Executiva s'adoptaran per majoria simple dels  i de les 
membres presents. 
Pel que fa al dictamen del Pressupost del Consell Comarcal, es requerirà majoria 
absoluta. 

d) L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària. El vot es pot emetre en sentit 
afirmatiu o negatiu. Així mateix hom podrà abstenir-se de votar. 
També es consideren aprovades per assentiment les propostes, si un cop anunciades  
per la Presidència, no originen cap objecció o oposició. 

e) L'assistència i el vot són personals i indelegables. En cas de votació amb resultat 
d'empat, s'ha d'efectuar una altra votació, i si persisteix l'empat, decideix el vot de qualitat 
de la Presidència. 

 
ARTICLE 15 
 
La Comissió Executiva, per exercir les seves competències, tindrà sessions ordinàries amb caràcter 
trimestral i sessions extraordinàries per les necessitats que sorgeixin i així ho decideixi la Presidència, o 
quan ho sol·licitin la majoria dels i de les seves membres. 
 
La convocatòria de la Comissió Executiva es farà com a mínim amb cinc dies hàbils d'antelació, llevat les 
extraordinàries de caràcter urgent. 
 
Així mateix, pel que fa a la seva constitució, les assistències i les votacions s'atindran al mateix règim 
establert a l'article anterior. 
 



REGIM DE SESSIONS 
 
ARTICLE 16 
 
De totes les sessions del Ple del Consell Econòmic i Social i de la seva Comissió Executiva, s'estendrà la 
corresponent  acta amb els i les membres assistents i els acords presos, que serà aprovada oportunament 
en la sessió ordinària següent. 
 
ARTICLE 17 
 
A les sessions de tots els òrgans assistirà el o la Gerent del Consell Comarcal, amb veu i sense vot, qui 
assumirà les funcions de la Secretaria General del CES, n'estendrà acta i durà a terme sota les directrius 
de la Presidència, la confecció de les ordres del dia i l'execució dels acords adoptats pels òrgans del CES, 
sense perjudici de l'assistència a les reunions que hom consideri necessari d'altres tècnics o tècniques o 
funcionaris o funcionàries de les parts amb caràcter assessor, per tal de traslladar els acords presos als 
òrgans de gestió tècnica d’ACT Baix. 
 
Així mateix, la Secretaria General, tindrà com a funcions prendre les mesures necessàries i adients per 
poder garantir el suport tècnic i documental a la Comissió Executiva per a la realització de les seves 
funcions i tasques, implementant a tal efecte un servei administratiu d'arxiu, correspondència i 
documentació. 
 
LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
ARTICLE 18 
 
Les Comissions de treball son òrgans complementaris dels òrgans de govern. 
 
Aquestes Comissions es constituiran amb funcions concretes i determinades segons les matèries a tractar i 
no tindran caràcter permanent, sinó que s'entendran com a Comissions Especials per al coneixement i 
l'estudi d'un tema durant un període determinat. 
 
La seva funció bàsica és la documentació, l'estudi, la informació, i l'elaboració de propostes a la Comissió 
Executiva. 
 
 
ARTICLE 19 
 
La designació i composició d'aquestes comissions de treball correspon a la Comissió Executiva, així com 
l'establiment de l'àmbit i contingut de treball objecte d'aquestes. 
 
ARTICLE 20 
 
Les Comissions de treball es reuniran automàticament sense convocatòria prèvia en la data i el lloc  en què 
es fixi en la primera reunió, que serà degudament convocada. 



 

 
Així mateix es podrà sol·licitar l'assistència de tècnics o tècniques o, de persones expertes que en funció 
de la matèria, que faci oportuna la seva col·laboració. 
 
ARTICLE 21 
 
La modificació d'aquest Reglament correspondrà al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per  
majoria absoluta, previ dictamen favorable del Ple del CES, aprovat igualment per majoria absoluta. 


