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CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
 

PLE  
 

ACTA NÚM. 5/2014 
 

 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia deu de novembre de dos mil catorze. Quan són les 

divuit hores es reuneixen a la sala de sessions del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els i les 
membres integrants del Ple del Consell Comarcal que a continuació es relacionen. Aquesta sessió, de 
caràcter extraordinari, se celebra sota la Presidència de l’Il·lma. Sra. Lourdes Borrell Moreno, 
Presidenta en funcions, i assistits pel Secretari Accidental de l’entitat, Sr. Lluis González Roig. 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
PRESIDENTA (EN FUNCIONS) 
 
LOURDES BORRELL MORENO (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Feliu de Llobregat 
 
VICEPRESIDENTS/ES 
 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS (CIU)   
Regidor de Martorell 
 
CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO (ICV-EUIA-EPM) 
Regidora de Castelldefels 
 
JORDI ALBERT I CABALLERO (ERC-AM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
 
CONSELLERS/ES ASSISTENTS 
 
PSC – CPM. 
 
JOSEP PERPINYÀ I PALAU  (PSC-CPM) 
Alcalde de Sant Just Desvern 
 
ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS  
Regidora de Corbera de Llobregat 
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MIGUEL COMINO HARO 
Regidor de Sant Vicenç dels Horts  
 
JOSÉ GARCÍA PÉREZ 
Regidor de El Prat de Llobregat 
 
ROSER BROSED YUSTE   
Regidora de Sant Esteve de Sesrovires 
 
MARIA SOLER SALA  
Alcaldessa d’Abrera 
 
LLUIS TOMÁS MORENO  
Alcalde de Castellví de Rosanes 
 
MARIA MENA GALINDO  
Regidora d’Esplugues de Llobregat 
 
MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS   
Regidora de Castelldefels  
 
RUTH MORENO SALAZAR   
Regidora de Vallirana 
 
JAVIER GONZÁLEZ ABAD 
Regidor de Martorell  
 
 
CiU. 
 
CATERINA MESTRES I GUASCH 
Regidora de Sant Vicenç del Horts  
 
LLORENÇ REY I CASAS  
Regidora de Sant Just Desvern 
 
MONICA BADIA I CORTADA 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
JESÚS AREVALO I BRAVO  
Alcalde de Cervelló 
 
JORDI GARCÍA I MAS  
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
 
MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA  
Regidora de El Prat de Llobregat 
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ICV-EUiA-EPM.     
 
LIDIA  MUÑOZ CÁCERES  
Regidora de Sant Feliu de Ll. 
 
JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA  
Regidor de Pallejà 
 
JESÚS BLANCO FLOREZ 
Regidor de Santa Coloma de Cervelló  
 
XAVIER GÓMEZ REVUELTA  
Regidor de Martorell 
 
FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ  
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
 
PP.  
 
SERGI JIMÉNEZ CERVERA 
Regidor de Sant Feliu de Llobregat 
 
MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN 
Regidora de Viladecans 
 
JORDI ALSINA FELIP 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
JORDI MANFREDI LÓPEZ 
Regidor d’Olesa de Montserrat 
 
LUÍS ORTEGA LAZARO  
Regidor d’Esplugues 
 
MARINA LOZANO ILLESCAS  
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ERC-AM.    
 
JAUME OLIVELLA I RIBA  
Regidor de Begues 
 
PxC. 
 
DAVID PARADA PÉREZ   
Regidor de Sant Boi de Llobregat  
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CONSELLERS/ES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
 
DAVID CASTELLAR MILLÁN (PSC-CPM) 
Regidor de Sant Andreu de la Barca 
 
LLUÏSA  MORET SABIDÓ (PSC-CPM) 
Regidora de Sant Boi de Llobregat 
 
ELISA CORRAL LOZANO (ICV-EUIA-EPM) 
Regidora de Cornellà de Llobregat 
 
MARIA TERESA CASTELLNOU I GUILERA  (CiU) 
Regidora de Sant Joan Despí 
 
JOSEP ROVIRA I TARRAGÓ (ERC-AM) 
Regidor d’Esparreguera 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
 
Sr. Lluis González Roig 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
Sr. José Luis Sanz Arranz 
 
 
1.- Aprovar l’acta núm. 4/14, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 20 d’octubre. 
  
Els presents aproven per unanimitat l’acta núm.4/14, corresponent a la sessió celebrada el dia 20 
d’octubre. 
 
2.- Pressa de possessió com a Consellers i Conselleres comarcals del Sr. Josep Perpinyà i 
Palau, del grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Coalició Progrés Municipal 
(PSC-CPM), Sra. Candela López Tagliafico, del grup comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa i Sr. Jaume Olivella i Riba, del grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
Trobant-se present el Sr. Josep Perpinyà i Palau, havent acreditat la seva personalitat 

i disposant de la credencial de conseller comarcal lliurada al seu favor per la Junta Electoral, la Sra. 
Lourdes Borrell Moreno, Presidenta en funcions, sol·licita que el Secretari procedeixi a la lectura de la 
fórmula de jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es 
transcriu: 
 

“Sr. Josep Perpinyà i Palau, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb lleialtat 
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.” 
 

El Sr. Josep Perpinyà i Palau respon: “si, ho prometo.” 
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Trobant-se present la Sra. Candela López Tagliafico, havent acreditat la seva 

personalitat i disposant de la credencial de consellera comarcal lliurada al seu favor per la Junta 
Electoral, la Sra. Lourdes Borrell Moreno, Presidenta en funcions, sol·licita que el Secretari procedeixi 
a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment establerta, i 
que tot seguit es transcriu: 
 

 “Sra. Candela López Tagliafico, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Consellera del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.” 
 

La Sra. Candela López Tagliafico respon: “si, ho prometo per imperatiu legal.” 
 
Trobant-se present el Sr. Jaume Olivella i Riba, havent acreditat la seva personalitat i 

disposant de la credencial de conseller comarcal lliurada al seu favor per la Junta Electoral, la Sra. 
Lourdes Borrell Moreno, Presidenta en funcions, sol·licita que el Secretari procedeixi a la lectura de la 
fórmula de jurament o promesa d’acatament a la Constitució legalment establerta, i que tot seguit es 
transcriu: 
 

“Sr. Jaume Olivella i Riba, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Conseller del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb lleialtat 
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?.” 
 

El Sr. Jaume Olivella i Riba respon: “per imperatiu legal prometo.” 
 

Moment a partir del qual el Sr. Josep Perpinyà i Palau, la Sra. Candela López 
Tagliafico i el Sr. Jaume Olivella i Riba s’integren com a consellers/es de ple dret en el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, del que el plenari d’aquesta entitat es dóna per assabentat. 

 
“Vistes les credencials de Consellers i Conselleres lliurades per la Junta Electoral 

Central a favor del Sr. Josep Perpinyà i Palau, inclòs a la llista de candidats/es presentada pel Grup 
Comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal (PSC-PM), en substitució per 
renúncia del Sr. Joaquim Balsera Garcia, de la Sra. Candela López Tagliafico, inclosa a la llista de 
candidats/es presentada pel Grup Comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa, en substitució per renúncia del Sr. Ivan Arcas Blanch, i del Sr. Jaume Olivella i 
Riba, inclòs a la llista de candidats/es presentada pel Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, en substitució per renúncia del Sr. Jordi Milà i Egea; i de conformitat amb el que disposa 
l’article 21.4 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Organització Comarcal, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar possessió del càrrec de Conseller d’aquesta comarca al Sr. Josep 
Perpinyà i Palau, adscrit al grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal, a 
la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de l’interessat del jurament o promesa 
d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 

SEGON.- Donar possessió del càrrec de Consellera d’aquesta comarca a la Sra. 
Candela López Tagliafico, adscrita al grup comarcal Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa-Entesa, a la vista de l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de 
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l’interessada del jurament o promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 
del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 

 
TERCER.- Donar possessió del càrrec de Conseller d’aquesta comarca al Sr. Jaume 

Olivella i Riba, adscrit al grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la vista de 
l’esmentada credencial, prèvia prestació per part de l’interessat del jurament o promesa d’aquest, de 
conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
  QUART.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central i a la Delegació del Govern de Catalunya, perquè 
en tinguin coneixement i als efectes escaients.” 
 
 
3.- Elecció de President/a. 
 
La Sra. Lourdes Borrell Moreno, Presidenta en funcions, dóna la benvinguda als nous consellers i 
conselleres d’aquest Consell Comarcal, i assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció del/de la 
President/a entre els/les membres de la corporació. A continuació procedeix a demanar als grups 
polítics amb representació comarcal si presenten candidatura per President/a del Consell Comarcal, 
presentant-se dos candidatures: una conjunta per part del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Coalició Progrés Municipal, Coalició Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-
Entesa, Convergència i Unió, i Esquerra Republicana de Catalunya, i una altra per part del grup del 
Partit Popular, renunciant el grup comarcal de Plataforma per Catalunya a la presentació de candidat; 
motiu pel qual la Sra. Lourdes Borrell Moreno, Presidenta en funcions, proclama les candidatures 
següents: 
 
CANDIDAT/A     LLISTA ELECTORAL 
 
Sr. Josep Perpinyà i Palau  PSC–CPM amb el suport de CIU, ICV-EUIA-PM i 

ERC-AM 
 
Sr. Luís Ortega Lázaro    PP 
 
 
Posteriorment dóna la paraula al Sr. Secretari, qui explica els possibles sistemes de votació davant les 
candidatures presentades: el nominal mitjançant el qual es llegeix un per un el nom dels/de les 
Consellers/es, expressant aquests/es el seu vot, o el procediment de votació secreta en el que cada 
Conseller/a dipositaria el seu vot en una urna destinada per aquesta finalitat; sent elegit President, 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 candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació, o la simple en la segona. En cas 
d’empat, segueix informant el Secretari, es procediria a una tercera votació, i si en aquesta es produeix 
un nou empat, serà elegit President el candidat de la llista amb més Consellers/es.  
 
S’acorda que la votació es realitzi mitjançant el sistema nominal i amb aquesta finalitat el Sr. Secretari 
procedeix a llegir els noms dels/de les Consellers/es per tal que procedeixin a efectuar el seu vot: 
 
- Sra. ROSA BOLADERAS SERRAVIÑALS: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. LLUIS TOMÁS MORENO: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. MARIA SOLER SALA: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 



7 

- Sr. JOSÉ GARCÍA PÉREZ: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. MARIA MENA GALINDO: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. ROSER BROSED YUSTE: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. MIGUEL COMINO HARO: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. RUTH MORENO SALAZAR:  “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. JAVIER GONZÁLEZ ABAD: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. LOURDES BORRELL MORENO: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. JOSEP PERPINYÀ I PALAU: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. CATERINA MESTRES I GUASCH: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. XAVIER FONOLLOSA I COMAS: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. MONICA BADIA I CORTADA: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. LLORENÇ REY I CASAS: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. JORDI GARCÍA I MAS: “Sr. Josep Perpinyà i Palau”  
- Sr. JESÚS AREVALO I BRAVO: “Sr. Josep Perpinyà i Palau”  
- Sra. MARIA ROSA GONZÁLEZ I UREÑA: “Sr. Josep Perpinyà i Palau”  
- Sra. CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sra. LIDIA  MUÑOZ CÁCERES: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. XAVIER GÓMEZ REVUELTA: “Sr. Josep Perpinyà i Palau”   
- Sr. JOSÉ ANTONIO RUBIO LEIVA: “Sr. Josep Perpinyà i Palau”  
- Sr. FRANCISCO JOSÉ ROSA GUTIÉRREZ: “Sr. Josep Perpinyà i Palau”   
- Sr. JESÚS BLANCO FLOREZ: “Sr. Josep Perpinyà i Palau” 
- Sr. LUÍS ORTEGA LAZARO: Sr. Luís Ortega Lázaro  
- Sra. MARIA JOSÉ DIAZ ALGARIN: Sr. Luís Ortega Lázaro 
- Sr. JORDI ALSINA FELIP: Sr. Luís Ortega Lázaro 
- Sra. MARINA LOZANO ILLESCAS: Sr. Luís Ortega Lázaro  
- Sr. JORDI MANFREDI LÓPEZ: Sr. Luís Ortega Lázaro 
- Sr. SERGI JIMÉNEZ CERVERA: Sr. Luís Ortega Lázaro 
- Sr. JAUME OLIVELLA I RIBA: “Sr. Josep Perpinyà i Palau”  
- Sr. JORDI ALBERT I CABALLERO: “Sr. Josep Perpinyà i Palau”  
- Sr. DAVID PARADA PÉREZ: vot en blanc   
 
Una vegada efectuada la votació pels/per les Consellers/es, es procedeix a realitzar el recompte dels 
vots, el resultat del qual és anunciat pel Secretari, sent el següent: 
 
Vots emesos:      34 
Vots a favor del Sr. Josep Perpinyà i Palau:   27 
Vots a favor del Sr. Luís Ortega Lázaro:     6 
Vots en blanc:        1 
Vots nuls:        0 
 
Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el Conseller Sr. Josep Perpinyà i Palau la majoria absoluta de 
vots en primera votació, és proposat com a President; preguntant-li el Sr. Secretari 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. Josep Perpinyà i Palau, el 
Secretari el proclama President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i procedeix 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: 
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 “Sí, ho prometo” 
 
Quedant així proclamat President del Consell Comarcal del Baix Llobregat el Sr. Josep Perpinyà i 
Palau. Acte seguit el Secretari convida al Sr. President a ocupar la Presidència. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. President, que diu: 
 
Bona tarda a tots i a totes. No puc començar d’una altra manera que amb paraules d’agraïment, 
perquè a un li fa extremadament il·lusió estar aquí i ara us explicaré per què. Quan vas a un lloc has 
de pensar si et fa il·lusió o no, si ets capaç d’assumir aquesta responsabilitat. Vull agrair a tots els que 
esteu aquí, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, també representants del món empresarial, dels 
sindicats, de la Unió de Pagesos, també un agraïment especial, com no pot ser d’una altra manera, a 
aquells grups que han decidit recolzar aquesta presidència, i per tant agraeixo especialment al Partit 
Socialista, el meu partit, que pensés que podia ser una persona adequada per encapçalar aquesta 
institució; i per altra banda al grup de Convergència i Unió, evidentment a Iniciativa per Catalunya 
Verds i a Esquerra Republicana; i també l’abstenció de Plataforma. Entenc perfectament el vot del 
Partit Popular. M’hagués agradat tenir temps suficient per parlar-ne i potser arribar a algun acord, però 
ho entenc perfectament. Permeteu-me en primer lloc dir això i en segon un agraïment per la 
generositat; jo sóc molt conscient que arribo a set mesos d’un final de mandat, per tant això vull ser 
generós, jo crec que aquí hi ha una generositat que cal remarcar i cal que la manifesti clarament. 
També a la Vicepresidenta primera perquè aquests dies ha fet una tasca de conduir aquesta 
provisionalitat fins aquesta pressa de possessió. 
 
Per altra banda veig en aquesta sala molta potència i molta acció institucional, no només de govern. És 
evident. La Rosa Boladeras va ser Presidenta molts anys en aquesta casa, aquí hi ha consellers i 
conselleres que han estat molts anys dedicats a aquest Consell Comarcal i per tant això és una feina 
digna de fer-ne esment.  
 
Dit això, com ho veig jo? Veig una institució que ha fet molt bona feina i es va signar un pacte de 
govern, ara farà tres anys llargs, tres i mig, que va ser un bon pacte de govern; per tant he d’assumir 
aquest pacte de govern i acabar-lo; però també emmarcar aquelles línies estratègiques o aquestes 
inquietuds que tenim, i tots sabem de què parlem. Però tinc un principi, i suposo que el compartim tots i 
totes els que esteu aquí: si un és útil i fa servei normalment et quedes. Si això és un principi vàlid, que 
ho ha estat fins ara, perquè no pensar en un futur que sigui així? Aquesta és la línia. Perquè ho dic 
això? Jo crec que aquesta casa va prendre una decisió molt bona, que és la unitat de la comarca. 
Entendre que el Baix Llobregat té una unitat, no només una unitat territorial, sinó social, econòmica, i 
això és una manera de entendre el territori que és fonamental, perquè si això no ens ho creiem, com 
s’ho ha cregut aquesta institució, doncs jo crec que el camí no està ben marcat. 
 
Per altra banda, fer esment a aquesta tasca que està fent magnífica en diferents àmbits, que crec que 
són fonamentals en un moment molt delicat, com s’ha dit a la taula, és un moment complicat, tots ho 
sabem, i així també és el moment de remarcar més que mai les polítiques que porten una cohesió 
social i aquelles polítiques que comporten reforçar aquest dinamisme que històricament ha tingut el 
territori del Baix Llobregat, que ha superat moments històrics, que ha sabut sobrepassar aquelles 
dificultats com ho està fent ara. Escolteu, tenim seixanta-quatre mil aturats en el Baix Llobregat, és una 
xifra realment molt preocupant, però tenim un gran potencial, el 10% de les empreses estan al Baix 
Llobregat, som el 10% de la població de Catalunya, una mica més, i tenim altres deus, un deu que 
també és el 10% del PIB i també del número d’assalariats de tot Catalunya, el 10%, això vol dir la 
realitat de la comarca, no és qualsevol comarca i això és el que s’ha de fer valer, aquesta gran 
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potencialitat que heu tingut i hem tingut, i si és així, que ens ho creiem, jo crec que el camí del futur 
està ben marcat.  
 
En el Pacte de Govern marcàveu o especificàveu alguns aspectes que jo crec que són fonamentals,  
que és aquesta lluita per les desigualtats que malauradament la crisi ens està dient que és molt dura, 
però també una lluita per afavorir que hi hagi més dinamisme econòmic i més empreses en el Baix 
Llobregat; però tenim una realitat potent des de tots els àmbits. Aquí no hi ha ciutats grans o pobles 
petits, no és així, hi ha ciutadans i ciutadanes independentment d‘on estiguin, d’on visquin o on 
treballin, tots som iguals i la igualtat ha de ser, com ha sigut, un dels eixos principals d’aquesta 
institució.  
 
Jo els hi deia abans a Vicepresidents i portaveus que aquí s’ha fet més que rés tasca institucional i no 
només tasca de govern i hem vist moltes propostes que han vingut de l’oposició i això és bo. Jo crec 
que és la suma d’esforços el que fa que siguem més útils, que cobrim aquelles necessitats. És cert que 
hi ha un govern i és cert que té l’obligació de governar, però és cert que hi ha una oposició i l’oposició 
té la possibilitat i l’oportunitat d’enriquir el debat i les propostes del govern, així entenc una presidència, 
m’he envoltat sempre d’aquesta manera de governar. Sabeu que a Sant Just Desvern, el meu poble, 
governem en coalició i amb molt bona entesa amb l’oposició. Jo crec que aquest és el tarannà del país 
i ara més que mai és el que necessita. 
 
Els serveis que donem no crec que els tingui que relacionar, els sabeu molt millor que jo i s’està fent 
una tasca, en aquests àmbits concrets, i s’ha lluitat molt perquè això sigui possible. Per tant aquest és 
el camí en que em trobareu, aquest és el camí que jo crec que en els propers mesos, acabant aquest 
Pacte de Govern però mirant clarament aquesta utilitat i cobrint les necessitats que pot tenir el territori 
del Baix Llobregat, és el correcte.  
 
Espero i desitjo que aquest territori sigui com ha estat sempre, un territori dinàmic, un territori que és 
capaç d’afrontar els reptes dins d’una gran nació, que és Catalunya. Si això és així, doncs suposo, 
insisteixo, que caminarem amb una fermesa que és la que ens mereixem, precisament ens la 
mereixem per la tasca que heu fet o que s’ha fet durant molts anys en aquesta institució. 
 
Gràcies, insisteixo, a tots els que heu recolzat aquesta votació, també estesa la mà als partits de 
l’oposició i amb tots els agents econòmics i socials que esteu aquí, no perdem el temps com hem fet 
sempre i caminem amb fermesa i amb decisió. Gràcies i a la vostra disposició.  

 
 

4.- Nomenament de representants en diferents organismes i entitats. 
 

Es llegeix la Moció de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que mitjançant diferents acords es van designar representants d’aquest Consell 

Comarcal a diferents organismes i entitats. 
 

Atès que per acord del Ple extraordinari en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 
2014 han pres possessió del càrrec de consellers i conselleres d’aquesta comarca el Sr. Josep 
Perpinyà i Palau, en substitució per renúncia del Sr. Joaquim Balsera Garcia, la Sra. Candela López 
Tagliafico, en substitució per renúncia del Sr. Ivan Arcas Blanch, i el Sr. Jaume Olivella i Riba, en 
substitució per renúncia del Sr. Jordi Milà i Egea; així com ha acceptat el nomenament com a President 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat el Sr. Josep Perpinyà i Palau. 
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Vist que per acord de Ple celebrat en data 22 de juliol de 2011, s’ha procedit, entre 
d’altres, a aprovar la delegació de determinades competències atribuïdes al Ple, d’acord amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya, a favor de la Junta 
de Govern, i entre les que es troba la present; llevat en cas d’urgència. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Designar els/les següents consellers/es comarcals com a representants del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat al Consell Plenari i a la Comissió Executiva del Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat: 

 
Consell Plenari 

- Sr. Josep Perpinyà i Palau, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García 
- Sra. Candela López Tagliafico, en substitució del Sr. Ivan Arcas Blanch 
- Sr. Jaume Olivella i Riba, en substitució del Sr. Jordi Milà i Egea 

Comissió Executiva 
- Sr. Josep Perpinyà i Palau, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García 
- Sr. Jaume Olivella i Riba, en substitució del Sr. Jordi Milà i Egea 

   
SEGON.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a 

representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Consell Plenari i a la Comissió Executiva del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
 

TERCER.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la Junta de Govern del Consorci de la Colònia 
Güell, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
 

QUART.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la Fundació Caviga, en 
substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
 

CINQUÈ.- Designar com a membres del Ple i de la Comissió Executiva del Consell 
Econòmic i Social del Consell Comarcal, en representació d’aquesta entitat, als Consellers i 
Conselleres que a continuació es relacionen: 
 
Ple  

- Sr. Josep Perpinyà i Palau, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García 
- Sra. Candela López Tagliafico, en substitució del Sr. Ivan Arcas Blanch 
- Sr. Jaume Olivella i Riba, en substitució del Sr. Jordi Milà i Egea 
-  

Comissió Executiva 
- Sr. Josep Perpinyà i Palau, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García 

 
SISÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a 

representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la Junta Permanent i Assemblea del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
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SETÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la Junta Permanent del Consell de les Dones 
del Baix Llobregat, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 

 
VUITÈ.- Nomenar el President d’aquesta entitat, Sr. Josep Perpinyà i Palau, com a 

representant del Consell Comarcal en els òrgans de l’Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació 
Industrial i Coneixement del Baix Llobregat. 
 

NOVÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la Comissió d’Ordenació Territorial 
Metropolitana de Barcelona, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
 

DESÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat de President 
d’aquesta entitat, com a representant titular del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de 
la Fundació “Utopia-Joan N. Garcia Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat”, en substitució del Sr. 
Joaquim Balsera García; i la Sra. Candela López Tagliafico, Consellera d’aquesta entitat, com a 
representant suplent del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la Fundació, en 
substitució del Sr. Ivan Arcas Blanch. 
 

ONZÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Patronat de la Muntanya de Montserrat, en 
substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
 

DOTZÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Consell Assessor del Parc de la 
Mediterrània de Castelldefels, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
 

TRETZÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat com a 
representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, en 
substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
 

CATORZÈ.- Nomenar com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
l’Assemblea General del Consell Esportiu la Sra. Candela López Tagliafico, en substitució del Sr. Ivan 
Arcas Blanch. 
 

QUINZÈ.- Designar com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona al Sr. Josep Perpinyà i Palau, 
President d’aquesta entitat, en substitució del Sr. Joaquim Balsera García. 
 

SETZÈ.- Designar com a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el 
Consorci Sanitari Integral el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, en substitució del 
Sr. Joaquim Balsera García; i com a representant substitut la Sra. Candela López Tagliafico, 
Consellera d’aquesta entitat., en substitució del Sr. Ivan Arcas Blanch. 

 
DISSETÈ.- Designar el Sr. Josep Perpinyà i Palau, President d’aquesta entitat, i el Sr. 

Jaume Olivella i Riba, Conseller d’aquesta entitat, com a membres representants d’aquest Consell 
Comarcal a l’Assemblea General de l’associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de 
Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), en substitució del Sr. Joaquim 
Balsera García i del Sr. Jordi Milà i Egea, respectivament. 
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DIVUITÈ.- Comunicar el present acord en la part que els afecta als esmentats 
representants, així com a les entitats interessades i als ens que formin part de les referides institucions 
i organitzacions públiques o privades, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 

Els presents aproven per majoria el present acord amb el vot a favor dels membres 
presents dels grups comarcals del PSC, IC, CIU i ERC, i l’abstenció dels representants presents del 
grup comarcal del Partit Popular i del representant del grup comarcal de PxC. 
 

 
I no havent altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència 

a les divuit hores i quaranta minuts, signant aquest acta el President del Consell Comarcal juntament 
amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico. 
 


