
 
 
 
PROTOCOL DE CONSTITUCIÓ I ADHESIÓ A L’ACORD DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT  
 
 
Baix Llobregat, a 20 de desembre de 2010 
 
 
 

REUNITS 
 
 
D’una part la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, en la seva qualitat de Presidenta del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, i en representació de l’esmentada entitat, en virtut de les facultats que legalment té conferides, 
i assistit pel Sr. Lluís González Roig, Secretari accidental, que dóna fe de l’acte, i 
 
D’altra els/les representants polítics dels 30 Ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat, els representats 
de les empreses públiques locals de CORESSA (Ajuntament de Sant  Boi  de Llobregat) IMPAC (Ajuntament 
de Gavà) i PRECSA (Ajuntament de Cornellà de Llobregat) i els representats de les centrals sindicals UGT-
Baix Llobregat i CC.OO.-Baix Llobregat i l’associació empresarial de PIMEC del Baix Llobregat. 
 
Les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per formalitzar el present protocol, que porta per 
causa els següents: 
 
 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
 

Primer.- A l’any 1999 els 30 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, els sindicats 
de CCOO i UGT, i les associacions empresarials més representatives del territori van posar en marxa el Pacte 
Territorial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació de la comarca del Baix Llobregat.  
 
L’objectiu principal d’aquest Pacte Territorial ha estat coordinar les actuacions que en matèria de promoció 
econòmica i ocupació han desenvolupat les entitats que en formaven part. 
 
Aquest Pacte Territorial ha estat una expressió més de la voluntat de concertació que sempre ha caracteritzat 
a la comarca del Baix Llobregat, i que ha tingut d’altres exponents anteriors com va ser la creació del Consell 
Econòmic i Social o els Serveis per a l’Ocupació del Baix Llobregat.  
 
Segon.- La comarca del Baix Llobregat està interessada en renovar aquesta voluntat de consens i donar un 
nou impuls a la concertació territorial mitjançant la constitució de l’Acord de Concertació Territorial per al 
desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat (ACT Baix). Aquest nou ens vol evidenciar aquesta nova 
empenta que el Baix Llobregat vol realitzar en matèria de concertació institucional dins de l’àmbit del 
desenvolupament econòmic local.  
 
Tercer.- Que el conjunt d’administracions locals i agents socials i econòmics, de forma concertada, venen 
actuant a la comarca centrant els seus esforços en aconseguir un desenvolupament econòmic competitiu i 
sostenible, un enfortiment del teixit empresarial de la comarca amb l’objectiu d’assolir una ocupació de 



qualitat, amb taxes d’ocupació i activitat que segueixin les indicacions de la Unió Europea, i una millor 
utilització dels recursos existents al territori. 
 
En base a tot l’esmentat, vista l’experiència positiva generada en l’àmbit del Pacte Territorial per al 
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de la comarca del Baix Llobregat i l’alt grau de consens existent 
respecte a la situació actual i el model de futur per la comarca, les parts, tenint com a referència uns objectius 
comuns i la definició i implementació de polítiques pel desenvolupament econòmic, la promoció econòmica i 
l’ocupació, estan interessades en formalitzar els següents 
 
 

PACTES 
 
 
Primer.- Mitjançant el present protocol les entitats signant constitueixen l’Acord de Concertació Territorial per 
al desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat (ACT Baix) i designen al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat com a institució coordinadora. Aquesta actuarà com entitat interlocutora davant d’organismes 
externs a l’ACT Baix, com poden ser el Servei d’Ocupació de Catalunya (Departament de Treball, Generalitat 
de Catalunya) i la Diputació de Barcelona, en representació de la resta de parts. 
 
Segon.- L’ACT Baix entrarà en funcionament, en substitució del Pacte Territorial per al Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació de la comarca del Baix Llobregat en data 1 de gener de 2011.  
 
Tindrà vigència fins que les entitats membres considerin que els objectius pels quals s'ha posat en marxa ja 
no tenen vigència o bé es consideri que cal substituir-lo per un nou ens que assumeixi les seves funcions. 
L'acord de supressió d'ACT Baix haurà de ser pres per consens entre les entitats que l'integren. 
 
Tercer.- L’ACT Baix persegueix els següents objectius: 
 

- 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.  

 
Quart.- L’ACT Baix està estructurat en dues esferes organitzatives diferenciades, una política i de govern, i 
una segona tècnica i de gestió. La primera tindrà com a missió principal definir el model territorial i les 
estratègies a seguir, i la segona la definició i delimitació de les accions a desenvolupar segons el model de 
territori definit per la primera. 
 



L’esfera política i de govern de l’ACT Baix recau sobre el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, que 
adapta la seva estructura de funcionament i dóna entrada als ajuntaments de la comarca dins dels seus 
òrgans. 
 
Cinquè.- L’Observatori comarcal del Baix Llobregat del Consell Comarcal, serà l’ens encarregat d’aportar 
coneixement sobre la realitat socioeconòmica del territori, amb informació actualitzada i comparativa, per tal 
d’orientar la diagnosi, la planificació, l’execució, el seguiment i l’avaluació de les polítiques de 
desenvolupament econòmic local i actives d’ocupació que contempli el pla d’actuació d’ACT Baix. 
 
A més, l’Observatori comarcal participarà de forma activa en el coneixement i la diagnosi estratègica de la 
comarca. 
 
Sisè.- Es fixa com a període màxim el primer trimestre de 2011 per definir el nou reglament de funcionament 
del Consell Econòmic i Social. En el cas de l’òrgan de gestió es definirà posteriorment un cop es fixin les línies 
de treball d’ACT Baix per part del Consell Econòmic i Social.  
 
Setè.- Els 30 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, els sindicats de CCOO i 
UGT i PIMEC són les entitats que formaran part de la comissió executiva del Consell Econòmic i Social del 
Baix Llobregat, donat el seu caràcter d’entitats promotores del model de concertació. La seva participació dins 
d’aquesta comissió executiva es fixarà dins del nou reglament de funcionament del Consell Econòmic i Social 
que s’ha d’elaborar. 
 
Posteriorment es podrà obrir la participació a d’altres entitats i/o organismes que es consideri rellevant per la 
seva implicació dins del desenvolupament econòmic local del Baix Llobregat i formaran part, conjuntament 
amb les entitats promotores, del Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. 
 
Els criteris per a la incorporació de noves entitats quedarà regulat dins del reglament de funcionament. 
 


