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AT Composició del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat

PLENARI

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de go-
vern col·legiat que, sota la presidència del Pre-
sident/a o del Vicepresident/a què legalment 
el substitueixi, és integrat per tots els conse-
llers i conselleres com a membres de ple dret. 
La presidència del Consell Comarcal al llarg 
d’aquesta legislatura ha estat ocupada pel 
Sr. Joaquim Balsera García, membre del PSC i 
Conseller per l’Ajuntament de Gavà i a partir 
del 20 d’octubre del 2014 fins a final de legis-
latura la presidència l’ha ocupat el Sr. Josep 
Perpinyà i Palau, membre del PSC i Conseller 
per l’Ajuntament de Sant Just de Llobregat. El 
nombre de membres del Ple es determina en 
funció de la població de la comarca. En el cas 
del Baix Llobregat, aquest està constituït per la 
màxima representació que és de 39 membres. 
Les atribucions i competències del Ple estan 
determinades tant pel Text refós de la Llei 
d’organització comarcal com pel Reglament 
Orgànic Comarcal. Entre altres coses al Ple li 
correspon aprovar la seva pròpia composició i 
organització, aprovar els pressupostos de cada 
exercici i la plantilla de personal, aprovar els 
plans comarcals i les formes de gestió dels 
serveis i els expedients per a l’exercici de les 
diferents activitats. Els Plens es convoquen or-
dinàriament cada 3 mesos.

Al llarg de la legislatura s’han produït els 
següents canvis en el plenari: 

Jordi Milà i Egea (ERC) per Jaume Olivella i Riba 
(ERC), Josep Rovira i Tarragó (ERC) per Adolf 
Bargués i Asturies (ERC), Ivan Arcas Blanch 
(IC-V-EPM) per Candela López Tagliafico (IC-
V-EPM), Cristina Bigordà Vargas (IC-V-EPM) per 
Lídia Muñoz Caceres (IC-V-EPM), Ferran Gar-
cés Monterp (PSC) per David Castellar Millán 
(PSC), Francesc Garcia Guinar (PSC) per Maria 
Mena Galindo (PSC), Manuel Reyes López (PP) 
per Sergio Jiménez Cervera (PP), Isabel Ruiz 
Bautista (PP) per Marina Lozano Illescas (PP), 
i finalment la presidència, Joaquim Balsera 
García (PSC) va renunciar en el Ple de octubre 
de 2014 i Josep Perpinya i Palau (PSC) va ser 
nomenat en el Ple extraordinari del dia 10 de 
novembre de 2014.

Composició del Plenari (maig 2015)

Nom i cognoms Ajuntaments

Josep Perpinya i Palau
Rosa Boladeras i Serraviñals
Lluis Tomás Moreno
Maria Soler Sala
José García Pérez
Lluïsa Moret Sabidó
Maria Mena Galindo
Roser Brosed Yuste
Miguel Comino Haro
Ruth Moreno Salazar
Javier González Abad
Maria Asunción Miranda Cuevas
David Castellar Millán
Lourdes Borrell Moreno
Caterina Mestres i Guasch
Xavier Fonollosa i Comas
Monica Badia i Cortada
Llorenç Rey i Casas
Maria Teresa Castellnou i Guilera
Jordi García i Mas
Jesús Arevalo i Bravo
Maria Rosa González i Ureña

Sant Just Desvern
Corbera de Llobregat
Castellví de Rosanes
Abrera
El Prat de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Sant Esteve de Sesrovires
Sant Vicenç dels Horts
Vallirana
Martorell
Castelldefels
Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Martorell
Cornellà de Llobregat
Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
Sant Boi de Llobregat
Cervelló
El Prat de Llobregat

Candela López Tagliafico
Lídia Muñoz Caceres
Xavier Gómez Revuelta
Elisa Corral Lozano
José Antonio Rubio Leiva
Francisco José Rosa Gutiérrez
Jesús Blanco Florez

Castelldefels
Sant Feliu de Llobregat
Martorell
Cornellà de Llobregat
Pallejà
Olesa de Montserrat
Snta Coloma de Cervelló

Luís Ortega Lazaro
Maria José Diaz Algarin
Jordi Alsina Felip
Marina Lozano Illescas Jordi 
Manfredi López
Sergio Jiménez Cervera

Esplugues de Llobregat
Viladecans
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Olesa de Montserrat
Sant Feliu de Llobregat

Jaume Olivella i Riba
Adolf Bargués i Asturies
Jordi Albert i Caballero

Begues
Martorell
Sant Andreu de la Barca

David Parada Pérez Sant Boi de Llobregat

PS
C-
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JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és l’òrgan col·legiat de go-
vern executiu comarcal. Fou creat mitjançant 
el Reglament Orgànic Comarcal a través del 
Ple del Consell Comarcal, que va acordar com-
plementar l’organització comarcal bàsica esta-
blerta en la llei, mitjançant la creació d’aquest 
òrgan. Està format pel President/a més un nú-
mero determinat de Consellers i Conselleres.

CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES

És un òrgan d’impuls, projecció i consulta sobre 
els assumptes que afecten a la comarca i infor-
ma sobre aquelles propostes que determina la 
normativa legal vigent. La darrera modificació 
de la Llei 6/1987 l’incorpora com a òrgan del 
consell comarcal. El Consell d´Alcaldes i Alcal-
desses pot presentar al Ple del consell comar-
cal propostes d’actuació que siguin d’interès 
per a la comarca. En el cas del Baix Llobregat 
està integrat per la president/ta i pels alcaldes 
i alcaldesses dels trenta municipis de la comar-
ca.

Composició de la Junta de Govern (maig 2015)

Nom i Cognoms Càrrecs Partit 
Polític

Josep Perpinyà i Palau
Lourdes Borrell Moreno
Candela López Tagliafico
Xavier Fonollosa Comas
Jordi Albert i Caballero
Maria Soler Sala
Lluis Tomás Moreno
Rosa Boladeras Serraviñals
José García Pérez
Jesús Blanco Flórez
Jose Antonio Rubio Leiva
Maria Asunción Miranda Cuevas
Mónica Badia Cortada
Jesus Arévalo i Bravo
Lídia Muñoz Cáceres

President
Vicepresidenta 1ª
Vicepresidenta
Vicepresident
Conseller
Consellera de les Dones
Conseller de Serveis a les Persones
Consellera
Conseller de Desenv. Econòmic
Conseller d’Educació
Conseller de Medi Ambient
Consellera de Turisme
Consellera
Conseller
Conseller

PSC-PM
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
CIU
ERC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
ICV-EUiA-EPM
PSC-PM
CIU
CIU
CIU
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AT ELS PRESSUPOSTOS

En la seva definició d’objectius i prioritats, i mantenint sempre la premissa d’ens al servei del treball en 
coordinació amb els ajuntaments, el Consell Comarcal es proposa dissenyar i desenvolupar projectes i 
iniciatives que ajudin al creixement dels serveis disponibles. Per aconseguir-ho, però, es fa necessari l’es-
tabliment de recursos que el permetin dur a terme actuacions i programes d’aplicació al territori. Aquesta 
qüestió, encara no solucionada, provoca el condicionament de les corporacions comarcals a l’hora d’imple-
mentar polítiques que li són pròpies en tots els àmbits. Per aquesta raó els ingressos econòmics provenen, 
majoritàriament, de subvencions i acords amb altres administracions. Això significa que els ajuts estan limi-
tats al programa assignat, reduint d’aquesta manera la capacitat del Consell per finançar adequadament 
altres projectes i iniciatives d’interès comarcal que no reben subvencions. Malgrat la situació descrita, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat ha aconseguit consolidar el seu pressupost, mantenint la seva recla-
mació respecte de la necessària Llei de Finançament que el permeti maniobrar amb més llibertat i reper-
cutir, d’aquesta manera, en la millora de la comarca.

Liquidació dels pressupostos 2011-2014 (en milers d’euros)

Ingressos Despeses
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Taula resum d’indicadors, Baix Llobregat
Població 2014 806.249 persones

Població amb nacionalitat estrangera 2014 81.139 persones

Creixement natural 2013 2,6 taxa per 1.000 habitants

Creixement migratori 2013 -2,5 taxa per 1.000 habitants

Habitatges iniciats 2014 838 habitatges

PIB per habitant 2010 27.600 euros

RFDB per habitant 2010 15.500 euros

Afiliacions a la Seguretat Social per ubicació del centre de treball 
2014

267.940 afiliacions (tots els règims)

Afiliacions a la Seguretat Social per residència padronal 2014 324.141 afiliacions (tots els règims)

Atur registrat 2014 62.320 persones

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT

Evolució de la població per nacionalitat. Baix Llobregat

Espanyola Estrangera Total
n % n %

2011 709.997 88,3 93.708 11,7 803.705

2012 714.782 88,6 92.017 11,4 806.799

2013 719.291 89,0 89.353 11,0 808.644

2014 725.110 89,9 81.139 10,1 806.249

Variació 2011-2014 (%) 2,1 - -13,4 - 0,3

Font: OC-BL, a partir de les dades de l’IDESCAT
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Població assalariada

Variació del PIB per sectors. Baix Llobregat. 2009-2013

Evolució dels centres de cotització a la Seguretat Social i de la població assalariada.

Font: OC-BL, a partir de les dades de l’Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya Caixa

Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació (2n Trimestre de cada any)
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El Departament de Cultura del Consell Comarcal 
ha continuat amb la línia de treball consolidada 
en anys anteriors. Així, les principals actuacions 
han estat la promoció del patrimoni cultural i la 
coordinació amb els ajuntaments per tal de tre-
ballar en projectes conjunts. Un altra de les com-
petències del Consell Comarcal,mitjançant el seu 
departament de Cultura, és participar en la gestió 
de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.

ARXIU COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL) per-
tany a la Xarxa d’Arxius Comarcals. Es va crear 
l’any 1993 amb la col·laboració del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Llobregat i el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat. 
La institució desenvolupa funcions d’arxiu de l’Ad-
ministració, d’institucions i de particulars del Baix 
Llobregat, així com de l’Arxiu Municipal de Sant 
Feliu de Llobregat.

Els principals serveis que gestiona són:

• Servei de consulta de documents, amb accés a 
la base de dades de l’Arxiu i a Internet. 

• Consulta de fons i documents digitalitzats a 
través del cercador de fons i documents de la 
Xarxa d’Arxius Comarcals. 

• Servei d’informació i referència sobre els fons 
i documents de l’Arxiu, tant per via presencial 
com per correu, telèfon, fax i internet. 

• Servei educatiu, amb visites comentades, prè-
via concertació, adreçades als centres d’en-
senyament o a altres col•lectius que ho sol•li-
citin; material didàctic i assessorament en els 
 treballs de recerca de batxillerat i en els crè-
dits de síntesi d’ESO. 

• Servei de reprografia de tot tipus de docu-
ments: imatges, sonors, audiovisuals i textuals. 

• Serveis de suport a l’Administració local de la 
comarca en temes de gestió documental. 

• Biblioteca, amb més de 6.600 volums, especia-
litzada en el Baix Llobregat, història i arxivís-
tica.

• Hemeroteca, amb més de 600 capçaleres del 
Baix Llobregat de les quals una part és con-
sultable mitjançant el cercador XAC_ Premsa.

L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat garanteix la 
conservació, la preservació i la difusió del patri-
moni documental de caràcter local i comarcal. Per 
tant, assumeix una important funció d’agent cultu-
ral i social al servei de la comarca i de Sant Feliu 
de Llobregat. 

Des d’inicis de 2015 l’arxiu comarcal del Baix Llo-
bregat disposa d’una nova seu amb una superfície 
útil de 1.872 metres quadrats, repartits en diver-
sos espais físics d’arxiu, com els dipòsits de docu-
ments, les sales de treball, la sala polivalent per 
a conferències, exposicions i tallers i la sala de 
consulta, i equipaments tecnològics: estacions de 
digitalització, sistema d’informació per Internet i 
repositori segur de documents. 

L’edifici, de nova planta, és obra dels arquitectes 
Xavier Vendrell i Claudi Aguiló. El Departament 
de Cultura ha realitzat una inversió de 4 milions 
d’euros per a la construcció i l’equipament de l’ar-
xiu comarcal, i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat va cedir el terreny.L’arxiu, edificat en tres 
plantes, es divideix en dues àrees: la interna i la 
pública. La primera disposa de moll de descàrre-
ga, sala de recepció i tria de la documentació, 
àrea de desinfecció, magatzems, sales de treball, 
despatxos, sala de reunions, cinc dipòsits de do-
cumentació amb una capacitat potencial de 14 
quilòmetres i dos dipòsits de suports especials: un 
per a documentació fotogràfica i electrònica i un 
altre per a suports de gran format, com pergamins, 
plànols i cartells.

L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat custodia 124 
fons, entre els quals hi ha els arxius municipals de 
Sant Feliu de Llobregat (des del 1757), de Castellví 
de Rosanes, Collbató (1817), Corbera de Llobregat 
(1761), Santa Coloma de Cervelló (1841) i Torrelles 
de Llobregat (1716), així com el fons del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.  Conté prop de 2.300 
protocols de les diverses notaries del districte de 
Sant Feliu de Llobregat (des dels finals del segle 
XVIII) i diversos fons institucionals, d’associacions, 
patrimonials, eclesiàstics, d’empreses i de particu-
lars de la comarca.
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LES SETENES JORNADES DE PATRIMONI

Les Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat se cele-
bren bianualment i esdevenen un espai de trobada i 
d’intercanvi d’experiències en l’àmbit del patrimoni del 
Baix Llobregat. L’any 2013 es van celebrar les setenes 
Jornades de Patrimoni i la Cripta i l’Ateneu Unió de la 
Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló en van ser 
els escenaris escollits. 

Les Jornades, que per primer cop s’emmarcaven en les 
Jornades Europees del Patrimoni, sota el títol “El patri-
moni cultural generador d’activitat econòmica” hi van 
participar els 30 ajuntaments de la comarca, entitats 
culturals, així com experts i expertes en les diverses dis-
ciplines que tracten el patrimoni, com ara: l’arxivística, 
l’arquitectura, l’etnologia, l’arqueologia, la recerca, la 
divulgació, l’associacionisme, i l’ensenyament, entre 
d’altres. 

Les Jornades són una activitat organitzada pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, amb el suport del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Durant les VII Jornades es va reflexionar sobre les no-
ves relacions que s’estan teixint entre patrimoni i ac-
tivitat econòmica. En aquest sentit, es van presentar 
diferents experiències innovadores en el territori:

• Corbera de Llobregat. “Petit patrimoni i activitat 
econòmica“

• El Prat de Llobregat. “Patrimoni natural com a di-
namitzador del territori” 

• Sant Vicenç dels Horts. “El patrimoni al servei dels 
serveis públics” 

• Esparreguera. “Les passions com a motor econò-
mic”

• Colònia Güell: “Patrimoni i activitat econòmica”.

• Apunts sobre la protecció i usos del patrimoni de 
la Colònia Güell i activitat econòmica genera-
da. 

• Rendibilitat econòmica i social del Patrimoni. El 
cas de Castelldefels.
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d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Un eix d’actuació prioritari que porta a terme el 
consell comarcal és el de donar suport a entitats 
culturals d’àmbit comarcal. Des de 1998, el Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i el Consell 
subscriuen un conveni amb la finalitat de desen-
volupar projectes de coneixement i divulgació de 
la realitat comarcal. 

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
és una entitat sense ànim de lucre que té per fina-
litat fomentar, desenvolupar i divulgar els valors 
culturals, científics i artístics. Algunes de les actua-
cions desenvolupades amb el suport del Consell 
Comarcal, al llarg dels darrers anys, han estat: 

• “Materials didàctics”, una publicació de caràc-
ter anual que recull un dossier monogràfic i 
articles sobre altres temes vinculats a la co-
marca. 

• “Rutes de dones del Baix Llobregat” que té 
com a objectiu recuperar la memòria històri-
ca de les dones de la comarca vinculat als pai-
satges i espais de les poblacions que confor-
men la comarca. 

• “Memorial democràtic del Baix Llobregat” 
amb l’objectiu de recuperar i donar a conèixer 
les biografies de les dones i els homes que van 
protagonitzar i participar en la lluita per a la  
recuperació dels drets i les llibertats demo-
cràtiques en el període que va de 1939 a 1979.

• “Premis de reconeixement cultural del Baix 
Llobregat”

• “Les trobades de recerca jove” una proposta 
adreçada als centres educatius de la comar-
ca per a estimular a l’alumnat i al professo-
rat a conèixer el medi local i comarcal, cons-
titueixen un espai d’expressió i d’intercanvi 
d’idees i experiències.

• L’edició del llibre commemoratiu del 1714 al 
Baix Llobregat i producció d’una exposició so-
bre els fets i les conseqüències del 1714 a la 
comarca

• L’edició del llibre d’actes de les VIII Jornades 
del Patrimoni del Baix Llobregat

• Actes commemoratius del 40è aniversari del 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Ateneu de la colònia Güell. VII Jornades de Patrimoni. 2013
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El Consell Comarcal realitza el servei de suport 
als municipis en matèria de gestió de la diversitat. 
Aquest servei consisteix en el suport als municipis 
de menys de 20.000 habitants de la comarca per al 
desenvolupament de les polítiques i activitats que 
realitzen en matèria de gestió del fet migratori i la 
seva diversitat. 

El servei dóna suport tècnic en la gestió de les di-
ferents polítiques i activitats que aquests ajunta-
ments realitzen. A més, el Consell Comarcal és el 
responsable de tramitar el suport econòmic que 
aquests ajuntaments reben de la Direcció General 
per a la Immigració, del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, mi-
tjançant el contracte programa que té el Consell 
Comarcal signat amb el Departament.

La tasca que es fa des del Consell Comarcal és 
una tasca de suport als ajuntaments. Els projectes 
que desenvolupen els ajuntaments dins d’aquest 
pla de suport tenen com a objectiu general pro-
moure la integració de les persones nouvingudes 
a la comarca del Baix Llobregat. Per tal d’assolir 
aquesta fita, s’han fixat un seguit d’objectius espe-
cífics que orienten i vertebren les actuacions que 
s’implementen:

• Promoure una major autonomia de les perso-
nes nouvingudes en el seu procés d’incorpora-
ció en la societat en la igualtat d’oportunitats 
i d’obligacions. 

• Promoure la igualtat d’oportunitats.
• Fomentar la participació dels ciutadans 

d’origen estranger.
• Millorar la convivència en l’esfera pública.

Davant de la necessitat d’enfortir aquestes ac-
tuacions, i a partir de les primeres indicacions 
de l’esborrany de reglament de la Llei 10/2010 
d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, es va decidir posar en 
marxa un servei comarcal d’atenció a les perso-
nes immigrades. 

Primer es va realitzar una prova pilot, l’any 2013. 
Un cop aprovat el reglament específic (decret 
150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’aco-
llida de les persones immigrades i de les retorna-
des a Catalunya), es van establir les actuacions 
necessàries per consolidar un servei d’acollida 
comarcal itinerant. Aquest servei desenvolupa 
les següents taques:

• Atenció i informació a la ciutadania.
• Assessorament individualitzat en temes re-

lacionats amb la normativa i reglamentació 
d’estrangeria.

• Organització i desenvolupament dels mò-
duls formatius d’acollida establerts a la nor-
mativa.

• Prospecció de recursos i serveis adreçats a la 
població immigrada del territori de referèn-
cia.

• Dinamització comunitària i del teixit asso-
ciatiu existent al territori.

• Treball conjunt i coordinat amb els serveis 
municipals i les xarxes professionals exis-
tents al territori.
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El 26 de juliol de 1996, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, signen el conveni per a la delegació de competències en matèria d’ensenyament, 
principalment vinculades a la gestió del servei de transport i menjador escolar.

En aplicació del decret 219/1889 el Consell Comarcal del Baix Llobregat passa a gestionar el transport 
escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels alumnes, i d’acord amb el decret 160/1996 
es gestionen els ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i la gestió 
directa del servei de menjador d’alguns centres escolars públics que s’acullen aquesta modalitat.

Dotació pressupostaria

Els recursos econòmics que es destinen al transport escolar i menjador escolar són transferits pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, d’acord amb el conveni 
de delegació de competències signat en matèria educativa amb el Consell Comarcal. 

Tot i que la partida de la Generalitat de Catalunya s’ha anat incrementat en resposta a les reivindicacions 
del Consell Comarcal davant de la insuficiència de recursos per atendre les necessitats de la comarca, ha 
estat necessari que els ajuntaments continuessin contribuint econòmicament per tal d’atendre a les famí-
lies més vulnerables, ja sigui complementant la quantia dels ajuts, o bé, concedint-ne de nous.

El servei de transport escolar no obligatori, aquell que es realitza dins del mateix municipi, està cofinançat 
pel Departament d’Ensenyament i pels ajuntaments i una petita part per les famílies usuàries del servei.

Les partides pressupostàries derivades del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya han 
estat les següents:
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Transport escolar i ajuts de desplaçaments
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TRANSPORT ESCOLAR

El Consell Comarcal assumeix, en el seu àmbit te-
rritorial, la delegació de competències de la ges-
tió del servei de transport escolar a la comarca. 
El transport obligatori té com a objectiu facilitar 
el desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació 
obligatòria que no té oferta educativa en el seu 
municipi de residència i quan concorrin alguna de 
les circumstàncies següents: 

• Que tinguin d’escolaritzar-se fora del seu mu-
nicipi de residència en un centre públic ordi-
nari o d’educació especial, proposat pel De-
partament d’Ensenyament. 

• Que hagin de desplacar-se fora del seu muni-
cipi de residència a un centre ordinari, concer-
tat o d’educació especial proposat pel Depar-
tament d’Ensenyament. 

Dins del transport obligatori existeixen diferents 
tipus de servei en funció de les necessitats de 
l’alumnat, com és el transport ordinari i el trans-
port adaptat. 

En els darrers anys més del 40% dels serveis  han 
estat adaptat amb la finalitat d’adequar-se a les 
necessitats dels alumnes amb diversitat funcio-
nal i pluridiscapacitats. Aquest servei de transport 
adaptat incorporen un mínim de dos acompan-
yants per ruta, el transport de cadires de rodes i 
serveis d’ambulàncies. 

Els alumnes que s’han de traslladar fora del seu 
municipi per no disposar d’oferta formativa i no és 
viable disposar d’un transport col·lectiu, pel reduït 
nombre d’usuaris, es disposa d’un ajut individual 
de desplaçament. Aquest ajut és autoritzat prèvia-
ment pels Serveis Territorials d’Ensenyament del 
Baix Llobregat.

El Servei de transport escolar a la comarca del 
Baix Llobregat ha suposat un important desplega-
ment de recursos per a poder oferir un servei de 
qualitat i adaptat a les necessitats dels alumnes. 
S’han destinat una mitjana de 75 vehicles i més 
d’un centenar d’acompanyants en cada curs esco-
lar. 

El total d’alumnat que es transporta se situa en-
tre una franja de 1.700 i 2.000 alumnes anuals, in-
cloent-hi la modalitat de transport obligatori i no 
obligatori. 

El total de partida destinada a beques menjador de la comarca per necessitats socioeconòmiqes, des del 
curs escolar 2011-2012 fins al 2014-2015, ha estat de 14.081.275,25€

Font: Partides del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

Beques de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques
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SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Menjador obligatori 

Dins del marc de la delegació de competències en-
tre el Departament d’Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya i el Consell Comarcal es gestiona 
el menjador de caràcter obligatori i gratuït per als 
alumnes que es desplacen fora del seu municipi 
de residència per no disposar d’oferta formativa 
de caràcter obligatori. En aquest cas i prèvia auto-
rització dels Serveis Territorials d’Ensenyament, el 
Consell Comarcal adjudica les gratuïtats en cen-
tres públics i els ajuts en centres concertats. 

El total de partida destinada aquest suport des de 
l’any 2011 a l’any 2014 ha estat d’1.927.034,10 €.

Gestió del servei de menjador escolar.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat licita el 
servei de menjador escolar dels centres educatius 
que s’acullen a aquesta modalitat a la comarca 
del Baix Llobregat.
El nombre d’alumnes aproximat que utilitzen 
aquest servei és de 310, distribuïts en escoles prin-
cipalment dels municipis del Prat de Llobregat i 
Sant Boi de Llobregat. El servei s’adapta a les ne-
cessitats dels centres educatius i ofereix la moda-
litat de càtering o de cuina pròpia.
L’empresa adjudicatària del servei serveix al vol-
tant de 50.000 menús anuals.

Menjador no obligatori. Ajuts de menjador es-
colar per necessitats socioeconòmiqes i geo-
gràfiques.

Correspon al Consell Comarcal l’atorgament 
d’ajuts de menjador per raons socioeonòmiques, 
d’acord amb la disponibilitat pressupostaria i va-
lorant les condicions socials, econòmiques, geo-
gràfiques i familiars dels sol·licitants. Abans de 

l’inici de cada curs escolar es procedeix a la con-
vocatòria pública per a l’atorgament d’aquests 
ajuts d’acord amb les normatives aprovades, con-
sensuades amb els ajuntaments i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Les normatives per a cada curs escolar inclouen 
els criteris i els barems a tenir en compte en les 
sol·licituds, els criteris socials i econòmics, així 
com els procediments de gestió i els d’adjudicació.

La demanda d’ajuts de menjador escolar, en els 
darrers anys, s’ha incrementat al Baix Llobregat a 
conseqüència de la crisi econòmica. Aquesta ten-
dència ha estat comuna amb altres territoris me-
tropolitans, i en el cas del Baix Llobregat s’agreuja 
perquè coincideix amb una de les rendes brutes 
familiars disponibles més baixes de tot Catalunya. 

Les sol·licituds de beques de menjador escolar a la 
comarca s’han incrementat en els darrers cursos 
escolars. Al curs escolar 2011-2012 es van realit-
zar dues convocatòries de beques de menjador a 
la comarca amb motiu d’una partida econòmica 
extraordinària de la Generalitat de Catalunya, per 
aquest motiu es van registrar més sol·licituds.

L’increment de sol·licituds de l’any 2012-2013 fins 
a l’actualitat ha estat del 47,17%.

A partir de l’any 2014 es consensuen els criteris 
d’atorgament d’ajuts de menjador escolar a tot 
Catalunya i es defineixen dues tipologies d’ajuts: 
les beques garantides, que s’adrecen aquelles fa-
mílies que no sobrepassen els llindars d’ingressos 
anuals mínims establerts, són ajuts econòmics que 
cobreixen el 50% o el 100% del cost del menjador; 
i les beques flexibles que són ajuts del 50% del 
cost del menjador escolar i s’adrecen a les famí-
lies amb ingressos baixos, però que es situen per 
sobre dels llindars mínims establerts per disposar 
d’una beca garantida. 
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A diferencia de les beques garantides, les flexibles resten subjectes a disponibilitat pressupostaria.

El Baix Llobregat, segons l’informe de seguiment de la crisi 2014 elaborat per l’Observatori Comarcal, és 
una de les comarques de l’àmbit metropolità amb menor taxa de cobertura de les prestacions per desocu-
pació (menor percentatge de persones aturades que perceben algun tipus de prestació per desocupació). 
La gran majoria dels municipis del Baix Llobregat tenen a més del 40% de la població aturada sense cober-
tura per desocupació.

Per aquest motiu, el 87,74% de les beques atorgades l’any 2014-2015 han estat garantides.

Des de l’any 2011 s’incrementa també les famílies ateses en els serveis socials municipals. En aquest sentit, 
el 61,80 % de les famílies que han sol·licitat un ajut de menjador per al curs escolar 2014-2015, estan en 
intervenció i /o seguiment de serveis socials municipals.

A partir de l’any 2014 es consensuen els criteris d’atorgament d’ajuts de menjador escolar a tot Catalunya 
i es defineixen dues tipologies d’ajuts: les beques garantides, que s’adrecen aquelles famílies que no so-
brepassen els llindars d’ingressos anuals mínims establerts, són ajuts econòmics que cobreixen el 50% o 
el 100% del cost del menjador; i les beques flexibles que són ajuts del 50% del cost del menjador escolar i 
s’adrecen a les famílies amb ingressos baixos, però que es situen per sobre dels llindars mínims establerts 
per disposar d’una beca garantida. 

A diferencia de les beques garantides, les flexibles resten subjectes a disponibilitat pressupostaria.

El Baix Llobregat, segons l’informe de seguiment de la crisi 2014 elaborat per l’Observatori Comarcal, és 
una de les comarques de l’àmbit metropolità amb menor taxa de cobertura de les prestacions per desocu-
pació (menor percentatge de persones aturades que perceben algun tipus de prestació per desocupació). 
La gran majoria dels municipis del Baix Llobregat tenen a més del 40% de la població aturada sense cober-
tura per desocupació.

Per aquest motiu, el 87,74% de les beques atorgades l’any 2014-2015 han estat garantides.
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Des de l’any 2011 s’incrementa també les famílies ateses en els serveis socials municipals. En aquest sentit, 
el 61,80 % de les famílies que han sol·licitat un ajut de menjador per al curs escolar 2014-2015, estan en 
intervenció i /o seguiment de serveis socials municipals.

61,78%

12,26%
25,96%

Beques garantides 100% Beques garantides 50% Beques garantides 50%

38,90% 61,10%

Intervenció de serveis socials Sense intervenció serveis socials

Font: Base de dades Dpt. d’Educació. Consell Comarcal del Baix Llobregat. A data de maig 2015

 Font: Base de dades Dpt. d’Educació. Consell Comarcal del Baix Llobregat

Tipologia d’ajut de menjador escolar 2014

% sol·licitants beques en intervenció serveis socials 2014
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa 
d’una oficina local d’habitatge des de l’any 1989. 
Tot i ser considerada d’àmbit comarcal hi ha al-
guns municipis que disposen d’oficines d’habitat-
ge pròpies. 

Durant aquesta legislatura les tasques que ha dut 
a terme l’oficina local d’habitatge han sofert mol-
tes variacions, donat que la política de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya cada vegada més s’ha 
dirigit als ajuts socials i han disminuït notable-
ment els ajuts a la rehabilitació

Els serveis prestats s’adapten en funció de les dife-
rents convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, per als diferents programes d’ajuts són:

• La informació i assessorament a la ciutada-
nia en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge, d’acord amb el desplegament 
de la Llei del dret a l’habitatge i també les 
línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge. 

• La gestió d’ajuts per a la rehabilitació d’edi-
ficis d’ús residencial, que inclou l’asses-
sorament sobre els projectes i solucions 
tècniques, l’impuls i el seguiment de les ac-
tuacions de rehabilitació, l’elaboració i valo-
ració dels informes tècnics, i les inspeccions 
tècniques. Aquest servei només es presta als 
municipis que sent de la comarca no pertan-
yen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

• La tramitació de les sol·licituds de la Renda 
bàsica d’emancipació que és un ajut per al 
lloguer d’habitatges destinat als joves entre 
22 a 30 anys. 

• La gestió de tràmits relatius a les autoritza-
cions de venda i lloguer i a les revisions del 
període de subsidiació dels préstecs qualifi-
cats en habitatges de protecció oficial. 

• La tramitació dels o de les sol·licitants de 
les diferents línies d’ajuts al lloguer que ha 
gestionat l’AHC durant aquest període, com 
són les diferents convocatòries per a la con-
cessió de prestacions per al pagament del 
lloguer, prestacions econòmiques d’urgèn-
cia especial per a determinats col·lectius. 

• Assessorament i tramitació de les sol·lici-
tuds d’inscripció en el Registre de Sol·lici-
tants d’Habitatges de Protecció Oficial.

• La tramitació de cèdules d’habitabilitat de se-
gona ocupació i de duplicats de les mateixes.

Els ciutadans reben l’informació i presenten la di-
ferent documentació sobre els diferents ajuts, pro-
grames o qüestions relacionades amb l’habitatge 
en les oficines del Consell. Un cop elaborats els 
corresponents expedients l’Oficina els presenta en 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Els usuaris 
poden continuar la tramitació i el seguiment dels 
seus expedients en la mateixa oficina, sent atesos 
per personal expert que coneix el seu expedient 
des del principi.

Durant la passada legislatura l’atenció al públic i 
els expedients tramitats han estat els següents:

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTES 
DE L’HABITATGE

En el mes desembre de 2014 es va posar en fun-
cionament des del Consell Comarcal, en col.labo-
ració amb la Diputació de Barcelona i l’Agència 
de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el 
Servei d’intermediació en Deutes d’Habitatge. El 
nombre d’expedients gestionats fins aquest pri-
mer semestre de l’any 2015 ha estat de 34.

Expedients tramitats 2011 2012 2013 2014
Gestió revisió prestec 
habitatges protegits

7 11 30 5

Ajuts accès a habitatges 
protegits

21 2 10 34

Rehabilitació 0 2 0 0

Registre sol·licitants HPO 0 0 0 240

Cèdules d’habitabilitat 0 0 0 24

Altres 0 18 27 120

Atenció al públic 2011 2012 2013 2014
Presencial 280 89 90 529

Telefònica 1.110 372 265 548

Telemàtica 10 5 1 9
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A Serveis informàtics i 
administració electrònica 

Al llarg d’aquesta legislatura 2011-2014 s’ha con-
tinuat treballant per fer del Consell Comarcal una 
administració pública més propera, àgil i eficaç a 
través de la implementació d’eines d’administra-
ció electrònica i d’accés als seus continguts digi-
tals. En aquest sentit s’han dut a terme una sèrie 
d’actuacions i incorporacions d’eines centrades 
a millorar i facilitar la relació dels ciutadans i les 
empreses amb l’Administració.

Pel que fa a les aplicacions centrades amb els ciu-
tadans, s’ha posat en marxa el servei de tràmits en 
línia que permeten al ciutadà relacionar-se amb 
l’administració de forma telemàtica. Tràmits que 
abans, el ciutadà o l’empresa, l’havia de realitzar 
de forma presencial, com per exemple, presentar 
una instancia o una queixa, ara ho pot fer des de 
casa, accedint a través de l’apartat “tràmits” des 
de la web del Consell Comarcal.  

Pel que fa a les empreses, des de principis de 2014, 
poden presentar les factures de manera electròni-
ca a través de la bústia que hi ha accessible a la 
pàgina web del Consell. Al llarg d’aquesta legisla-
tura també s’ha incorporat el registre electrònic, 
la notificació electrònica, la plataforma de con-
tractació pública i, ben aviat, estarà disponible la 
seu electrònica i el tauler digital. Tot aquest con-
junt d’eines, a banda de ser una comoditat per a 
empreses i ciutadania, són al mateix temps unes 
eines que milloren la transparència de l’Adminis-
tració Pública en el seu conjunt. 

A banda de la tasca de modernització interna del 
Consell Comarcal, des de l’Oficina de Suport a l’Ad-
ministració Electrònica (OCSAE), s’ofereix acom-
panyament i assessorament als municipis menors 
de 20.000 habitants de la comarca per avançar en 
la seva modernització. El Consell Comarcal sig-
na cada any un conveni de col·laboració amb el 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) amb qui col·labora per fer extensiu l’ús d’ei-
nes que l’AOC ofereix per modernitzar les admi-
nistracions locals i supralocals de tot Catalunya. 
Entre els seus objectius principals d’aquest servei 
hi trobem:

• Suport de proximitat als ajuntaments de la 
comarca en temes de gestió de projectes de 
millora i d’implantació de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions.

• Prestació del servei de certificació digital als 
ens locals de la comarca

• Coordinació, seguiment i gestió de les acti-
vitats de promoció, formació, suport i asses-
sorament en la implantació dels serveis que 
s’ofereixen als ens locals. 

• Suport als ajuntaments en l’ús de les eines que 
ofereix l’AOC 

• Emissió d’informes sobre els avenços en ma-
tèria d’administració electrònica a la comar-
ca.

El servei adreçat als municipis de la comarca fun-
ciona a partir de la idea de proximitat amb per-
sonal tècnic i responsables locals en qüestions de 
modernització de l’Administració. Al llarg d’aques-
ta legislatura s’ha donat servei a diversos munici-
pis que han iniciat una transició a l’administració 
electrònica. Des del Consell s’ha fet una tasca 
d’acompanyament i de seguiment d’aquests pro-
cessos i es manté un flux d’informació i cooperació 
obert i constant amb diversos municipis del terri-
tori amb els que s’ha treballat intensament.

També, de del Consell Comarcal, i per delega-
ció del Consorci AOC, es porta a terme el servei 
d’emissió de certificats digitals per a tots els mu-
nicipis de la comarca. Des del Consell es reben les 
peticions de certificats digitals per a treballadors 
públics de tots els ajuntaments i des d’aquí es fa la 
revisió de la petició, es genera la targeta TCAT i es 
fa l’enviament pertinent.
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NOVA WEB I XARXES SOCIALS

Durant aquesta legislatura s’ha desenvolupat i renovat 
la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Basada en programari lliure, desenvolupada pel perso-
nal del Consell Comarcal, presenta un format molt més 
intuïtiu i de més senzilla utilització que no l’anterior. El 
nou lloc web incorpora una sèrie de canvis, com que 
cada àrea tingui un apartat propi amb el seu menú i 
els seus continguts específics. Aquesta nova compar-
timentació en llocs diferents –turisme, cultura, serveis 
socials- facilitaran molt més la recerca d’informació, ja 
que s’ha clarificat i ordenat el contingut de l’anterior 
web.

Un gran avenç respecte a la web anterior és que la web 
actual és multi domini. Pot allotjar altres webs, com ara 
la del Consorci de Turisme, amb el mateix codi i funcio-
nalitats. Això fa que la creació de continguts sigui molt 
més ràpida i senzilla i que la compartició de continguts 
entre departaments sigui immediata.
Altres novetats a destacar són l’adaptació del web per 
a dispositius mòbils, fent la navegació i  la usabilitat 
molt més amigable i còmode. La integració amb xarxes 
socials. La creació d’un nou butlletí digital o newsletter. 
I l’adaptació de nous serveis d’administració electròni-
ca i llei de transparència entre d’altres.

Les xarxes socials

Durant aquesta legislatura s’ha donat el pas amb 
l’obertura d’un compte a la xarxa social Twitter per al 
Consell Comarcal (@ccbaixllobregat). Actualment ja 
comptem amb més de 1.000 seguidors que van creixent 
dia a dia. La xarxa twitter permet reforçar la difusió de 
les actuacions i accions que es duen a terme des del 
Consell Comarcal i a més permet interactuar amb d’al-
tres usuaris i institucions, la qual cosa apropa l’admi-
nistració comarcal a ciutadans, empreses i institucions.
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d’Avaluació Ambiental

En aquesta legislatura s’ha produït el traspàs de competències del Consell Comarcal del Baix Llobregat a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), més concretament a la Direcció de Serveis Ambientals, respecte 
l’emissió dels informes ambientals en el procediment d’atorgament de llicencies d’activitat d’aquells muni-
cipis de la Comarca que pertanyen a l’AMB.

Per tant a partir del gener de 2013 la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental elabora els informes me-
diambientals conforme a allò establert a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambien-
tal de les activitats. Així doncs, són els municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Vallirana, ho sigui municipis de menys de 50.000 habitants que 
no tenen constituïda Ponència pròpia i que no formen part de l’AMB, a qui dels de la Ponència del Consell 
es dona servei. 

Suficiència i idoneïtat de la documentació presentada

Més del 50 % dels expedients rebuts entre el 2011 i el 2014, tenen alguna mancança en el projecte o en la 
documentació presentada, motiu pel qual la tramitació de la llicència es retarda considerablement.
Un cop esmenades les deficiències trobades, la documentació se sotmet per part de l’ajuntament corres-
ponent al tràmit d’informació pública i veïnal. Passat aquest termini i rebudes les al·legacions presentades 
durant aquest període, en el termini màxim d’un més, la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental emet 
informe sobre els aspectes de la seva competència.

 Insuficències 
58% Correctes 

42%

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat, dades pròpies del servei.

Distribució d’expedients segons documentació presentada
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MANTENIMENT DELS TERRENYS DE CAN 
COLOMER I CAN MAS (SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT)

Aquests terrenys són propietat del Consell Comar-
cal i constitueixen una finca de 176 hectàrees de 
caràcter forestal amb algunes petites peces agrí-
coles.

En el decurs del quadrienni 2007-2011 el Consell 
Comarcal ha realitzat treballs de conservació dels 
camins que travessen la finca per tal de mante-
nir-los transitables i per a la prevenció d’incendis 
forestals. S’ha de destacar la millora i ampliació 
de la bassa de baix de Can Colomer, destinada a 
la lluita contra incendis forestals.

El Consell Comarcal, com a propietari d’aquesta 
finca és membre de l’Agrupació de Defensa Fo-
restal Sant Ramon (Sant Climent i Viladecans). A 
més, es dóna suport a la Federació d’Agrupacions 
de Defensa Forestal (ADFs) del Baix Llobregat 
mitjançant el conveni anual amb la Diputació de 
Barcelona i la Federació d’ADFs del Baix Llobregat 
de suport a l’esmentada federació per a les tas-
ques de coordinació de les diferents ADFs i del pla 
de vigilància de la Diputació els mesos d’estiu. La 
base del tècnic forestal al servei de la federació és 
a la seu del Consell Comarcal.

MUNTANYES DEL BAIX

L’any 2011 es va aprovar definitivament el Pla di-
rector de les Muntanyes del Baix. Aquest és un pla 
estratègic que indica les línies d’actuació a desen-
volupar i les seves prioritats. El Pla té l’objectiu de 
preservar i millorar les condicions del medi natu-
ral de les zones de muntanya, i de dinamitzar les 
activitats econòmiques en el territori agroforestal. 

El Pla Director deriva del Conveni marc de col·la-
boració en la protecció, millora, i gestió integrada 
de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes 
del Baix, signat pel Consell Comarcal i els ajunta-
ments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent 
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma 
de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cerve-
lló, la Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat i 
Olesa de Bonesvalls. 

Aquest conveni va ser una iniciativa que va sortir 
dels ajuntaments per tal de coordinar les seves ac-
tuacions en aquest àmbit.

En aquest sector de la comarca, hi ha 12.082 hec-
tàrees de superfície no urbanitzable, de les quals 
10.195 corresponen a terrenys forestals, 1.391 a 
terrenys agrícoles i 495 a terrenys improductius 
artificials. És, doncs, un territori agroforestal amb 
una continuïtat geogràfica intermunicipal. Això 
aconsella que el tractament d’aquests espais es 
faci des d’una perspectiva que vagi més enllà de 
la de cada ajuntament.

En aquest quadrienni, s’ha treballat en la coordi-
nació d’aprofitament de biomassa forestal per a 
calderes de calefacció d’edificis públics, utilitza-
ció de la pastura per al manteniment de franges 
de protecció d’urbanitzacions, manteniment de 
camins intermunicipals, catalogació i senyalitza-
ció de camins, entre el més rellevant.

Adeqüació de camins de les muntanyes del Baix Llobregat

Bassa per a la prevenció d’incendis
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XARXA DE PRODUCTES DE LA TERRA

El Consell Comarcal forma part de la Xarxa Productes 
de la Terra de la Diputació de Barcelona, que integra 
els consells comarcals de la província amb l’objectiu 
de potenciar el teixit empresarial de productes agroa-
limentaris locals i de qualitat de la terra i el mar. Anual-
ment s’ha elaborat un programa d’actuacions a la co-
marca que s’executa en el marc de les directrius de la 
Xarxa Productes de la Terra

El 2014 constaven 81 empreses en el cens de Productes 
de la Terra al Baix Llobregat. D’aquestes, 65 són de pro-
ductes hortícoles i de fruita dolça que estan emparades 
per algun o diversos distintius de qualitat o sistema de 
producció que reforcen la seva qualitat, 17 són de pro-
ductes elaborats, i una de pollastre de raça Prat. 

Aquestes empreses es troben al web del Parc Agrari. 
Amb la finalitat de  facilitar el contacte amb els con-
sumidors.

Les actuacions del Consell Comarcal s’han fet en con-
veni amb el Consorci del Parc Agrari, el qual ha estat el 
principal executor del programa, integrant les actua-
cions d’aquest en la seva activitat.

D’aquesta manera, en el quadrienni 2011-2015  la Xar-
xa Productes de la Terra al Baix Llobregat ha actuat en 
els àmbits següents:

• Identificació i integració a la Xarxa d’empreses de 
productes agroalimentaris

• Realització de jornades tècniques de suport a la 
producció i d’intercanvi d’experiències.

• Campanyes de promoció de productes específics 
de temporada sota el distintiu “Producte fresc del 
Parc Agrari del Baix Llobregat”

• Campanyes gastronòmiques Els sabors de l’horta i 
El Pota Blava a la carta

• Presència a fires.

• Suport als Mercats de Pagès i altres formes de ven-
da directa.

• Actuacions formatives per a la millora de la quali-
tat agroecològica de les produccions.

• Activitats de promoció conjuntes amb el Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat i els gremis de res-
tauradors de la comarca. 

FORMACIÓ OCUPACIONAL EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA

Per tal de formar persones desocupades per al treba-
ll al camp, el Consell Comarcal va obtenir del Servei 
d’Ocupació de Catalunya els cursos següents: 

• Curs de formació en horticultura ecològica dins el 
programa Joves per l’Ocupació que es va realitzar 
a Can Comas el 2013 en conveni amb el Consorci 
del Parc Agrari. 

• Curs de formació agrícola del projecte Qualificació 
de persones aturades  per a la mobilitat als sectors 
turístic i agrari, corresponent als Projectes Innova-
dors i Experimentals que es va realitzar a Can Co-
mas entre els mesos de maig i desembre de 2014, 
també amb la col·laboració del Consorci del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

Manteniment del sota-bosc

Programa formatiu del sector agrari
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El Departament de Promoció Econòmica realitza 
actuacions que combinen actuacions de formació 
ocupacional amb contractacions laborals que te-
nen com a finalitat millorar la qualificació profes-
sional de les persones participants i l’adquisició 
d’experiència laboral per tal de facilitar la seva 
inserció laboral.

Mitjançant la realització de les diferents accions 
formatives i la pràctica laboral es pretén adaptar 
les competències i perfil professional de les per-
sones en situació de desocupació a les demandes 
que realitzen les empreses de la comarca. 

Les actuacions realitzades en la present legisla-
tura s’emmarquen dins dels programes ocupacio-
nals que promou la Generalitat de Catalunya mi-
tjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i que 
compta amb el confinançament del Fons Social 
Europeu.

Les actuacions que s’han dut a terme han estat:

PROGRAMA SUMA’T

El programa SUMA’T té com a objectiu principal 
millorar la qualificació professional de les perso-
nes joves desocupades i facilitar la seva inserció 
laboral en empreses. Per tal d’assolir aquest ob-
jectiu s’han desenvolupat tres tipologies d’actua-
cions ocupacionals:

• Tutorització i acompanyament a la inserció.

• Formació professionalitzadora i assoliment 
de competències claus i formació per a l’ob-
tenció del títol de l’ESO.

• Experiència professional en empreses mit-
jançant la formalització d’un contracte per a 
la formació

Les persones beneficiàries del programa han estat 
un total de 77 joves en situació de desocupació i 
que tenien entre 18 i 24 anys, sense l’educació se-
cundària obligatòria finalitzada.

En l’actuació de tutorització i acompanyament a 
la inserció es van realitzar un total de 192 tutories 
individuals amb els diferents persones joves par-
ticipants.
Dins de l’actuació de formació professionalitzado-
ra es van fer un total de 6 cursos, amb una durada 
de 288 hores cadascun d’ells, en les següents es-
pecialitats:

• Activitats aux. en vivers, jardins i centres de 
jardineria 

• Gestor/a de magatzem
• Treballador/a Forestal
• Empleat/da d’oficina
• Operacions bàsiques de cuina
• Auxiliar de cuina

S’han realitzat un total de sis cursos de formació 
en competències clau, amb una durada de 100 ho-
res cadascun d’ells, i on s’han impartit els següents 
continguts:

• Comunicació en llengües (20h.)
• Matemàtica (15h.)
• Digital (15h.)
• Aprendre a aprendre (10h.)
• Socials i cíviques (10h.)
• Autonomia i iniciativa (5h.)
• Cultural i artística (5h.)
• Interacció amb el món físic (20h.)

Del total de joves participants en el programa 11 
van assolir la inserció laboral mitjançant un con-
tracte de formació bonificat pel programa.

Del total de joves que han participat en el progra-
ma 54 es van matricular a l’Institut Obert de Cata-
lunya, i 11 d’aquests van finalitzar els seus estudis 
obtenint el graduat en educació secundària.

El programa va tenir una durada de 15 mesos. 
Aquest programa ha rebut una subvenció del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya de 318.010,00 euros. 
El programa ha estat subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons So-
cial Europeu, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010 i 
TRE/522/2010 de modificació que regula el Pro-
grama d’Experiència Professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya (Programa SUMA’T).
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PROGRAMA “JOVES PER L’OCUPACIÓ”:

El programa d’experiència professional per a l’ocupa-
ció juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació” té com a 
objectiu principal donar suport a l’experiència pràctica 
de persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, i me-
nors de 30 anys en cas de persones amb un grau de dis-
capacitat igual o superior al 33%, que combina accions 
d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, 
formació i adquisició d’experiència professional en em-
preses i que facilita la seva inserció laboral i fomenta el 
seu retorn al sistema educatiu.

En aquesta darrera legislatura el departament de pro-
moció econòmica ha gestionat un total de tres progra-
mes, els corresponents a les convocatòries dels anys 
2012, 2013 i 2014. El programa “Joves per l’ocupació” 
està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
i cofinançat pel Fons Social Europeu. A la taula següent 
es fa un resum de les tres edicions realitzades.

La realització dels tres projectes ha comptat amb la 
participació i col·laboració dels ajuntaments d’Abre-
ra, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera 
de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el 
Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Colo-
ma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana.

Convocatòria 2012 2013 2014
2012 28/12/2012 al 13/03/2014 23/12/2013 al 30/04/2015 15/12/2014 al 

31/12/2015

2013 80 60 70

2014 Operacions bàsiques de 
cuina (350h.)
Atenció sociosanitària 
(270h.)
Activitats auxiliars de ma-
gatzem (240h.)
Caixer/a – reposador/a 
(247h.)
Producció d’hortalisses 
ecològiques i fructicultura 
(310h.)

Serveis auxiliars de perru-
queria (350h.)
Activitats auxiliars de 
magatzem (240h.)
Operari/a – Dependent/a 
de fleca (280h.)
Atenció sociosanitària 
(270h.)

Activitats auxiliars de 
magatzem (230h.)
Dependent/a (300h.)
Auxiliar de cuina i cam-
brer/a (280h.)
Mantenidor/a integral 
(250h.)
Activitats auxiliars de 
magatzem (230h.)

Persones joves inscrits a l’IOC 38 25 19

Persones joves inscrites a Escoles 
d’Adults

9 9 18

Persones joves que han obtingut el GES 5 3 1 (dada provisional. pro-
jecte no finalitzat)

Persones joves que han continuat els 
estudis reglats

11 11 Pendent finalització

Nombre d’insercions laborals bonificades 13 1 Pendent finalització

Nombre d’insercions laborals sense 
bonificació

24 30 Pendent finalització

Subvenció del SOC 413.068,40 € 286.350,00 € 296.515,00 €
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A PROGRAMA “FORMACIÓ I CONTRACTA-
CIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 
DE LLARGA DURADA”

Aquest programa combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació 
i adquisició d’experiència professional en empre-
ses. El conjunt d’accions persegueixen la inserció 
laboral de les persones participants. En el pro-
grama gestionat pel Departament de Promoció 
Econòmica 20 persones van ser les beneficiàries.

Aquest programa s’articula en dues fases, una de 
formació professionalitzadora i una posterior, una 
vegada finalitzat el període for - matiu amb aprofi-
tament, que consisteix en la contractació laboral 
de les persones participants per part de les em-
preses o entitats sense afany de lucre que col·la-
boren amb el programa. Els dos cursos que es van 
realitzar van ser:

I les dues entitats col·laboradores, que van con-
tractar a 10 persones cadascuna d’elles durant sis 
mesos amb una jornada laboral parcial de 30 ho-
res a la setmana, han estat Associació Solidança 
per a la recuperació integral, social i laboral i 
Associació promotora de serveis especials i aten-
cions terapèutiques (Asproseat).

La realització d’aquest programa ha comptat amb 
la participació i col·laboració dels ajuntaments de 
Sant Just Desvern i Vallirana.

El programa va tenir una durada de 15 mesos. 
Aquest programa ha rebut una subvenció del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya de 80.430,00 euros. El 
programa ha estat subvencionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social 
Europeu, d’acord amb l’Ordre EMO/313/2012, de 
9 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases re-
guladores per a la concessió de subvencions per a 
la formació i contractació de persones en situació 
d’atur de llarga durada que hagin exhaurit la pres-
tació per desocupació i/o el subsidi.

PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ

El departament de Promoció Econòmica del Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat col·labora amb 
ajuntaments de la comarca per prestar un servei 
de promoció de l’ocupació que consisteix en la 
contractació laboral de persones en situació de 
desocupació, per facilitar l’adquisició d’experièn-
cia laboral, així com la millora de coneixements 
professionals i competencials, per tal que aques-
tes persones puguin encarar la seva inserció la-
boral amb majors garanties d’èxit. Aquest servei 
s’emmarca dins dels programes de plans d’ocu-
pació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que al 
llarg d’aquesta legislatura es poden diferenciar 
tres tipologies.

La primera té a veure amb el Projecte Impuls on el 
es van gestionar dues actuacions:

OBSERVATORI COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT

El projecte s’ha centrat en la realització de tas-
ques dins del servei de l’Observatori comarcal del 
Baix Llobregat, concretament, les feines desen-
volupades han estat vinculades a l’actualització 
de documentació i informació disponible dins de 
l’observatori, a la confecció de bases de dades, a 
l’actualització i càlcul d’indicadors i a l’elaboració 
d’un estudi temàtic sobre l’accés de la dona da la 
vida política.

La persona que ha participat també va rebre una 
formació específica en fonts estadístiques i tècni-
ques de treball de l’Observatori.

El projecte va tenir una durada de sis mesos. La 
contractació va ser d’1 persona. La subvenció re-
buda pel Servei d’Ocupació de Catalunya va ser de 
7.000,00 euros

Especialitat formativa Hores lectives
Gestió de residus urbans 
i industrials

390

Inserció laboral de persones 
amb discapacitat

380

Formació en el sector de la logística
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CONTROL INTEGRAL DE MOSQUITS

El projecte s’ha destinat a la prevenció que realitza el 
Servei de control de mosquits del Baix Llobregat abans 
i durant l’estiu, per tal d’incrementar l’aplicació sis-
temàtica de plaguicides en els embornals de la comar-
ca, punt de cria dels mosquits i sobretot del mosquit 
tigre, i d’aquesta manera, prevenir la seva propagació.

El projecte va tenir una durada de sis mesos. La con-
tractació va ser de 6 persones. La subvenció rebuda pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya va ser de 42.000,00 eu-
ros

Tots dos programes van rebre la subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el marc de la Resolució 
TRE/2625/2010, de 30 de juliol, per a la realització 
d’accions per a l’ocupació amb entitats locals, dins del 
marc del Projecte Impuls.

La segona tipologia de programes de promoció de 
l’ocupació han tingut a veure amb la contractació de 
persones aturades no perceptores de prestacions ni 
subsidis d’atur, dins d’aquesta tipologia el Departament 
de Promoció Econòmica ha gestionat dos projectes. En 
ambdós casos els contractes laborals han combinat 
experiència laboral, realitzant obres i serveis d’interès 
públic en ajuntaments de la comarca, amb formació 
professionalitzadora.

Les persones contractades en el programa de l’any 
2013 han estat un total de 29. Amb una durada dels 
contractes de sis mesos. El Consell Comarcal ha rebut 
una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de  
257.759,94 euros, en el marc de l’Ordre EMO/210/2013 
que regula el programa mixt Treball i Formació.

Els ajuntaments que han participat en l’edició de l’any 
2013 han estat: Begues, Castellví de Rosanes, Cerve-
lló, Collbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, la Palma 
de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa Coloma de 
Cervelló i Torrelles de Llobregat.

Les persones contractades en el programa de l’any 
2014 han estat un total de 21. Amb una durada dels 
contractes de sis mesos. El Consell Comarcal ha rebut 
una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de 
190.853,80 euros, en el marc de l’Ordre EMO/221/2014 
que regula el programa Treball i Formació.

Els ajuntaments que han participat en l’edició de l’any 
2014, han estat els mateixos que en el 2013 llevat del 
cas de Castellví de Rosanes que no va participar per de-
negació del projecte presentat i es va incorporar Abre-
ra que no havia participat en l’edició anterior.

En tots dos programes també s’ha contractat la figura 
d’una coordinadora, durant set mesos, que ha fet les 
tasques de seguiment de les persones contractades, su-
port a la formació i s’ha encarregat del procés d’orien-
tació i inserció laboral.

I la tercera tipologia de programes de promoció de 
l’ocupació han estat vinculats amb la contractació de 
persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció, 
on el Departament de Promoció Econòmica ha ges-
tionat dos projectes. En les dues edicions les persones 
contractes han desenvolupat obres i/o serveis d’interès 
públic en ajuntaments de la comarca, i han combinat la 
part d’experiència laboral amb formació competencial, 
per tal de millorar la seva inserció laboral futura. Els 
programes han tingut una durada de set mesos. 

Les persones contractades en el programa de l’any 
2013 han estat un total de 13. Amb una durada dels 
contractes de sis mesos. El Consell Comarcal ha rebut 
una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de  
103.852,32  euros, en el marc de l’Ordre EMO/281/2013 
que regula el programa Treball i Formació.

Els ajuntaments que han participat en l’edició de l’any 
2013 han estat: Begues, Castellví de Rosanes, Cerve-
lló, Collbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, la Palma 
de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de 
Llobregat.

Les persones contractades en el programa de l’any 
2014 han estat un total de 18. Amb una durada dels 
contractes de sis mesos. El Consell Comarcal ha rebut 
una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de 
143.795,52 euros, en el marc de l’Ordre EMO/174/2014 
que regula el programa Treball i Formació.

Els ajuntaments que han participat en l’edició de l’any 
2014, han estat els mateixos que en el 2013 llevat del 
cas del Papiol que no va participar i es va incorporar 
Vallirana que no havia participat en l’edició anterior.
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SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL

El servei d‘orientació laboral del Consell Comar-
cal té l’objectiu de facilitar la incorporació al 
mercat de treball de les persones que es troben 
desocupades o bé aconseguir una nova ocupació 
a aquelles que es troben en procés de millora de 
l’ocupació. Mitjançant aquest servei es posen a 
l’abast de les persones interessades recursos que 
milloren la seva ocupabilitat.

Per desenvolupar aquest servei, el Consell Comar-
cal del Baix Llobregat ha realitzat durant els da-
rrers quatre anys els següents programes:

Programa d’Itineraris Personals 
d’Inserció – IPI

El programa d’Itineraris Personals d’Inserció (IPI) 
és un programa d’orientació professional que 
s’emmarca dins la Xarxa d’orientació per a l’ocu-
pació del Servei d’Ocupació de Catalunya, i està 
definit per un conjunt d’accions dirigides a, previ 
diagnosi personalitzat, augmentar les possibilitats 
d’inserció laboral dels i les demandants d’ocupa-
ció amb majors dificultats per accedir al mercat 
laboral.

Per al desenvolupament del programa, i gràcies 
a la col·laboració dels ajuntaments i sindicats de 
la comarca, el Consell Comarcal té distribuïts un 
conjunt de punts d’actuació on es presten els ser-
veis d’orientació laboral.

Aquestes accions tenen per objectiu incrementar 
i millorar les possibilitats d’inserció laboral de les 
persones en situació d’atur, mitjançant la poten-
ciació de les seves competències personals i pro-
fessionals, i l’adquisició d’eines i estratègies que 
els facilitin aconseguir un lloc de treball.
Són susceptibles de participar en el programa les 
persones aturades demandants de feina, inscrites 
a les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.

El programa IPI col·labora estretament amb les 9 
oficines de treball del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya que donen cobertura als 30 municipis de la 
comarca del Baix Llobregat. Les oficines de treba-
ll s’encarreguen de realitzar tota la derivació, al 
programa, d’usuaris i usuàries amb dificultats d’in-
serció laboral de tot el territori d’influència.

Convocatòria Inici Finalització Persones 
ateses

Hores 
d’atenció

Accions Punts 
d’actuació

2011 01/12/2011 30/11/2012 4.314 15.266 10.746 21

2010 01/12/2010 30/11/2011 3.835 11.662 10.418 20

Programa formatiu del sector agrari
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PROJECTES INNOVADORS

El departament de Promoció Econòmica del Consell 
Comarcal, al llarg d’aquesta darrera legislatura ha ges-
tionat tres projectes innovadors on ha posat en pràcti-
ca noves metodologies de treball a l’hora de posar en 
marxa projectes vinculats amb les polítiques actives 
d’ocupació i la promoció econòmica.

Aquests projectes han comptat amb el cofinançament 
de la Diputació de Barcelona i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, en aquest darrer cas, emmarcats dins 
de dues convocatòries de subvenció de projectes in-
novadors i experimentals regulades per les ordres 
EMO/312/2012 i EMO/280/2013.

Baix Llobregat: Innova, crea i ocupa

Aquest projecte innovador tenia l’objectiu general 
d’enfortir el teixit productiu de la comarca mitjançant 
el suport i la capacitació de les persones que dirigeixen 
aquestes empreses. Aquest objectiu general es tradueix 
en augmentar de manera significativa i mesurable la 
capacitació empresarial dels empresaris i empresàries 
al capdavant de les empreses de nova o recent crea-
ció del Baix Llobregat, fent més competitives aquelles 
iniciatives que vagin destinades als sectors tradicionals 
com són el comerç, la restauració i els serveis personals 
i per empreses, així com un programa específicament 
destinat a les iniciatives empresarials d’alt creixement.
Mitjançant la seva realització es van testar noves pro-
postes formatives, tant metodològiques com de pro-
ductes. Es va realitzar un curs de formació per a em-
preses amb potencial de creixement, per donar suport 
i recolzament a cada empresa i fer viable aquest repte 
empresarial de créixer, on van participar un total de 22 
empreses. 

I, per una altra banda, es van realitzar 51 cursos en 
temàtiques relacionades amb l’economia i finances, 
habilitats directives, innovació i internacionalització, 
màrqueting i vendes i gestió empresarial, on van par-
ticipar un total de 704 persones, on el 32% eren tre-
balladors/res d’empreses, el 32% eren treballadors/res 
autònoms/mes i el 36% eren persones emprenedores 
a punt de constituir i posar en marxa la seva empresa. 

El projecte va comptar amb la participació d’Innobaix, 
Agència d’Innovació i Coneixement del Baix Llobregat 
i de 13 ajuntaments: Castelldefels, Cornellà de Llobre-
gat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins 
de Rei, Olesa de Montserrat, el Prat de Llobregat, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans.

Aquest projecte va tenir una durada d’1 any, des del 15 
de desembre de 2012 i fins el 31 de desembre de 2013. 
El projecte va comptar amb una subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per un import de 154.665,00 
euros i de 17.244,00 euros de la Diputació de Barcelo-
na.

Pla de competitivitat del sector turístic del Baix 
Llobregat. Innovació i coupació

Aquest projecte innovador ha tingut un doble objectiu 
general.

D’una banda, dinamitzar el sector turístic de la comar-
ca, mitjançant el desenvolupament de noves eines de 
promoció i de cooperació del sector per dinamitzar 
l’activitat turística de la comarca, afavorir la coopera-
ció empresarial del sector i fomentar les oportunitats 
de negoci. 

I, d’una altra banda, detectar quins són els perfils ocu-
pacionals que tenen aquestes empreses i les principals 
necessitats en matèria de contractació de personal, per 
tal de formar i qualificar a persones a l’atur, d’acord a 
aquestes necessitats manifestades. S’ha fet un procés 
de qualificació a mida amb l’objectiu d’inserir labo-
ralment a persones que venen d’altres sectors d’acti-
vitat en crisi, com són la construcció i la indústria. En 
aquest sentit es va fer una prova pilot on van participar 
un total de 30 persones en atur, on 15 persones es van 
formar en l’especialitat d’ajudant de cambrer/a, fent 
pràctiques en empreses turístiques de la comarca, i 15 
persones es van formar en cambrer/a de pisos – auxi-
liar de neteja, fent pràctiques laborals en hotels de la 
comarca.

Aquest projecte va tenir una durada d’1 any, des del 15 
de desembre de 2012 i fins el 31 de desembre de 2013. 
El projecte va comptar amb una subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per un import de 96.360,41 
euros i de 23.870,00 euros de la Diputació de Barcelona.

Pla de competitivitat dels sectors turístic i agrari 
del Baix Llobregat: Innovació i ocupació

El tercer projecte innovador realitzat va ser una conti-
nuïtat respecte al desenvolupat a l’any anterior, amb 
l’afegit que es va incorporar el sector agrari per desen-
volupar activitats vinculades amb la definició de perfils 
ocupacionals. 

En el cas del sector turístic es van formar un total de 
32 persones, 17 en l’especialitat de cambrer/a de pisos 
– auxiliar de neteja, i 15 en la d’ajudant de cambrer/a.
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En relació al sector agrari, es va desenvolupar un 
programa formatiu per a 10 persones aturades de 
fora del sector agrari que volien accedir a aquest 
sector, i convertir-se en  nous pagesos. En aquesta 
part del projecte, es va fer un procés de selecció, 
es va fer una formació bàsica, teòrico-pràctica, de 
tutorització i pràctiques no laborals per part de 
tècnics i empreses del sector productiu agrari. 

Aquest projecte va tenir una durada d’1 any, des 
del 30 de desembre de 2013 i fins el 31 de des-
embre de 2014. El projecte va comptar amb una 
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
un import de 92.055,00 euros i de 30.685,00 euros 
de la Diputació de Barcelona.

ACORD DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL 
PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT

A finals de l’any 2010 es va constituir l’Acord de 
Concertació Territorial per al desenvolupament 
econòmic local del Baix Llobregat (ACT-Baix) que 
és l’ens de concertació territorial i institucional de  
la comarca per a la implementació de polítiques 
de desenvolupament econòmic local i polítiques 
actives d’ocupació.

L’ACT-Baix té com a objectius principals: 

• Delimitar l’estratègia de comarca, fixant les 
prioritats de l’acció pública en matèria de 
desenvolupament econòmic local, mitjançant 
l’establiment concertat de programes anuals 
d’actuació.

• Vetllar per la racionalització a la comarca de 
les polítiques i mesures que es realitzen, in-
tentant la complementarietat i coordinació 
entre les diferents iniciatives que es posen en 
marxa.

• Articular les diferents polítiques a realitzar 
per part de les entitats que integren l’acord 
de format integral i integrada, i amb una visió 
sistèmica i de conjunt.

• Fer un seguiment i avaluació continuada de 
les accions posades en marxa. Conèixer l’im-
pacte de les accions realitzades, la seva qua-
litat i els seus resultats. Posar en valor l’acció 
pública per tal de millora la seva eficiència i 
eficàcia.

L’ACT-Baix s’estructura en dues esferes organitza-
tives diferenciades, una política i de govern, que 
correspon al Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat, i una segona esfera tècnica i de gestió. 
La primera té com missió principal definir el model 
territorial i les estratègies de comarca, i la segona, 
la definició i delimitació de les accions a desenvo-
lupar segons el model de territori acordat.

Les entitats que formen part de l’ACT-Baix són els 
30 ajuntaments de la comarca, els sindicats de 
CCOO i UGT, les associacions empresarials de AE-
BALL i Pimec, la Cambra de Comerç de Barcelona, 
la UPC, Innobaix, Agència d’Innovació i Coneixe-
ment del Baix Llobregat, el Consorci del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, el Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, que mitjançant el seu departament 
de Promoció Econòmica exerceix les funcions de 
coordinació i secretaria tècnica de l’ACT-Baix.

Presentació de l’ESA-BIC, Castelldefels 2014
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XARXA D’ACCELERADORES – START-UP CA-
TALONIA 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat col·labora amb 
el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generali-
tat de Catalunya per promoure el programa de la xarxa 
d’acceleradores – Start-Up Catalonia, a través de l’ac-
celeradora que s’ha instal·lat al Parc Mediterrani de la 
Tecnologia de Castelldefels, a l’edifici RDIT.

En aquest sentit es va signar el 13 de desembre de 2013 
un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i l’Agència de suport a l’empresa ca-
talana (ACCIÓ) per promoure la incubadora ubicada 
entre les empreses de recent creació del Baix Llobre-
gat.

Aquesta xarxa d’acceleradores actualment ja té en 
funcionament tres acceleradores més, a banda de la 
situada a la comarca, com són les ubicades al Tecno 
Campus de Mataró, a Esade Creapolis de Sant Cugat 
del Vallès i al Parc Científic de Girona.

La xarxa d’acceleradores Start-Up s’ha posat en funcio-
nament per donar suport a les noves empreses catala-
nes que ja estan constituïdes i que tenen un projecte 
escalable amb capacitat per créixer i crear llocs de 
treball. 

Aquest model d’acceleradora consisteix en donar su-
port a un màxim de 25 empreses per any. Aquestes 

empreses reben un suport i assessorament tècnic que 
els hi permet una professionalització de les empreses 
participants i els seus equips, tot ajudant a les persones 
emprenedores que encapçalin aquestes empreses a 
ser bones directives. Les acceleradores Start-up fomen-
ten l’adquisició de contactes, trobades de networking 
i proporciona l’acompanyament individualitzat de 72 
hores d’un tutor que acompanyarà a les empreses en 
les primeres etapes de creixement i també d’accés a 
una xarxa de mentors.

A més, les acceleradores Start-up, busquen aconseguir 
que les empreses participants captin inversió privada i 
que totes les empreses que participin avancin en el seu 
pla d’internacionalització.

Per a l’any 2015, la xarxa d’acceleradores Start-up Ca-
talonia han posat en marxa un nou programa formatiu, 
l’anomenat “Pla Embarca”. 

Aquest pla està pensat per a empreses que necessiten 
reformular-se, endreçar-se i professionalitzar-se abans 
d’aixecar el vol cap al creixement. El Pla té un objectiu 
clar: reduir al màxim el període de validació i d’arriba-
da al mercat del producte o servei, i aconseguir que els 
equips promotors es capacitin per executar un pla de 
creixement per a l’empresa que acaben de constituir. 

El Pla Embarca té una durada de sis mesos i està 
adreçat a empreses de com a màxim 5 anys de vida. 
Empreses amb un component innovador (ja sigui al seu 
model de negoci, producte, servei...). I empreses que 
tinguin, com a mínim, una persona dedicada a temps 
complet al projecte.

Presentació de start-up Catalonia al Baix Llobregat, 2013
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CENTRE D’INCUBACIÓ D’EMPRESES DE 
L’AGÈNCIA EUROPEA DE L’ESPAI (ESA 
BIC) 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va pro-
moure la candidatura per acollir el primer centre 
d’incubació d’empreses de l’Agència Europea de 
l’Espai a l’Estat espanyol. Aquesta candidatura va 
ser impulsada conjuntament amb l’ajuntament de 
Barcelona,  la Universitat Politècnica de Catalun-
ya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona i Caixa Capital Risc mitjançant la 
signatura d’un conveni de col·laboració que es va 
rubricar el 3 d’abril de 2013.

L’Agencia Europea de l’Espai (ESA) va aprovar el 
centre en data 29 de gener de 2014, mitjançant la 
signatura del contracte amb l’ajuntament de Bar-
celona que és l’entitat que s’encarrega d’assumir 
la secretaria tècnica del projecte.

La incubadora s’ha ubicat a l’edifici RDTI del Cam-
pus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels 
i preveu acollir, en un període de cinc anys, una 
quarantena de projectes empresarials d’arreu del 
món. Aquest impuls hauria de poder ser aprofitat 
per donar suport al talent local per a la creació 
d’empreses i fomentar l’esperit emprenedor dins 
de la comarca i el territori que l’envolta.

Els ESA BICs són centres d’incubació d’empreses 
totalment multidisciplinaris on les iniciatives em-
presarials aprofiten les tecnologies de l’espai per 
a desenvolupar tot tipus de serveis i productes per 
infinitat d’usos i activitats. Actualment existeixen 
set ESA BIC a tota Europa, el de la comarca del 
Baix Llobregat és el vuitè.

La instal·lació del ESA BIC al Baix Llobregat ha 
suposat posicionar la comarca com a referent 
en emprenedoria vinculada amb la innovació i la 
tecnologia a nivell internacional. Per tal d’assolir 
aquest objectiu la candidatura posa en valor la 
capacitat i la especialització que està assolint el 
territori amb la realització del Mobile World Con-
gres o els centres formatius universitaris en el sec-
tor aeronàutic que la comarca té dins del Campus 
UPC a Castelldefels.

Els projectes empresarials que accedeixen al cen-
tre d’incubació tenen accés al coneixement tècnic 
i científic de l’equip de l’Agència Europea de l’Es-
pai, així com suport científic i d’infraestructures 
tècniques per part de la UPC, reben suport i asses-
sorament expert a  nivell empresarial per part de 
Barcelona Activa i reben un incentiu econòmic de 
fins a 50.000 euros per desenvolupar un producte 
o servei. Addicionalment tenen accés preferent a 
finançament privat de la mà de Caixa Capital Risc, 
mitjançant préstecs participatius.

L’ESA BIC instal·lada a la comarca compta amb el 
cofinançament de cinc ajuntaments de la comar-
ca: Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant 
Boi de Llobregat i Viladecans, que aporten una 
quantitat total al projecte de 250.000 euros en 
concepte d’ajuts i incentius a les empreses per tot 
el període de durada del projecte.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat és membre 
de la comitè promotor de l’ESA BIC i participa dins 
del TEB (Tender Evaluation Board) que té la funció 
de decidir, amb una periodicitat trimestral, quines 
empreses accedeixen al programa d’incubació 
entre totes aquelles que hagin presentat la seva 
sol·licitud d’ingrés.
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Dins d’aquesta legislatura s’han realitzat un total de 
quatre avaluacions per part del TEB i les empreses que 
han estat seleccionades per entrar dins del centre d’in-
cubació han estat:

HEMAV: Empresa que desenvolupa drons amb una tec-
nologia que permet múltiples usos per a desenvolupa-
ment de projectes civils

DAPCOM: Empresa que està desenvolupant un projecte 
pe a l’encriptació i emmagatzematge de dades.

WSM – IP Anyware: Empresa que està desenvolupant 
un servei de banda ampla única de veu sobre IP i inter-
net per a la indústria marítima a través dels enllaços 
per satèl·lit que permet enviar i rebre trucades des d’un 
vaixell situat en qualsevol part del món.

BORN POSITIU: Empresa que està desenvolupant ge-
neradors d’alta eficiència que es poden utilitzar con-
venientment amb altres fonts d’energia renovables per 
aconseguir un consum molt eficient de l’energia per a 
les llars.

ASTRADENTIUM: Empresa que està desenvolupant una 
eina de filtres orals per a pacients i dentistes per preve-
nir infeccions creuades entre pacient i dentista. 

ROKUBUN - POSITIF: Empresa que està desenvolupant 
una plataforma que  proporcionarà dades de localitza-
ció exacta dels usuaris de les carreteres als administra-
dors d’infraestructures del transport, que permetrà la 
gestió àmplia de serveis als transportistes.

VERASAT: Empresa que està desenvolupant un servei 
de telefonia per satèl·lit i disseny d’una plataforma 
web que permet fer un seguiment de l’ubicació exacta 
de la persona.

HERDING CATS: Empresa que està desenvolupant un 
servei en internet per donar recomanacions d’última 
hora sobre el moment d’executar ordres de compra/
venda en el mercat de valors. Utilitzen una tecnolo-
gia de l’ESA desenvolupada en missions espacials per 
detectar un comportament erràtic en base a múltiples 
variables.

SYNEIDIS: Empresa que desenvoluparà un servei en in-
ternet per protegir actius digitals de manera molt segu-
ra i deixant una traçabilitat de l’ús, fent servir la marca 
de temps Galileo. 

NORTH EUROPE 2012: Empresa que desenvoluparà 
una plataforma marítima automàtica per capturar in-
formació sobre l’aigua amb un posicionament molt 
precís basat en sistemes de navegació global per sa-
tèl·lit.

ALMODIS: Empresa que desenvoluparà un servei en 
internet per proporcionar informació sobre corrents 
marines a grans vaixells amb la finalitat de reduir con-
sum de combustible. L’empresa utilitza observacions 
d’imatges terrestres de satèl·lits per processar les da-
des i calcular les corrents marines. 

BALAMIS: Empresa que desenvoluparà un nou sensor 
per detectar la humitat del sòl per a diferents aplica-
cions. El sensor tindrà la possibilitat de ser instal·lat en 
un avió no tripulat (drons) per a totes les aplicacions 
que ho necessitin.

Signatura del conveni de col·laboració ESA BIC, 2013

Presentació de projectes ESA BIC, 2015
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Joventut

El Servei Comarcal de Joventut té com principals 
objectius: 

• Donar suport tècnic als municipis amb menys 
recursos per garantir la cohesió social i terri-
torial de la comarca en matèria de polítiques 
de joventut.

• Detectar bones pràctiques en l’àmbit de les 
polítiques de joventut.

• Fomentar la formació i capacitació tècnica i 
professional de les persones que treballen en 
els Serveis d’Informació Juvenil de la comarca.

Els destinataris de les activitats que desenvolupa 
el Servei Comarcal de Joventut són el personal tèc-
nic i els responsables polítics dels departaments 
de joventut dels ajuntaments de la comarca.

El Servei Comarcal de Joventut planifica i dissenya 
les seves actuacions mitjançant els acords presos 
dins de la Taula Comarcal de Joventut, que anual-
ment, s’encarrega de fixar els objectius específics i 
els objectius operatius del Servei Comarcal de Jo-
ventut (d’aquí en endavant SCJ). La Taula Comar-
cal de Joventut és un òrgan de participació, debat 
i intercanvi d’experiències de tots els agents de 
joventut de la comarca que treballen directament 
en l’àmbit de les polítiques de joventut, aquesta té 
dues estructures de funcionament:

• Taula comarcal política: amb la participació 
de tots els responsables polítics dels departa-
ments de joventut dels 30 ajuntaments de la 
comarca  i del Consell Comarcal, i que té la 
funció de fixar els objectius específics i de fer 
una avaluació de les actuacions desenvolupa-
des. 

• Taula comarcal tècnica, amb la participació 
del personal tècnic, informadors i dinamitza-
dors dels 30 ajuntaments de la comarca i del 

consell comarcal, que té la funció de definir 
els objectius operatius i dissenyar les actua-
cions concretes a desenvolupar.

• Les principals actuacions desenvolupades du-
rant la present legislatura han estat:

FORMACIÓ PER A PERSONAL TÈCNIC 
DELS AJUNTAMENTS:

Al llarg de la present legislatura els cursos de for-
mació que s’han realitzat han estat:

• Joves i la nova reglamentació d’espectacles
Mobilitat internacional per a joves
• Disseny de material de difusió amb programa-

ri lliure
• Mobilitat Internacional per a Joves. Recursos 

pels informadors juvenils
• Treballar a Europa. Xarxa Eures
• Sensibilització i prevenció de les violències de 

gènere a professionals de joventut
• Recursos per al foment de l’emprenedoria en 

joves i adolescents

JORNADA COMARCAL DE JOVENTUT:

El SCJ realitza anualment una jornada adreça al 
personal tècnic i polític dels ajuntaments del Baix 
Llobregat per tal de crear un espai d’intercanvi 
d’experiències i d’aprenentatge conjunt, aquestes 
han estat:

Any Municipi 
realització

Temàtica

2012 Sant Boi de 
Llobregat

L’ocupació juvenil, una 
prioritat al Baix Llobregat

2013 Molins 
de Rei

Solidaritat i intervenció 
juvenil

2014 Sant Feliu de 
Llobregat

Reactivació de la joven-
tut en l’àmbit ocupacio-
nal

2015 El Prat de 
Llobregat

Joventut i gènere



40

SUPORT ALS MUNICIPIS:

El SCJ té orientada la seva activitat cap al suport als 
ajuntaments de la comarca. El personal tècnic del SCJ 
dóna recolzament als professionals dels ajuntaments 
en el disseny, execució i avaluació dels seus serveis i 
programes. 

COMPARTIR HABITATGE:

El SCJ col·labora amb la iniciativa promoguda pel Con-
sell Comarcal del Barcelonès “Compartir habitatge”. 
Aquest servei té com a objectiu principal facilitar a la 
població jove la possibilitat d’accedir a un habitatge a 
través de la modalitat de compartir pis. Aquest servei 
és gratuït i accessible a traves d’Internet (http://com-
partir-habitatge.net), i pretén ajudar a l’emancipació 
de joves de diferents comarques catalanes.

EL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT A LA 
XARXA:

El SCJ disposa del seu propi perfil a la xarxa social face-
book, per tal d’estar connectat amb tots els perfils que 
tenen els diferents Serveis d’Informació Juvenils de la 
comarca, i d’aquesta manera facilitar la interlocució, la 
gestió i l’intercanvi d’informació entre els professionals 
de les polítiques de joventut a la comarca.

OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DEL BAIX 
LLOBREGAT:
El SCJ, dins del seu objectiu de donar suport als ajun-
taments en el desenvolupament de les seves polítiques 
de joventut, en coordinació i col·laboració amb l’Ob-
servatori Comarcal del Baix Llobregat posa a disposi-
ció dels ajuntaments de la comarca un àmbit temàtic 
d’anàlisi vinculat amb la realitat juvenil. 

Jornada comarcal de Joventut  a Sant Boi de Llobregat, 2012
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Des del 2011, el SCJ és membre de la Xarxa Transi-
ció Escola Treball Baix Llobregat, una xarxa que li-
dera la Gerència de Serveis d’Educació de la Dipu-
tació de Barcelona, i de la qual formen part dotze 
ajuntaments de la comarca: Abrera, Castelldefels, 
Cornellà, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, 
Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Vi-
ladecans.

La Xarxa TET del Baix Llobregat, treballa amb la fi-
nalitat de definir objectius comuns i unir esforços, 
per avançar en la millora dels processos de tran-
sició socioeducatius i laborals cap a la vida activa, 
de la població jove dels municipis que la compo-
sen. 

El SCJ des de l’any 2014 és el responsable del dis-
seny i manteniment del nou cercador de recursos 
de la xarxa TET que està disponible a la pàgina 
web del Consell Comarcal: http://www.elbaixllo-
bregat.cat/xtet

ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNA-
CIONAL PER A JOVES

El SCJ és el servei responsable de coordinar i ges-
tionar l’Assessoria de mobilitat internacional per 
a joves que es va posar en funcionament a l’any 
2012. El servei consta d’accions individuals d’as-
sessorament presencial, telemàtic i telefònic a 
joves que vulguin marxar a l’estranger per raons 
d’estudis, feina i/o lleure. Es proporciona informa-
ció, orientació i assessorament als/a les joves del 
territori en matèria de mobilitat internacional.

Els ajuntaments que han participat en aquest ser-
vei són: Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, 
Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Vilade-
cans.

CAMPANYA PREVENCIÓ DE LA SIDA

Anualment, i per commemorar el dia internacio-
nal de la SIDA, el SCJ realitza una campanya per 
donar suport a les diferents iniciatives i actes que 
cada ajuntament realitza al seu municipi.

Els objectius d’aquesta campanya són:

• Facilitar la informació i els recursos per ela-
borar la campanya del dia Mundial de Lluita 
contra la Sida als municipis de la comarca.

• Proporcionar material per promocionar i fo-
mentar la participació en les activitats orga-
nitzades pels municipis amb motiu d’aquesta 
celebració.

TALLA JA

El SCJ realitza anualment una campanya per era-
dicar la violència masclista entre parelles joves i 
adolescents, en aquest sentit, es va posar  en mar-
xa la campanya “TALLA JA!”, i que es ve realitzant 
des de fa ja uns anys. En aquesta legislatura s’ha 
realitzat els anys 2011, 2012 i 2013.

COMPETÈNCIES DELEGADES DE LA DI-
RECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT DEL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I 
FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA:

Visita als casals d’estiu:

El Servei Comarcal de Joventut, durant els mesos 
d’estiu, realitza visites de seguiment de les activi-
tats d’estiu per a infants i joves. L’objectiu d’aques-
ta actuació és comprovar que aquest tipus d’acti-
vitats són realitzades segons la normativa vigent.

Registre d’instal·lacions juvenils i visites pe-
riòdiques de seguiment:

El Consell Comarcal té delegada la competència 
en matèria d’inspecció, autorització de funciona-
ment i sanció en el camp de les instal·lacions juve-
nils, entenent com a instal·lacions juvenils els al-
bergs de joventut, les cases de colònies, les aules 
de natura i els campaments juvenils.
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El SIAD- Baix Llobregat té l’objectiu d’empoderar 
les dones, informant i assessorant-les dels seus 
drets i detectar i atendre casos de dones víctimes 
de violència masclista.

Ofereix dos serveis especialitzats: el servei d’as-
sessorament jurídic i el servei d’atenció psicolò-
gica. S’adrecen fonamentalment als municipis de 
menys de 20.000 habitants de la comarca: Abrera, 
Begues, Collbató, Castellví de Rosanes, Cervelló, 
Sant Climent de Llobregat, Corbera de Llobregat, 
Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat, la Pal-
ma de Cervelló, El Papiol, Pallejà, Santa Coloma 
de Cervelló, Sant Esteve SeSrovires i Vallirana. El 
servei està finançat pel contracte programa 2012, 
2013 i 2014 amb el Departament de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya.

L’existència de serveis municipals similars, el tre-
ball transversal de les diferents àrees municipals, 
l’existència de circuits de violència, les especifici-
tats territorials, així com els recursos comarcals 
o nacionals, marquen un dels principals reptes 
d’aquest SIAD com és el de trobar el seu lloc en la 
xarxa de recursos, tot complementant els serveis 
existents. 

El disseny inicial del SIAD Baix Llobregat es basa 
principalment en la creació de tres punts d’aten-
ció del servei d’assessorament jurídic i psicològic 
a la comarca. Aquests punts estan ubicats als mu-
nicipis d’Abrera, Corbera de Llobregat i a la seu 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones del Baix Llobregat 
(SIAD-Baix Llobregat)

Dones ateses Nombre d’atencions

2011 
(oct-des)

29 45

2012 159 527

2013 208 635

2014 215 644
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de Recollida Selectiva

D’ençà de l’any 1993 el Consell Comarcal del Baix Llobregat presta el servei de recollida selectiva de re-
sidus en els municipis no inclosos en l’àmbit metropolità. Durant els primers anys el servei es prestava 
mitjançant un conveni amb l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulic i Tractament de Residus (EMSHTR). 
Això no obstant, a partir del mes de maig de 1999 és el Consell qui presta directament el servei mitjançant 
un conveni amb els municipis respectius, que durant el quadrienni 2011–2014 han estat: Abrera, Castellví 
de Rosanes, Cervelló (va assumir directament el servei l’any 2012), Collbató, Olesa de Montserrat i Sant 
Climent de Llobregat 

El servei inclou la distribució de contenidors per a la recollida selectiva de vidre (contenidors verds), paper i 
cartó (contenidors blaus) i envasos lleugers (contenidors grocs) i el buidatge dels contenidors i el transport 
dels residus fins als centres de reciclatge.
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Quilograms de vidre recollit selectivament en els municipis Nord i Oest 
de la comarca del Baix Llobregat 2011 - 2014

MUNICIPI / ANY 2011 2012 2013 2014

ABRERA 155.000 153.700 131.410 153.510

CASTELLVÍ DE ROSANES 51.000 57.700 39.350 40.420

CERVELLÓ 175.500 23.300 0 0

COLLBATÓ 131.300 124.500 140.510 136.220

OLESA DE MONTSERRAT 259.300 249.900 277.380 275.930

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 57.000 57.400 51.030 53.890

TOTAL ANY 829.100 666.500 639.680 659.970
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Vidre recollit a municipis 2011-2014

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat. Dades pròpies del servei.

Els resultats de la recollida selectiva per fraccions han estat els següents:
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Quilograms de paper i cartró recollits selectivament en els municipis Nord i Oest de la 
comarca del Baix Llobregat 2011 - 2014

MUNICIPI / ANY 2011 2012 2013 2014

ABRERA 160.113 165.216 130.838 108.954

CASTELLVÍ DE ROSANES 49.043 35.885 32.382 28.421

CERVELLÓ 215.618 31.078 0 0

COLLBATÓ 153.969 138.061 116.525 116.648

OLESA DE MONTSERRAT 355.935 287.182 244.241 228.539

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 60.462 79.338 50.574 52.738

TOTAL ANY 995.140 736.760 574.560 535.300
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Quilograms d’envasos lleugers recollits selectivament en els municipis Nord i Oest de 
la comarca del Baix Llobregat 2011 - 2014

MUNICIPI / ANY 2011 2012 2013 2014

ABRERA 160.113 165.216 130.838 108.954

CASTELLVÍ DE ROSANES 49.043 35.885 32.382 28.421

CERVELLÓ 215.618 31.078 0 0

COLLBATÓ 153.969 138.061 116.525 116.648

OLESA DE MONTSERRAT 355.935 287.182 244.241 228.539

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 60.462 79.338 50.574 52.738

TOTAL ANY 995.140 736.760 574.560 535.300

Quantitat envasos recollits període 2011-2014

Quantitat recollida d’envasos en municipis 2011-2014
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de Mosquits

El Servei de Control de Mosquits (SCM) és un ser-
vei ofert pel Consell Comarcal del Baix Llobregat 
que té com a finalitat el control de les poblacions 
de mosquits picadors, és a dir dels culícids. La raó 
principal i tradicional per la que es du a terme 
aquest control ha estat el de la preservació de 
la qualitat de vida dels habitants, així com la de 
la gent que gaudeix de l’oferta turística de la co-
marca. En els darrers anys però, amb l’emergèn-
cia d’algunes malalties transmeses per mosquits i 
amb l’expansió del mosquit tigre, no podem obli-
dar el paper que poden jugar a la comarca com 
a vectors d’aquestes malalties. Per tot plegat, 
el SCM participa en programes de vigilància de 
malalties transmeses per insectes picadors, tenint 
com a objectiu la seva detecció precoç en casos 
de possible aparició.

El Servei també ofereix el control d’algunes altres 
plagues molt concretes, com són els coleòpters 
del gènere Necrobia als cementiris i els quironò-
mids o mosquits no picadors als cursos d’aigua co-
rrent de diversos municipis del Baix.

La creació d’aquest servei es remunta al 1983 
i actualment hi participen vint-i-dues  entitats, 
que són la majoria de municipis de la comarca 
més l’Hospitalet de Llobregat, AENA pel que fa a 
l’Aeroport de Barcelona i una part de la zona ZAL 

del Port de Barcelona. Els municipis són Begues, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El 
Prat de  Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de 
la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llo-
bregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa 
Coloma de Cervelló, Vallirana i Viladecans.

El Servei és integral, tenint capacitat per a enfron-
tar totes les activitats necessàries amb els mitjans 
i personal propis: les inspeccions, prospeccions, 
aplicacions d’insecticida en els diferents àmbits, 
informació al públic i recerca tècnico-científica 
s’executen en el si del propi organisme encara que 
en aquest darrer aspecte sovint es fa en coopera-
ció amb centres de recerca.

Les operacions de control es realitzen segons el 
criteri de control integrat, és a dir, utilitzar tots 
els mitjans disponibles i buscant la màxima efi-
càcia però preservant al màxim el medi ambient 
i la salut. Pràcticament totes les aplicacions són 
tractaments larvicides amb productes biològics 
exclusivament, sense toxicitat pel medi i les per-
sones. Puntualment es porten a terme tractaments 
adulticides de manera excepcional.

El Servei ocupa 10 persones de forma permanent, 
a les quals s’afegeixen els equips addicionals de 

Aplicació de larvicida en formulació granulada a un embornal del Baix Llobregat
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peons aplicadors en l’època de més activitat a l’estiu; 
en aquest quadrienni han treballat entre 7 i 15 perso-
nes de forma puntual en el servei. El cicle biològic de 
les diverses espècies de mosquits s’inicia a mitjans de 
març i dura fins principis de novembre.

El Servei està actualment estructurat en dues àrees: 
àrea de treball rural i natural, i una àrea urbana, aques-
ta darrera molt centrada en el control del mosquit ti-
gre, l’Aedes albopictus.

Es disposa de 15 vehicles adaptats a funcions especí-
fiques i tot tipus de tractaments, ja siguin larvicides o 
adulticides incloent-hi dos quads equipats amb siste-
mes de dispersió per les zones rurals naturals. La seu 
del SCM se situa al Prat de Llobregat a la masia de Can 
Comas on es troba la direcció tècnica, oficines, garatge, 
magatzem, vestidor, laboratori i insectari.

ACTIVITATS DE CONTROL EN L’ÀREA RURAL I NATURAL

L’activitat principal són les inspeccions continuades i setmanals sobre aigües estancades o zones inundables que es 
puguin constituir en punts de cria per mosquits i l’aplicació de larvicides biològics de forma immediata en aquells 
que resulten positius. Les dades d’activitat del quadrienni estan resumides a la taula següent:

2011 2012 2013 2014

Activitats totals (inspeccions més tractaments)    9.492 10.225 10.709 9.860

Tractaments realitzats 1.420 1.353 1.401 1.486

Insecticides aplicats (litres) 637,5 514,1 521,5 500

Superficies tractades en zones humides (ha.) 122,8 71,4 73,9 99,8

El nombre de focus potencials de cria coneguts i cartografiats al sistema de mapes interns és de 1.673, més de 500 
focus més que al 2011. Molts d’aquests punts es troben concentrats en diversos municipis del delta. Cal recordar 
tanmateix que l’esforç de control no depèn només del número de focus sinó sobretot de les característiques. Els 
municipis costaners com ara Viladecans o El Prat de Llobregat i fins i tot un municipi com Begues, posseeixen focus 
de cria en zones naturals inundables, generalment de gran extensió i de difícil tractament. Durant aquest quadrienni 
la importància d’aquestes zones es manté en la tònica general de importants oscil·lacions, tenint el 2011 i el 2014 
com els anys amb més zones inundables tractades, quasi sempre relacionades amb la intensitat de les pluges entre 
primavera i tardor.

En aquest darrer quadrienni s’ha mantingut l’esforç en l’àmbit del control físic i biològic en zones naturals on s’han 
recuperat basses permanents que serveixen de refugi del peix autòcton Aphanius iberus, i iniciant estudis amb la UB 
pel que fa a la seva capacitat depredadora de larves de mosquits. En aquests anys s’ha excavat la darrera bassa de 
Can Sabadell a Viladecans.

Acció física de control del mosquit Ochlerotatus caspius comunicant una llacuna amb un 
focus de cria i permetent l’entrada de depredadors

Galleda plena d’aigua en exteriors d’un jardí privat, amb nombroses larves de mosquit tigre
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El control de qualitat en la feina realitzada sobre les larves es realitza mitjançant captures setmanals noc- 
turnes amb trampes de CO2 que permeten estimar les poblacions de mosquits existents en cada zona.

La mitjana de femelles per nit és anual i resulta del mostreig d’una vintena d’estacions de captura on es 
col·loquen quinzenalment trampes automàtiques entre maig i octubre. Es mostregen així tots els municipis 
inclosos a la campanya. Com a resultat, el nombre de mosquits capturats reflecteix l’estat del control de 
llurs poblacions. Cal esmentar que el 2014 s’ha orientat la metodologia de les captures en una altre direc-
ció per tal de mostrejar hàbitats a la comarca i no municipis. És per això que en a partir d’ara es trencarà la 
sèrie d’àmbit municipal i els resultats de les captures no seran comparables amb les actuals. Per 2014 s’ha 
fet encara un resum amb les mateixes característiques que en memòries anteriors però utilitzant només 
una part de les localitats mostrejades resultant en un total de mosquits capturats menor.

Com en la resta de dades ja exposades, les captures d’adults confirmen la tendència continuada d’un con-
trol eficaç i sostingut al llarg del temps.

Estudi a Can Comas sobre el peix autòcton depredador de larves de mosquit Aphanius iberus, dirigit per la UB

Laboratori del SCM
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ACTIVITATS DE CONTROL EN L’ÀREA 
URBANA

Des de l’exercici 2005 es troba present al Baix Llobre-
gat l’espècie invasora Aedes albopictus, anomenada 
popularment “mosquit tigre”. La seva penetració el 
2005 era de només dos municipis però a finals del
2010 ja era present amb quasi total seguretat a tots els 
municipis de la Comarca.

Aquesta espècie és summament molesta perquè és 
agressiva i diürna, cria molt a prop de les persones per-
què les seves aigües de cria són petits recipients, molt 
abundants als domicilis. Per tot plegat pot afectar molt 
la qualitat de vida de la ciutadania, no només a casa 
seva sinó també a instal.lacions públiques com ara els 
cementiris, on l’abundància de gerros de flors en sol fa-
cilitar una elevada proliferació.

Addicionalment, aquesta problemàtica s’agreuja en 
relació amb el control d’altres espècies donades les 
dificultats de la intervenció administrativa en l’àmbit 
privat on hi ha possibilitat d’haver-hi larves del mos- 
quit. S’estima que al Baix Llobregat aproximadament el 
70% dels punts de cria estan en l’interior de propietats, 
trobant-se la resta en els embornals de la via pública.

Les activitats de control inclouen aplicacions dels ma-
teixos insecticides biològics ja esmentats, però també 
una forta component de treball informatiu i de sen-
sibilització. En aquest sentit, es formen i s’assessoren 
agents cívics municipals, es dissenyen i editen mate-
rials informatius, s’ofereixen inspeccions tècniques 
gratuïtes a domicili sota petició de les persones resi-
dents, es proposen solucions preventives i es disposa 

d’un Taller educatiu per les escoles per tal de formar 
i informar les criatures. S’han realitzat gran quantitat 
d’intervencions als mitjans de comunicació i xerrades 
veïnals i municipals per difondre la informació.
Paral.lelament, els punts de cria de l’àmbit públic sí 
que són subjectes a actuacions correctores per part 
del Servei, existint un programa intensiu de tractament 
dels embornals de la comarca per eliminar-ne les lar-
ves de mosquit tigre. Com a eina bàsica, en el període 
2009-2010 es va completar la georeferenciació de la 
seva major part, havent situat en el mapa digital un to-
tal de 49.250 embornals, que han rebut durant aquest 
quadrienni gairebé mig milió de tractaments plaguici-
des. Cal tenir en compte que aquestes xifres de tracta-
ments no són comparables en concepte amb els vistos 
anteriorment en l’àrea rural i natural, ja que un embor-
nal és de dimensions molt més reduïdes que els canals 
i les maresmes.

També es realitzen fumigacions contra els mosquits 
adults en casos d’emergències en àmbits públics com 
ara cementiris, escoles i parcs. Tanmateix, aquestes 
intervencions no són sostenibles i tenen més risc per 
la salut de les persones, de manera que s’han d’usar 
només com a solucions temporals.

La densitat de població del mosquit tigre s’avalua mit-
jançant trampes de posta d’ous situades setmanalment 
en municipis del Baix Llobregat i en localitzacions fixes. 
Tot i que són dades massa febles per extreure’n con-
clusions estadísticament prou vàlides, se’n desprèn un 
manteniment de la població re- productora de mosquit 
tigre, amb tanmateix un fort increment el darrer any 
del quadrienni que pot no ser significatiu, però en tot 
cas no respon a factors coneguts.

2011 2012 2013 2014

Inspeccions als ciutadans sota demanda
415 228 232 305

Tractaments realitzats en embornals
135.126 87.559 130.738 85.592

Insecticides aplicats en embornals (Kg)
405,4 262,7 717,7 646,6

Densitats de mosquit tigre (mitjana d’ous per trampa i setmana)
33,2 16,4 16,5 41,3
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bornals assoleix des del 2009  proporcions molt im-
portants, constituint-se en el programa públic de 
més volum a Europa. Paral.lelament, les queixes, 
denúncies i peticions d’ajuda rebudes directament 
de la ciutadania disminueixen progressivament, 
indicant que la informació circula molt millor que 
els primers anys, i les mesures preventives es po-
sen més en pràctica. Juntament amb el programa 
dels embornals a la via pública, la situació al final 
del quadrienni és molt més favorable que la de la 
inicial pel que fa a incidència de l’espècie sobre 
la vida quotidiana. Malgrat això, cal mantenir i 
ampliar els esforços, ja que és clar que la densitat 
de mosquits tigre és excessiva. Per altra banda, el 
repunt del 2014 de tots els indicadors que tenien 
tendències clarament descendents entre 2011 i 
2013, indica la necessitat d’estar alerta i sobretot 
de conèixer millor els factors que influeixen sobre 
l’activitat i les densitats de l’espècie.

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I INNOVACIÓ

Al Servei s’han dut a terme més de  20 projectes de 
recerca amb 45 publicacions científiques i més de 
50 presentacions en congressos nacionals i inter-
nacionals. En aquest període actual, es manté la 
recerca en dues àrees de treball: la vigilància dels 
patògens transmesos per mosquits i altres vectors, 
i l’estudi aplicat sobre el mosquit tigre. Addicio-
nalment, una línia de treball lateral ha estat realit-
zada sobre proves de noves formulacions i mitjans 
d’aplicació dels plaguicides biològics bacterians.

Com a resultat, el Consell forma part de les xarxes 
de detecció epidemiològica de malalties transme-
ses per mosquits de la Generalitat de Catalunya, 
ja siguin autòctones o importades, i de les de vigi-
lància de la expansió del mosquit tigre. En aquest 
sentit, la participació amb el Centre de Recerca en 
Sanitat Ambiental (CReSA) i amb el Centre Supe-
rior d’Investigacions Científiques (CSIC) a Blanes 
ha estat clau.

El coneixement i l’experiència adquirides en 
aquests anys pel que fa a Aedes albopictus i a la 
vigilància epidemiològica dels vectors, han con-
vertit el Servei en centre de referència pel que fa 
al seu estudi i control, i com a resultat participa de 
totes les comissions entre administracions al res-
pecte. Es realitza durant aquest període una Tesi 
Doctoral co-dirigida pel Servei, sobre l’eficàcia de 
les aplicacions contra els adults de mosquit tigre.

El Servei participa amb el Centre Europeu de Pre-
venció i Control de Malalties (ECDC) tant per la 
vigilància dels vectors autòctons com per la dels 
invasors i és corresponsal per Espanya de la xarxa 
VectorNet on també participa l’EFSA.

De manera habitual es realitzen projectes interns 
que són imprescindibles per l’execució de les ope-
racions de control. S’actualitza de manera conti-
nuada la cartografia digital i es millora l’aplicatiu 
GIS del Servei, a causa dels nombrosos i ràpids 
canvis que es produeixen al medi. En el medi urbà, 
els embornals han estat completament georefe-
renciats.

Preparació de la mescla de larvicida biològic
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Altres activitats d’aquest gènere i comuns a les presentades en anteriors memòries són el disseny i edició 
del material gràfic (tríptics, cartells, activitats escolars), l’assistència a congressos i reunions de coordinació 
i l’intercanvi de coneixements amb professionals d’altres indrets. Es també en moments hivernals quan 
s’executen les obres de modificació del medi que ja hem descrit i que faciliten o fan més efectius els trac-
taments.

ACTIVITATS EDUCATIVES I DE RELACIÓ EXTERIOR

Les activitats docents tradicionals han continuat en aquest quadrienni amb les classes al curs d’aplicació 
de plaguicides, el mòdul d’entomologia mèdica al curs de medicina tropical i com a novetat, diverses clas-
ses teòriques i pràctiques en el màster del IsGlobal “.Prevention, Detection and Management of Arboviral 
Diseases”

L’activitat dinàmica del Servei comporta que en diverses ocasions el Consell rep sol·licituds per participar 
en actes formatius o informatius, especialment sobre la problemàtica d’Aedes albopcitus i sobre el paper 
dels mosquits com a vectors, especialment pel que fa en col·laboració amb professionals de la salut públi-
ca del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona.

El Servei ha estat objecte de l’interès de diversos mitjans de comunicació, tal com és habitual, de tal manera 
que es contabilitzen desenes d’intervencions en emissores de ràdio i aparicions en televisions, alguns dels 
quals en programes d’elevada audiència. Finalment, el Servei ha col·laborat en el programa de La 2 “Cróni-
cas” en el documental sobre la Malària “Mal Aire”, en el qual els mosquits tenen una presència destacada.

Gran part de la informació disponible es fa pública a través dels dos webs del Consell sobre mosquits, que 
es gestionen pel Servei:

Campanyes informatives contra mosquit tigre en horts urbans, mitjançant cartelleria específicament dissenyada
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Servei tècnic de seguiment 
d’estudis, obres i gestió del 
patrimoni

PARC DE TORREBLANCA 

El Parc de Torreblanca, a cavall dels municipis de 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de 
Llobregat, forma part del patrimoni immobilia-
ri del Consell. També forma part de la Xarxa de 
Parcs Metropolitans.

Una comissió de seguiment de la gestió del parc, 
de la que formen part l’AMB, els ajuntaments dels 
tres municipis esmentats i el Consell comparteix 
decisions sobre el desenvolupament i els plante-
jaments de futur del parc.

Els àmbits en els quals es defineixen actuacions 
són la vigilància, el manteniment de les instal·la-
cions, la jardineria i els espais, el control de les 
concessions administratives i de les activitats que 
es desenvolupen al parc, els consums, altres des-
peses i la promoció.

Un gran nombre de persones visita el Parc de To-
rreblanca, així com escoles i entitats, sigui per a 
gaudir-ne o per utilitzar-ho com espai de desen-
volupament d’alguna activitat (lúdica, educativa 
i fins i tot escenari d’enregistrament de diverses 
activitats audiovisuals).

Tipus d'event 2011 2012 2013 2014

Visites cultu-
rals/naturals

5 9 11 9

Visites escoles 136 123 133 122

Festes populars 2 2 4 2

Actes lúdics, 
esportius

5 6 1 15

Filmacions/gra-
vacions

4 5 1 4

Altres 0 2 10 14

Total any 152 147 160 166

La seu del Consell Comarcal i altres edificis amb 
usos diversos estan ubicats al Parc de Torreblan-
ca. Des de Serveis Tècnics es gestiona el manteni-
ment d’aquest conjunt d’edificis i dels respectius 
espais exteriors (neteja, instal·lacions, consums, 
mobiliari, enjardinament, etc...)
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Activitats en el Parc Torreblanca 2011 - 2014
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GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ÚNIC 
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, establert per 
la Generalitat per a la realització d’obres de competèn-
cia municipal, es gestiona des dels consells comarcals, 
fiscalitzant tècnicament i econòmicament les diferents 
obres, i lliurant als ajuntaments proporcionalment a les 
quantitats certificades, les subvencions atorgades. Du-
rant la present legislatura l’evolució de les anualitats 
ha estat la següent:

Any Obres Pressupost Subvenció Certifica-
cions

2011 31 13.205.477 5.534.860 154

2012 9 7.085.476 2.013.873 56

CEMENTIRI COMARCAL DE ROQUES 
BLANQUES

Malgrat que els serveis del Cementiri Comarcal de Ro-
ques Blanques es presten en règim de gestió indirecta –
concessió administrativa a l’empresa NOMBER, S.A des 
de Serveis Tècnics 
es fiscalitzen i controlen les diferents obres de cons-
trucció de noves unitats d’enterrament i d’altres serveis.

Parc de Torreblanca, Baix Llobregat

Parc de Torreblanca, Baix Llobregat
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SERVEI D’IMPULS DE POLÍTIQUES 
ADREÇADES A LA GENT GRAN DE LA CO-
MARCA DEL BAIX LLOBREGAT

El Consell Consultiu de la Gent Gran va néixer 
l’any 1995 amb l’objectiu d’articular públicament 
les demandes de la gent gran de la comarca. Des 
de llavors fins ara, ha estat un espai de deliberació 
i de reivindicació per la millora de la qualitat de 
vida de les persones grans. 

Mitjançant l’elaboració d’informes, estudis i dictà-
mens s’han impulsat múltiples actuacions en l’àm-
bit de la promoció de l’envelliment actiu. Des de 
la seva creació ha estat un Consell Consultiu molt 
dinàmic i destaca l’elevat nivell de compromís, de-
dicació i treball de les delegades i delegats.

Línies de treball 2011-2014

El context socioeconòmic dels darrers anys i la cri-
si econòmica han marcat les línies estratègiques 
del Consell Consultiu, ja que ha repercutit de ma-
nera molt greu en el col·lectiu de persones treba-
lladores i pensionistes i, en general, en la població 
que es troba en situació de més vulnerabilitat. En 
molts casos, les pensions de les persones grans 
estan esdevenint l’únic suport de moltes famílies.

Els principals objectius dels darrers anys, han es-
tat:
Per tal d’aconseguir els objectius plantejats es van 
definir dos eixos de treball i dues comissions de 
treball que s’han reunit mensualment.

Eix 1. Lluita contra l’exclusió social, la pobresa i 
l’aïllament: On s’han treballat temàtiques com 
l’ocupació, la formació al llarg de tota la vida, la 
societat de la informació, la mobilitat, les pensions 
i la jubilació, la solidaritat, el dret a un habitatge 
digne o la pobresa energètica.

Eix 2. Promoció de la salut, recerca d’un envelli-
ment actiu i prevenció de la fragilitat i la depen-
dència: On s’han treballat temes relacionats amb 
la salut pública, els serveis socials i protecció so-
cial, el voluntariat, la Llei de la dependència, els 
serveis residencials i d’atenció a la gent gran o els 
recursos assistencials.

Un cop a l’any es reuneix l’Assemblea, el màxim 
òrgan de decisió del Consell Consultiu on s’apro-
va la programació anual, el pla de treball i l’infor-
me-memòria de les activitats realitzades.

Consell consultiu de la gent 
gran del Baix Llobregat
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ACTUACIONS MÉS DESTACADES DEL 
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN:

Participació al VII Congrés Nacional de la Gent 
Gran de Catalunya, celebrat el 8 d’octubre de 2014 
a Món Sant Benet.
Organitzat pel Consell de la Gent Gran de Cata-
lunya (CGGC) i el Departament de Benestar Social 
i Família, al Congrés van participar més de 600 
persones de totes les comarques catalanes, entre 
les quals una delegació de 26 membres del Con-
sell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, 
que va presentar més d’un centenar d’esmenes, la 
majoria de les quals van ser incorporades als tex-
tos definitius de les ponències del Congrés.

Totes les esmenes i aportacions a les ponències 
del congrés van ser treballades i acordades prè-
viament a les sessions de les comissions de treball 
del Consell Consultiu. A més a més, els delegats i 
delegades també van promoure la participació de 
la gent gran dels seus municipis mitjançant la in-
formació i recollida de nombrosos qüestionaris de 
participació, amb aportacions d’entitats de gent 
gran de la comarca i de persones a títol individual.

4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat 

El novembre de 2014 es va celebrar a Gavà el 4t 
Congrés de les Dones del Baix Llobregat. 13 muni-
cipis de la comarca van organitzar al llarg de tot 
l’any diverses activitats, jornades i conferències 
com a subseus. En el marc d’aquestes activitats 
precongressuals el Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat va participar en la pre-
congressual de Begues, on al mes de juny va tenir 
lloc la jornada “Els Consells de Dones Sàvies com 
a model organitzatiu de participació”. Algunes de 
les delegades del Consell Consultiu de la Gent 
Gran van aportar a la jornada les seves experièn-
cies com a membres d’aquest òrgan de participa-
ció comarcal en les que es combina les qüestions 
de gènere i gent gran.

VII Congrés Nacional de la Gent Gran

Precongressual de les dones del Baix Llobregat
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Gent en marxa, és el nom del butlletí electrònic 
de la Gent Gran del Baix Llobregat, que es publica 
anualment des de desembre del 2007. El butlletí 
recull un resum del treball de les comissions del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llo-
bregat. A més s’hi inclouen alguns articles sobre 
temes i recursos d’interès per a les persones grans 
i també articles d’opinió. També recull la informa-
ció sobre les Marxes de la Gent Gran i el manifest 
que s’elabora per a cada ocasió.

La web del Consell Consultiu de la Gent Gran. 

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llo-
bregat disposa d’un espai propi a la renovada web 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat. La web 
pretén ser un instrument de projecció de la tasca 
desenvolupada pel Consell Consultiu, així com un 
servei per a tota la gent gran de la comarca i per 
al personal tècnic i càrrecs polítics de l’àmbit de 
la gent gran.

Tot i que l’escletxa digital segueix sent una assig-
natura a superar en especial entre les persones 
grans, també és cert que molts casals i entitats de 
gent gran estan posant els mitjans necessaris per 
facilitar l’accés a Internet i a altres instruments 
que els permetin obrir una nova porta cap a la 
informació. Cal destacar que l’àmbit de l’accés a 
internet i de noves tecnologies és l’eix de moltes 
de les formacions que s’organitzen a nivell muni-
cipal.

Marxa de la Gent Gran

La Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat és un 
projecte iniciat l’any 1999, en el marc de l’Any In-
ternacional de la Gent Gran, any que la OMS va 
convocar la Marxa Popular per un envelliment ac-
tiu a nivell mundial. La idea essencial de la marxa 
consisteix en, d’una banda, promoure una visió ac-

tiva i positiva de l’envelliment en front als estereo-
tips negatius i, de l’altra, incentivar les pràctiques 
de vida saludables entre el col·lectiu de la gent 
gran.
Des del Consell Comarcal, l’Àrea d’Igualtat de Gè-
nere i Polítiques Socials coordina i col·labora amb 
els ajuntaments, associacions i d’altres agents 
implicats al territori, elaborant el Manifest de les 
Persones grans del Baix Llobregat, què es consen-
sua amb els membres del Consell Consultiu, i al 
qual s’hi adhereixen els diferents ajuntaments de 
la comarca. A més a més, proporciona el material 
promocional amb la finalitat d’unificar els actes 
de les marxes a nivell comarcal. Aquesta camina-
da que engloba diferents actes té lloc al voltants 
de cada 1 d’octubre, Dia Internacional de la Gent 
Gran.

Marxa de la Gent Gran
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El Consell de les Dones del Baix Llobregat es va 
constituir el 7 de març de l’any 2007, com a respos-
ta a una de les demandes centrals del 2n Congrés 
de les Dones del Baix Llobregat que es va celebrar 
al maig de 2006. El Consell de les Dones, adscrit 
orgànicament al Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat, és el primer espai participatiu de dones 
d’àmbit comarcal de tot Catalunya. 

Entre els seus principals objectius destaquen el 
d’impulsar les polítiques de gènere, treballar per 
l’enfortiment de l’associacionisme, promoure el 
treball en xarxa i fomentar la participació de les 
dones en tots els àmbits. La seva estructura està 
formada per l’assemblea que és el màxim òrgan 
de decisió formada per delegades dels 30 ajun-
taments de la comarca, així com per les persones 
que formen part de la Junta Permanent. 

La Junta és l’òrgan de gestió del Consell i esta-
bleix de forma consensuada les principals línies 
estratègiques a desenvolupar; està formada pels 
ajuntaments de la comarca que tenen consells 
municipals de dones, la Federació de Dones per 
la Igualtat del Baix Llobregat, l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona, l’Institut 
Català de les Dones i el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 

Des de l’any 2007 fins al 2014 el Consell de les Do-
nes del Baix Llobregat ha estat la plataforma par-
ticipativa de les polítiques comarcals d’igualtat. 
En primer lloc, ha estat un espai de diàleg entre 
les diferents administracions i organismes com-
promesos en l’eradicació de les desigualtats de 
gènere i en la promoció de la igualtat d’oportuni-
tats; han participat institucions, entitats i organit-
zacions de diferent tipologia.

En aquest període també s’han impulsat les Co-
missions Municipals de Seguiment, formades prin-
cipalment pels 30 ajuntaments de la comarca, i 
que esdevenen un espai d’intercanvi d’informació 
i de consens vers les actuacions comarcals a des-
envolupar i aprovades anualment per l’Assemblea 
i la Junta de Govern.

II PLA TRANSVERSAL DE POLÍTIQUES DE 
DONES DEL BAIX LLOBREGAT

Al 2007, el Consell de les Dones del Baix Llobregat 
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat va apro-
var el I Pla Transversal de Polítiques de Dones del 
Baix Llobregat (2008-2010). Aquest pla estratègic, 
que es va realitzar amb el suport de l’ICD i la Di-
putació de Barcelona, va recollir les principals de-
mandes derivades del 1r i 2n congrés de les Dones 
del Baix Llobregat i va establir els principals ob-
jectius a curt, mig i llarg termini de les polítiques 
de gènere del Baix Llobregat. 
A l’any 2010 i fins l’any 2014 s’elabora i desenvolu-
pa el II Pla Tranversal de Polítiques de Dones del 
Baix Llobregat, fruit de les conclusions derivades 
del tercer Congrés de les Dones del Baix Llobre-
gat. D’aquesta manera l’activitat del Consell de 
les Dones es va vehicular amb els principals eixos 
de treball: 1. Participació i lideratge 2. Nou model 
econòmic i productiu  3. Eradicar les Violències 
contra les dones. 

Dins del tres eixos de treball es realitzen diferents 
actuacions i projectes, entre els que destaquen:

Eix: Participació i lideratge

Premi Literari Delta. Concurs de narrativa per a 
dones

El Consell de les Dones ha participat en l’organit-
zació i difusió dels Premis Delta al llarg del pe-
ríode 2011-2014. Aquest certamen en el que par-
ticipen 11 ajuntaments de la comarca té com a 
objectius principals visibilitzar, donar a conèixer i 
fer un reconeixement públic de les obres literàries 
realitzades per les dones. Es pretén també encora-
tjar a les dones a desenvolupar els seus potencials 
creatius a través de l’escriptura i promoure així 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en 
l’àmbit de la  literatura. 

Consell de les dones del Baix 
Llobregat
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La 6a edició del Premi Delta es va celebrar a Esplugues 
de Llobregat, i va guanyar la novel·la que porta per ti-
tol “Qui t’havia dit que l’aigua era dolça?”de Ció Lerma. 
La 7a edició es va celebrar al Prat de Llobregat i la no-
vel·la guanyadora va ser “Maldita sea” de Sònia Martín 
Albà.

Jornada: Associacionisme en Femení, construïm ciuta-
dania

En el marc del Dia Internacional de les Dones, el Conse-
ll de les Dones del Baix Llobregat, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va organitzar 
aquesta jornada. Amb l’objectiu de conèixer la situació 
actual del teixit associatiu de les dones i posar-ho en 
relació amb el context social, econòmic i polític actual. 
Amb aquesta acció es van voler posar en valor les di-
ferents formes que adopta la participació de les dones 
en la vida social i política i la importància d’aquest acti-
visme per a la cohesió social. A més, amb la jornada es 
pretenia dialogar i reflexionar sobre l’activisme femení 
i l’evolució del moviment feminista fins a l’actualitat.

La jornada va ser una acció emmarcada en una línia de 
treball iniciada des del Consell de les Dones que bus-
cava analitzar les diferents formes de participació ciu-
tadana de les dones, ja sigui des de les organitzacions 
consolidades i tradicionals fins a les formes emergents 
de participació ciutadana.

La jornada va permetre conèixer i escoltar de primera 
mà diferents experiències de participació de dones a 
la comarca. A més, va donar lloc a la reflexió entorn 
de les estructures participació ciutadana que es donen 
en l’actualitat. Les xarxes socials com espais emergents 
van centrar gran part del debat. La jornada fou un èxit 
de participació amb més de 150 persones inscrites.

Premis Edurecerca

Aquests premis de recerca són una iniciativa dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, i han 
comptat amb la col·laboració del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, Innobaix, Agència d’Innovació i Co-
neixement del Baix Llobregat, així com la participació 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona 
i Fundació Orienta.

Els Premis Edurecerca s’adrecen a l’alumnat i al pro-
fessorat de batxillerat i cicles formatius dels centres 
del Baix Llobregat. L’objectiu dels premis és incentivar 
i donar suport a la investigació i la recerca a través d’un 
reconeixement públic de la tasca realitzada en els tre-
balls de recerca o projectes de fi de cicle. 

En la seva primera edició l’any 2013 i dins de la catego-
ria d’igualtat dones-homes que patrocina el Consell de 
Dones del Baix Llobregat, va ser premiat el treball de 
recerca “La Dona a l’Esparreguera de la transició (1973-
1983)”, de l’Andrea Llamas i la Marta Negre. En la sego-
na edició del 2014 la recerca guanyadora va ser “Anto-
nia Galcerán, Memòries d’un exili forçós” elaborat per 
les estudiants Judit Navarro, Maria Moya i Elisabet Co-
rominola. Les dues recerques eren del centre educatiu 
Institut El Cairat d’Esparreguera.

Entrega de premis Edurecerca, 2014
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Emprenem i XEBAIX

L’any 2012 a proposta de l’Ajuntament d’Esplu-
gues de Llobregat, el Consell Comarcal i el Con-
sell de les Dones del Baix Llobregat participen en 
l’organització d’aquestes jornades per tal de do-
nar-li una projecció comarcal i generar sinergies 
entre els diferents municipis de la comarca i al-
tres organismes supramunicipals. La finalitat del 
projecte es impulsar els espais i els mecanismes 
que facilitin i dinamitzin la generació de xarxes de 
dones empresàries a la comarca. Aquesta és una 
necessitat detectada durant el III Congrés de les 
Dones del Baix Llobregat i aquest projecte en fou 
un dels resultats. 

Al llarg d’aquesta legislatura les dones em-
presàries al Baix Llobregat han pogut gaudir de 
diferents espais d’intercanvi de coneixements, as-
sessoraments i de creació de projectes econòmics 
conjunts. Fomentar l’emprenedoria femenina a la 
comarca com a element clau per generar ocupa-
ció i evitar la pèrdua del talent femení a la comar-
ca. És a partir d’aquests principis que s’inicien les 
jornades Emprenem a Esplugues de Llobregat i es 
realitzen tres edicions fins el 2014, derivant en la 
creació de la XEBAIX.

La Xarxa de Dones Emprenedores del Baix Llo-
bregat (XEBAIX) neix com un espai de trobada de 
totes les empresàries i emprenedores de la comar-
ca, en el si del Consell de les Dones del Baix Llo-
bregat, i derivat de la necessitat de promoure un 
nou model econòmic i productiu i de l’economia 
femenina.

Dones i mercat de treball

El Consell de les Dones del Baix Llobregat va cele-
brar el 2014, als vols del Dia Internacional de les 
Dones, una jornada comarcal on es va analitzar 
l’impacte de la crisi econòmica i de la reforma la-
boral en les dones.

La jornada, en la que van participar representants 
dels sindicats d’UGT i CCOO del Baix Llobregat, va 
posar de manifest l’alta taxa d’atur de les dones 
de la comarca, la precarització dels sectors pro-
ductius més feminitzats, com el sector serveis, i les 
situacions de vulnerabilitat i de pobresa en les que 
es troben les dones en situació d’atur, en especial 
al Baix Llobregat. El conjunt de reivindicacions ex-
posades al llarg de la jornada es van traslladar al 
IV Congrés de les Dones del Baix Llobregat.

Eix: Violències contra les dones

Campanya comarcal “El Baix Llobregat contra la 
violència masclista”

En el marc del 25 de novembre, Dia Internacional 
contra de la violència vers les dones, es realitza la 
campanya comarcal sota el lema “El Baix Llobre-
gat contra la violència masclista”. Amb aquesta 
campanya unitària, des del 2009, es pretén con-
sensuar amb tots els ajuntaments de la comarca 
una imatge homogènia i de rebuig de la violència 
masclista de forma unificada per tot el territori.

Emprenem i Xebaix acte a Esplugues de Llobregat, 2013
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A partir d’aquesta voluntat d’unificar esforços i siner-
gies, el 2013 es realitza la primera “Marxa Comarcal, 
El Baix Llobregat contra la violència masclista”, en la 
que participen nombrosos ajuntaments de la comarca. 
L’any 2014 es repeteix l’experiència i aconsegueix su-
mar a més de 650 persones al Parc de Torreblanca, al 
costat de la seu del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat.

IV Congrés de les dones del Baix Llobregat

La celebració del 4t Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat va reunir més de 500 participants en la seva 
edició de 2014, celebrat aquest cop a Gavà. El Congrès 
de les Dones del Baix Llobregat és el millor exemple 
per demostrar que les institucions públiques, liderades 
pels ens locals, les organitzacions sindicals i patronals, 
el teixit associatiu i altres grups i persones del Baix 
Llobregat, treballen de forma conjunta i a pas ferm 
avançant amb força cap al lema que el Congrés pro-
pugna, 100% CIUTADANIA.

Els objectius específics del 4t Congrés han estat impul-
sar nous models de transformació social liderats per 
dones i fomentar una nova estratègia social de partici-
pació de les dones en àmbits econòmic i social, fomen-
tar el debat crític i la participació de les dones espais 
de pressa de decisió.

Durant els mesos previs, els materials base elaborats 
per les expertes Sara Berbel i la Marta Corcoy van per-
metre d’assentar els dos eixos principals del congrés: 
les dones agents de canvi econòmic i les dones agents 

de canvi social. Els debats i la reflexió crítica arreu de 
la comarca mitjançant les subseus i les activitats pre-
congresuals.

La particularitat del Congrès de Dones no és que es de-
limiti a la celebració d’un congrés de dos o tres dies 
sinó que s’estén al llarg de mesos a través de les sub-
seus. Així doncs, cada municipi que ho vol, presenta i 
proposa espais de participació on es presentaran i es 
debatrà a l’entorn dels àmbits de cara al Congrés: 

• Les xarxes de dones emprenedores. Cornellà de 
Llobregat.

• Com les dones cerquen feina. Sant Joan Despí, 

• Els nous models empresarials d’economia social. 
Sant Boi de Llobregat. 

• Sobre les competències emprenedores. Sant Feliu 
de Llobregat.

• L’economia feminista. Castelldefels.

• La nova Llei estatal de racionalització i sostenibi-
litat de l’administració local. Esplugues de Llobre-
gat.

• El paper dels consells de Dones Sàvies. Begues.

• Estratègies per promoure canvis personals. Pallejà.

Sessió Dona i Mercat de Treball



65

 C
O

N
SE

LL
 D

E 
LE

S 
D

O
N

ES
 D

EL
 B

AI
X 

LL
O

BR
EG

AT

• La participació social i el voluntariat de les 
dones. El Prat de Llobregat.

• La participació social de les dones immigra-
des. Corbera de Llobregat i la Palma de Cer-
velló. 

• El paper de les dones a les entitats i als movi-
ments socials. Abrera i la Federació de Dones 
per la igualtat d’oportunitats al Baix Llobre-
gat.

• Com fer present la perspectiva de gènere als 
barris. Sant Just Desvern. 

• Mercat de Treball i dones. Acte emmarcat en 
el dia 8 de marc de 2014. Dia Internacional de 
les Dones. A la seu del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

D’altra banda, es van presentar diferents comuni-
cacions per part de: 

• ICV- Baix Llobregat.

• Dones amb Iniciativa Baix Llobregat- ICV Baix 
Llobregat.

• UGT- Baix Llobregat, 

• CCOO- Baix Llobregat.

• Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobre-
gat. 

• PSC Baix Llobregat. 

• Donesaldavant – PSC Baix Llobregat.  

• ERC Baix Llobregat.

• Grup de debat de Dones del Baix Llobregat.

PRINCIPALS PROPOSTES D’ACTUACIÓ. 
2014 - 2018

• Promoure mesures d’organització més flexi-
ble i racional del temps de treball que facilitin 
la contractació a temps complert.

• Sensibilitzar al teixit empresarial sobre la im-
portància de la seva responsabilitat social.

• Incentivar la responsabilitat social i la igual-
tat al teixit empresarial mitjançant la incor-
poració de clàusules de responsabilitat social 
i d’igualtat (plans d’igualtat) a les contracta-
cions i licitacions de les administracions pú-
bliques.

• Reorganitzar els temps en el treball assala-
riat, a partir d’adequar els horaris que perme-
tin equilibrar els temps personals, familiars i 
laborals.

• Reclamar més presència de les dones en els 
llocs de responsabilitat i decisió a les empre-
ses. Lideratges igualitaris.

• Incorporar la perspectiva de gènere a tots 
aquells serveis públics que donen suport a les 
persones emprenedores.

• Promoure mesures d’organització més flexi-
ble i racional del temps de treball que facilitin 
la contractació a temps complert.

• Sensibilitzar al teixit empresarial sobre la im-
portància de la seva responsabilitat social.

• Incentivar la responsabilitat social i la igual-
tat al teixit empresarial mitjançant la incor-
poració de clàusules de responsabilitat social 
i d’igualtat (plans d’igualtat) a les contracta-
cions i licitacions de les administracions pú-
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bliques.

• Reorganitzar els temps en el treball assalariat, a 
partir d’adequar els horaris que permetin equili-
brar els temps personals, familiars i laborals.

• Reclamar més presència de les dones en els llocs 
de responsabilitat i decisió a les empreses. Liderat-
ges igualitaris.

• Incorporar la perspectiva de gènere a tots aquells 
serveis públics que donen suport a les persones 
emprenedores.

• Accions formatives i informatives sobre les possi-
bilitats que els diferents models d’economia social 
poden oferir a les dones.

• Es prioritari l’enfortiment del mercat de treball, 
amb la creació, consolidació i expansió de fortes 
estructures de producció i serveis.

• Promoure la creació i manteniment de xarxes pro-
fessionals que impulsin les dones cap a nous reptes 
i incrementin el seu nivell econòmic i de reconeixe-
ment social.

• Garantir la presència de dones a tots els nivells de 
les organitzacions, i promoure mesures que tendei-
xin a incrementar aquesta presència.

• Sensibilitzar sobre la idoneïtat d’incorporar a tot 
tipus d’organitzacions noves formes de lideratge 
menys competitives i agressives, i més humanes, 
cooperatives i participatives.

• Incorporar una assignatura d’igualtat impartida 
per persones formades en igualtat de gènere a tots 
els centres d’educatius.

• Formació específica en gènere per a professionals 
de l’ensenyament, i també per a la resta de profes-
sionals que treballen habitualment amb infants i 
joves: esports, cultura, lleure, etc.

• Promoure la participació social, comunitària i polí-
tica de les dones.

• Sensibilitzar a la societat a través de campanyes 
permanents sobre la necessitat de la igualtat mit-
jançant la corresponsabilitat en el treball domèstic 
i de cura, el tracte igualitari i sense discriminació, 
el foment de jocs i joguines no sexistes, entre d’al-
tres accions i comportaments socials.

• Promoure la complicitat i la participació activa 
dels homes en les polítiques de foment de la igual-
tat de gènere.
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seva autoestima per trencar els estereotips 
que han construït el patriarcat.

• Fomentar la creació i consolidació de grups 
d’homes per la igualtat així com les xarxes 
d’homes igualitaris.

• Promoure canvis a la legislació que permetin 
que els homes puguin gaudir d’un permís de 
paternitat que permeti ampliar el de mater-
nitat.

• S’han de teixir aliances entre la societat civil 
i el poder polític que permetin assolir canvis 
socials.

• Aturar les retallades de serveis públics (sani-
tat, educació, tasques de cura, escoles bressol, 
etc.) 

• Posar les tasques de cura, reproductives i 
d’economia domèstica al centre del debat 
econòmic.

• Aplicació de la perspectiva de gènere als pres-
supostos de les administracions públiques de 
tots els nivells.

• Desenvolupar la normativa existent en ma-
tèria d’igualtat, en la seva majoria de caràcter 
propositiu, cap a noves normes de caràcter 
impositiu que garanteixin l’assoliment dels 
objectius contemplats a cada llei.

• Formació permanent en igualtat i polítiques 
de gènere.
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Baix Llobregat 

El Consell Econòmic i Social (CES) del Baix Llo-
bregat és el màxim exponent a la comarca de la 
concertació institucional. Des de la seva constitu-
ció, el CES ha estat promotor i/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, l’Observatori Permanent 
del Mercat de Treball, el projecte de Recuperació 
i protecció de l’ecosistema del riu Llobregat, la 
xarxa de Serveis per a l’Ocupació del Baix Llobre-
gat (SPOBL), el Pla Estratègic del Baix Llobregat, el 
Programa Operatiu d’Iniciatives Comunitàries, els 
Serveis Integrals d’Ocupació, la posada en marxa 
d’Escoles Taller, Tallers d’Ocupació i Cases d’Ofi-
cis d’abast supramunicipal i l’elaboració del Pacte 
per l’ocupació el desenvolupament econòmic i la 
cohesió social del Baix Llobregat a l’any 1999 i les 
seves posterior renovacions i actualitzacions.

El 20 de desembre de 2010, en sessió plenària del 
Consell Econòmic i Social, es va acordar reestruc-
turar 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 va 
donar peu a que el CES assumís les funcions d’òr-
gan de govern d’aquest nou acord de concertació, 
motiu pel qual es va modificar el reglament orgà-
nic i de funcionament del CES en data 21 de març 
de 2011.

Aquests canvis han possibilitat donar un nou im-
puls al CES, i que aquest  pugui seguir exercint 
amb força el seu paper d’element referenciador i 
cohesionador de la realitat econòmica i social del 
Baix Llobregat. Els nous objectius generals que 
persegueix el CES són:

• Definir les orientacions estratègiques de co-
marca, i delimitar les prioritats en l’acció pú-
blica via concertació en programes anuals 
d’actuació.

• Racionalitzar a la comarca les polítiques i me-
sures a realitzar, mitjançant la utilització de 
criteris temàtics i territorial.

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

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.

Per possibilitar i assolir aquests nous objectius, el 
CES ha aprofitat aquests canvis per ampliar i do-
nar entrada a les entitats més rellevants de la co-
marca en matèria de desenvolupament econòmic 
local, així, les entitats que actualment formen part 
del CES són, a més del Consell Comarcal, els sindi-
cats de CCOO i UGT, les associacions empresarials 
de Pimec i AEBALL, els 30 ajuntaments de la co-
marca, la Unió de pagesos, la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, Innobaix, Agència d’Innovació 
i Coneixement del Baix Llobregat, la Cambra de 
comerç de Barcelona, el consorci del Parc Agra-
ri del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat. 

En aquesta darrera legislatura com a una de les 
fites més importats que ha promogut el CES ha 
estat l’aprovació i signatura, el dia 17 d’abril de 
2013, del Pacte per a la indústria del Baix Llobre-
gat. Aquest Pacte planteja els següents reptes:

• Analitzar les mesures urgents que cal em-
prendre per evitar la destrucció de més llocs 
de treball. 

• Potenciar aquelles activitats industrials que 
tenen major valor afegit, amb major compo-
nent tecnològic dins del seus processos pro-
ductius i resistents a la deslocalització.

• Fer una aposta ferma per dissenyar i poten-
ciar una formació professional orientada a les 
necessitats de les empreses industrials de la 
comarca. 

• Establir i potenciar els mecanismes de fi-
nançament públic i privat.

• Garantir unes condicions d’entorn favorables, 
tant per les indústries ja existents, com per les 
que puguin venir

• Impulsar i millorar els nostres corredors de co-
municació, tant vials, com ferrovials, portuaris 
i aeris. També es cabdal per al futur de la co-
marca la concreció del corredor mediterrani. 
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• Les polítiques públiques de suport i estímul a les 
empreses han d’anar acompanyades d’accions de 
foment de la col·laboració i cooperació empresa-
rial. 

• Identificar models d’èxit d’empreses industrials 
situades a la comarca per tal que siguin elements 
d’atractivitat i l’eix motor de l’economia de la co-
marca.

• Promocionar la comarca com a territori per a la 
ubicació de noves activitats industrials, posant en 
valor seus actius i les seves fortaleses.

• Definir les estratègies necessàries per atreure a la 
comarca nous projectes industrials que actuïn de 
tractors d’altres empreses i activitats.
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colònia Güell

El Consorci de la Colònia Güell està constituït pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació 
de Barcelona, l’Institut Català del Sòl i Ajunta-
ment de Santa Coloma de Cervelló, amb la fina-
litat d’administrar els terrenys que conformen la 
propietat proindivisa de 3,3 hectàrees de les tres 
primeres entitats a la Colònia Güell.  Dins aques-
ta superfície hi ha l’església-cripta, obra d’Antoni 
Gaudí inclosa a la Llista del Patrimoni Mun dial de 
la UNESCO, i les pinedes que l’envolten. 

A més, el Consorci de la Colònia Güell gestiona el 
centre d’interpretació.

CONSERVACIÓ DE L’ESGLÉSIA-CRIPTA

El Consorci de la Colònia Güell, com a administra-
dor d’aquesta obra inscrit a la Llista del Patrimoni 
Mundial,  te la obligació de vetllar per  la seva con-
servació i el manteniment de la seva autenticitat. 
Per això s’han fet diversos treballs de conservació 
puntuals en murs, finestrals, mobiliari i altres ele-
ments de l’edifici.

El més rellevant de la conservació ha estat l’exe-
cució dels projectes següents:

2011.- Reposició dels vitralls trencats dels fines-
trals de la Cripta de la Colònia Güell, amb un im-
port total de 22.815 €.

2013.-  Actuacions de reparació de la rampa de 
accés i coberta de la Cripta de la Colònia Güell, 
amb un import total de 68.176€ subvencionats pel 
Ministerio de Educación Cultura y Deportes.

2015.-  Acondiciament mínim de l’entorn nord i 
nord-oest de la Cripta de la Colònia Güell, amb un 
import total de 42.191 € finançats amb una sub-
venció de 32.000 €.de la Diputació de Barcelona.
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2011 2012 2013 2014

Nombre total 
de visitants

36.513 53.159 55.935 63.046

Província de 
Barcelona

45 % 35 % 35% 41%

Resta de 
Catalunya

5% 3% 4% 3%

Resta d’Espanya 6% 5% 4% 5%

Estranger 44% 57% 57% 51%

EL  CENTRE D’INTERPRETACIÓ

El Consorci de la Colònia Güell gestiona el centre 
d’interpretació, on hi ha la recepció dels visitants, 
l’exposició permanent i els serveis. També hi ha 
sales per exposicions temporals i sales de reu-
nions i actes de petit format.
El centre d’interpretació és una peça clau dels ser-
veis als visitants i és imprescindible per a disposar 
d’una in fraestructura de suport al desenvolupa-
ment dels recur sos turístics de la Colònia. 

L’edifici és propietat de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló, igual que els antics cellers, 
ara dedicats a serveis. El Consorci ho gestiona mi-
tjançant un conveni de cessió d’ús.
En aquest període s’ha realitzat treballs de man-
teniment de l’exposició permanent i dels serveis 
de l’edifici.

DESENVOLUPAMENT DEL TURISME 
CULTURAL

En el marc de la funció del Consorci de difondre 
els va lors patrimonials de la Colònia Güell, durant 
aquest qua drienni ha continuat funcionant el ser-
vei de visites a la Cripta i al conjunt de la colònia. 
S’ha de desta car que l’oferta és del conjunt de la 
colònia, ja que, a més de la Cripta, el nucli urbà i la 
fàbrica tenen un valor patrimonial, arquitectònic, 
històric i cultural important que cal divulgar i és 
motiu d’interès. 

Per això, el Consorci i l’Ajuntament han continuat 
coope rant en el marc del conveni de col·laboració 
per al desenvolupament dels recursos culturals 
turístics de la Colònia Güell. De fet, el desenvo-
lupament del tu risme cultural no és ni ha de ser 
aliè a la desenvolupa ment econòmic de la Colò-
nia i del municipi de Santa Coloma de Cervelló, 

sinó que ha de constituir un element dinamitzador 
i catalitzador de noves activitats i serveis vinculats 
tant al turisme com a les industries culturals i a la 
creativitat. 

L’any 2011 el Consorci va adjudicar el servei de vi-
sites a l’empresa Advanced Leisure Services fins el 
31 de maig de 2016 amb possibilitat de pròrroga 
fins a dos anys més. En el quadrienni 2011-2015 el 
nombre de visitants ha anat augmentant progres-
sivament.

Del visitants estrangers, el 2014, el 22% procedien 
del Japó, el 17% del Estats Units,  el 10% de França, 
el 7% de Rússia,  el 5% d’Alemanya, el 4% de Corea 
del Sud, i el 4% d’Itàlia, com a més destacats. Per 
tipologia de visitants, el 46% van adquirir el tiquet 
de forma individual, el 32% eren grups, el 13% es-
coles, i el 9% altres modalitats.

El desenvolupament dels recursos culturals tu-
rístics de la Colònia Güell no es pot desvincular 
d’un procés de millora de la qualitat urbana i de 
la dinamització de l’econo mia local, especialment 
dels serveis, de manera que les mesures de pro-
moció a la Colònia han de respondre a un model 
de desenvolupament integral.

Això s’ha realitzat en el marc del conveni vigent 
entre el Consorci de la Co lònia Güell, l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Cervelló i el Consorci de Tu-
risme del Baix Llobregat per al desen volupament 
dels recursos culturals turístics i la promoció 
econòmica de la Colònia Güell, amb l’objectiu de 
promoure i des envolupar les potencialitats del 
turisme cultural, els serveis, l’espai públic urbà i 
l’economia local.

Visita turística a la cripta de la colònia Güell
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En el quadrienni 2011-2015 s’han  acabat de repa-
rar els anys i reposat 23 dels pins caiguts per causa 
de la ventada del gener del 2009. 

S’han fet treballs de conservació i millora de di-
versos indrets de la pineda, ampliació i reposició 
de bancs i papereres, i reparacions  dels efectes 
del vandalisme. Com a obres més rellevants des-
taquen la pavimentació del camí de Can Julià  i la  
construcció d’un doble banc semicircular  a la pi-
neda, finançats amb subvencions de la Diputació 
de Barcelona.

També s’ha redactat un pla de senyalització tu-
rística de la Colònia Güell, i implantat la 1a fase 
d’aquest, corresponent a la senyalització direccio-
nal, tòtems i cartelleres-plànol.

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DEL 
MUNICIPI

El Consorci ha donat suport econòmic i logístic a 
les edi cions anuals de la Festa del Modernisme de 
la Colònia Güell, mitjançant convenis específics. 
L’interior de la Cripta ha estat cedit per a la cele-
bració dels tradicionals concerts de juliol orga-
nitzats per l’Ajuntament, així com per a concerts 
organitzats per entitats del municipi o vinculades 
a la Colònia.

CONVENI AMB L’ESGLÉSIA CATÒLICA

Després d’un llarg procés de negociació, el juliol 
de 2011 es va signar el conveni de col·laboració 
entre el Consorci de la Colònia Güell i l’Església 
Catòlica, que regula la utilització de la Cripta per 
als usos religiosos que corresponen a la Parròquia 
del Sagrat Cor de Jesús, i per als usos culturals i 
turístics que corresponen al Consorci com a admi-
nistrador de la propietat. En el conveni es regula 
també l’ús de la casa parroquial, que forma part 
de la mateixa propietat.

El conveni te una durada de quinze anys, po-
dent-se prorrogar en períodes de dos anys fins a 
quinze més. 

PARTICIPACIÓ EN ACTES DIVERSOS

El Consorci ha participat en jornades, seminaris 
i congressos sobre patrimoni i/o modernisme, en 
alguns casos presentant ponències. Es destaquen 
els següents:

• Jornades de Patrimoni de la Pedrera  (anual)

• Encuentros de gestores del Patrimonio 
Mundial en España organitzats per la Subdi-
rección General del Patrimionio Històrico del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
(anual)

• Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat 
(2013)

• Seminari sobre la gestió turística de l’obra de 
Gaudí (2015)

El febrer de 2014 es va constituir el Consell per al 
Foment i Difusió de l’Obra de Gaudí. Aquest Con-
sell, sota la presidència del Conseller de Cultura 
de la Generalitat, aplega les persones represen-
tants dels ens propietaris d’obres d’Antoni Gaudí, 
i representants de diversos departaments de la 
Generalitat. 

El mes d’octubre de 2014 es va celebrar a Barce-
lona el I Congrés Internacional Gaudí. Aquest con-
grés estava dedicat especialment a la Cripta de la 
Colònia Güell. El Consorci va intervenir en l’acte 
inaugural i el dia 8 a la tarda es va rebre a la Cripta 
una visita dels participants al Congrés.
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del Baix Llobregat

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat té com a objectiu principal desenvolupar l’activitat turística de 
la comarca per contribuir al seu creixement econòmic. Creat l’any 2.000 per encàrrec del territori, recollint 
d’una banda la voluntat dels ajuntaments de la comarca per fer un treball comú en defensa del sector i , per 
altra, recollint l’aposta de les associacions empresarials del territori.

Al llarg d’aquests anys hem vist com el sector turístic a la comarca està esdevenint un sector estratègic i el 
seu pes en el teixit productiu del Baix Llobregat s’ha consolidat, essent un dels sectors amb més potencial. 
Segons dades de 2014, el 16% de les empreses de la comarca i el 13% de la població ocupada del Baix Llo-
bregat desenvolupen activitats vinculades al sector turístic. 

Les dades d’ocupació hotelera són un bon reflex del creixement de l’activitat turística a la comarca. L’ocu-
pació hotelera del 2014 va tenir una mitjana d’ocupació del 62%, convertint-se en la més elevada dels 
darrers 4 anys. 

L’activitat i les actuacions del  Consorci de Turisme del Baix Llobregat tenen l’objectiu últim de  contribuir 
al creixement de l’activitat turística de la comarca. S’aposta de forma estratègica pel turisme de reunions, 
familiar, d’oci, esportiu i gastronòmic. Un exemple és una de les darreres campanyes de promoció abans de 
la fi de la legislatura sota el lema “A un salt de Barcelona”. Amb aquesta promoció es persegueix l’objectiu 
de posicionar el Baix Llobregat com un parc d’oci de Barcelona amb ofertes per gaudir en família, en pare-
lla o amb amics.
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El Consorci de Turisme aborda el desenvolupament 
turístic de la comarca a través dels següents eixos de 
treball:

• Creació de productes turístics  
• Promoció turística de la comarca
• Servei d’informació turística 
• Suport a la competitivitat de les empreses turísti-

ques
• Assessorament a empresaris, emprenedors i muni-

cipis

CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS

Turisme de reunions

Amb una marca creada sota el nom de “Baix Llobregat. 
Meetings & Events in Barcelona”, s’ha editat la 3a Guia 
Professional per a reunions, que ha comptat amb la in-
corporació de 14 noves empreses, tot reflectint el mo-
ment d’expansió que viu aquesta activitat a la comarca. 
Actualment, en formen part un total de 76 empreses 
públiques i privades.

Accions de promoció: famtrips per a empreses, agenda 
comercial amb empreses i agències, assistència a fires 
de negoci (EIBTM), workshops i networkings, i realitza-
ció de campanyes especials online. Tanmateix, el Con-
sorci és membre del Catalunya Convention Bureau i del 
Barcelona Province Convention Bureau.

La gastronomia

Amb l’objectiu de potenciar la gastronomia de la co-
marca en la seva doble vessant, la promoció dels pro-
ductes autòctons i la promoció de la cuina del Baix Llo-
bregat, el Consorci de Turisme, en estreta col·laboració 
amb els gremis d’hostaleria de la comarca i el Parc 
Agrari del Baix Llobregat, organitza diverses accions 
de promoció i qualitat gastronòmica, destacant la con-
tinuïtat de les campanyes gastronòmiques “Els Sabors 
de l’Horta del Baix Llobregat” amb un total de 34 res-
taurants participants. Així mateix també s’organitzen 
trobades de restauradors, viatges promocionals per 
premsa (presstrips), i col.laboracions diverses amb el 
Parc Agrari i amb iniciatives locals i altres associacions 
gastronòmiques. També s’han realitzat campanyes a 
través d’internet de productes de temporada, com les 
carxofes del Prat, les cireres del Baix Llobregat o els 
calçots.

El modernisme

Gaudí i Jujol, figures emblemàtiques de la comarca. 
L’església-cripta de Gaudí a la Colònia Güell, conside-

rada part del Patrimoni de la Humanitat per la Unes-
co, l’itinerari modernista d’en Jujol a Sant Joan Despí i 
l’impressionant conjunt de forns i xemeneia de l’antiga 
fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis, el Museu de Rajoles 
de Can Tinturé a Esplugues i la ruta modernista de Sant 
Feliu de Llobregat.

En aquesta línia de producte es treballa per a la promo-
ció dels recursos amb accions específiques, assistència 
a fires, viatges promocionals per agències (famtrips) i 
per la premsa (presstrips), i  a través de la nostra parti-
cipació al Cercle de Turisme de la Diputació de Barce-
lona i a l’Agència Catalana de Turisme.

Xarxa de Camins i senders del Baix Llobregat

Els camins són un mitjà excel·lent per descobrir i apro-
par als ciutadans i visitants la important oferta natural 
i cultural que posseeix el Baix Llobregat.

Durant aquesta legislatura, cal destacar la realització 
d’un nou Pla de senders turístics del Baix Llobregat, 
que defineix i estructura la xarxa de senders comar-
cal en 3 grans eixos troncals, encapçalats per l’eix del 
riu Llobregat , que estructuraran el territori i sobre els 
qual es vertebraran la resta de camins de la comarca, 
amb l’objectiu de que aquests eixos ordenin el territori, 
vertebrin les àrees i connectin els entorns naturals per 
aconseguir un efecte multiplicador. La implementació 
d’aquest Pla permetrà disposar d’una nova infraestruc-
tura turística a promocionar.

Turisme d’escoles

Realització del dossier d’activitats educatives, eina de 
difusió del coneixement del territori, on s’engloben 
un conjunt d’activitats adreçades a les escoles i als di-
ferents nivells educatius. El dossier s’envia en format 
digital a totes les escoles de la comarca, Barcelona i 
comarques veïnes. 

Destacar també la realització de famtrips anuals 
adreçats a directors i professors de les escoles de la co-
marca, de Barcelona i comarques de la província.

Turisme ornitològic

Revaloritzant i aprofitant el gran potencial dels Espais 
Naturals del Delta de Llobregat en aquesta vessant, es 
treballa la seva promoció a través d’accions adreçades 
als amants de l’ornitologia.

Turisme familiar

Per a la promoció del turisme familiar el Consorci ha 
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descomptes per a famílies”, que s’edita anualment 
amb nous descomptes i promocions especials i 
que les famílies poden sol.licitar al Consorci o des-
garregar-lo de forma on-line des del web.

A l’any 2015 aquesta promoció ha comptat amb 
la co-participació de 12 espais turístics - la Colò-
nia Güell, el Canal Olímpic de Catalunya, els Es-
pais Naturals del Delta del Llobregat, el Parc Ar-
queològic Mines de Gavà, les Coves del Salnitre de 
Collbató, Catalunya en Miniatura, els Museus d’Es-
plugues, el Museu Can Barraquer, l’Itinerari Jujol 
de Sant Joan Despí, el Museu Agbar de les Aigües, 
el Museu de Montserrat i Catalunya en Miniatura 
Aventura.

Es tracta d’una acció promocional de gran impac-
te i els resultats així ho confirmem, ja que més 
26.000 persones han visitat la comarca gràcies a 
aquesta campanya.

Turisme esportiu

El Baix Llobregat és una destinació potencial per 
al turisme esportiu ja que compta amb instal·la-
cions esportives de primer ordre, àmplia oferta 
d’allotjament, bona relació qualitat-preu, proximi-
tat a Barcelona, Aeroport Barcelona-El Prat, Cas-
telldefels com a destinació esportiva, i importants 
equips municipals a primeres divisions i esportis-
tes d’elit.

Per tal de promoure l’oferta de turisme esportiu 
de la comarca s’ha editat el Catàleg de Turisme 
esportiu del Baix Llobregat. Aquesta eina és el ma-
terial de suport per a les accions comercials que 
farà el Consorci amb l’objectiu de captar stages 
i competicions i també oferir activitats esportives 
que complementin les estades dels nostres turis-
tes.

Creació d’altres productes turístics:  “De ruta 
amb el Tram”

Aquesta campanya ha comptat amb la col•labo-
ració del Tramvia Metropolità i els ajuntaments 
d’Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Té l’objectiu 
que els visitants descobreixin tots els atractius 
turístics d’aquests cinc municipis per on passa el 
Trambaix (línies T1, T2 i T3), des dels itineraris 
modernistes, museus, parcs i jardins, restaurants 
fins a llocs emblemàtics, i amb descomptes i pro-
mocions especials. www.rutadeltram.cat

Promoció turística de la comarca

Les accions es dissenyen en funció dels diferents 
productes i línies de treball engegades, tot selec-
cionant els mercats i canals per arribar al públic 
objectiu del Baix Llobregat. D’aquesta manera es 
porten a terme les següents accions: 

• Promoció offline: Edició i distribució de mate-
rial turístic. 

• Promoció online: Portal web del Baix Llobre-
gat www.turismebaixllobregat.com, butlletí 
mensual d’oci, i canal twitter, instagram i fa-
cebook @Turismebaixllob.

• Organització del Concurs fotogràfic del Baix 
Llobregat, durant el període de primavera.

• Organització de famtrips, adreçats a tour ope-
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radors i agències que arriben al públic final. 
• Organització de presstrips per a mitjans de comu-

nicació, blogtrips per a blogueros i Instawalks per 
instagramers. 

• Assistència a fires, workshops i altres esdeveni-
ments, dins i fora de la comarca, tot prioritzant els 
mercats potencials.

En el marc d’aquest nou posicionament comercial s’ha 
posat en marxa una campanya impactant, una aventu-
ra promocional sense precedents a la xarxa per tal de 
posicionar el Baix Llobregat com a destí d’escapades. 
Sota el títol “Fes el salt!”, una aplicació web ha con-
vidat als usuaris, a compartir a través de facebook a 
qui o a què farien el SALT per visitar el Baix Llobregat i 
participar en el sorteig d’uns premis molt exclusius: una 
festa privada per a 10 persones a la platja, una estada 
romàntica en un hotel quatre estrelles o una aventura 
al mar a bord d’un catamarà.
www.feselsalt.cat

Informació turística

En relació al servei d’informació turística del Baix Llo-
bregat, a través de la xarxa articulada a partir de les 
oficines de caràcter local que ara funcionen com a 
punts d’informació comarcal i sota la coordinació del 
Consorci, es desenvolupa la prestació dels serveis d’in-
formació turística. Aquestes oficines estan destinades 
a donar informació turística general de la comarca 
amb accions que permeten consolidar els productes 
turístics existents. La millora contínua d’aquesta Xarxa 
d’Informació turística, es fonamenta en el seguiment i 
anàlisi del servei d’informació comarcal de les oficines 
locals actualment existents: Collbató, Castelldefels, 
Colònia Güell, Corbera, Vallirana i l’oficina de Gavà a 
la zona de la platja.

Suport a la competitivitat de les empreses 
turístiques

1.- Observatori de Turisme del Baix Llobregat: Una eina 
per al coneixement del mercat turístic 

Adscrit a l’Observatori Comarcal, l’Observatori de Tu-
risme del Baix Llobregat, es va crear per tal de millorar 
les condicions de competitivitat del sector del turisme 
a la comarca cobrint la demanda d’informació de qua-
litat d’aquest sector. L’Observatori recull, tracta i publi-
ca dades de l’ocupació hotelera de la comarca i de la 
conjuntura turística, amb caràcter trimestral, semestral 
i anual. Tots els informes es troben publicats al web del 
consorci de turisme.

2.- Qualitat turística

Totes les línies de treball engegades pel Consorci por-
ten implícita la idea d’excel·lir en la qualitat del pro-
ducte i del servei. Des de l’any 2007 s’està implantant 
a la comarca el SICTED. Un model que pretén millorar 
la qualitat en els sectors que formen part de l’activitat 
turística, en la que intervenen empreses pròpiament tu-
rístiques, així com altres empreses que presten serveis 
als turistes. La convocatòria està oberta a totes les em-
preses i serveis turístics del Baix Llobregat, i en l’actua-
litat comptem amb 36 empreses certificades.

3.-Trobades empresarials

De periodicitat anual, són una eina de treball impres-
cindible per a la cohesió del sector empresarial i públic 
i per contribuir al creixement de l’activitat turística en 
la comarca. Així en aquests anys s’han desenvolupat di-
verses trobades empresarials que inclouen sessions de 
formació i una part de networking entre tots els agents 
turístics de la comarca. 

4.- Suport a la formació

Anualment s’organitzen diversos cursos adaptant la 
temàtica a les necessitats més immediates del sector. 
Així les temàtiques han estat variades, des de comer-
cialització de producte, implantació de la llei de pro-
tecció de dades, comunicació digital turística, fidelit-
zació de clients, reputació on-line són algunes de les 
jornades que s’han organitzat en aquesta legislatura.

5.- Butlletí de notícies per als professionals del turisme

Es tracta d’una publicació nascuda arrel de les deman-
des dels professionals. A través d’aquest butlletí s’hi re-
cullen informacions d’interès per al conjunt del sector i 
s’envia a tota la base de dades

Assessorament  a empresaris, emprenedors i  mu-
nicipis

El  Consorci de Turisme ofereix un servei d’assessora-
ment en la posada en marxa de productes, recerca de 
subvencions, informació sobre la normativa turística 
legal vigent, entre altres. Aquest servei permet a em-
preses i emprenedors tenir un suport d’acompanya-
ment en la creació o consolidació dels seus projectes 
empresarials i comercials. Així mateix, des del Consor-
ci es dona suport als municipis, assessorant-los en la 
posada en marxa de diferents iniciatives de promoció i 
creació de productes turístics.
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Baix Llobregat

El Consorci del Parc Agrari està constituït pel Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya a través 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, la Unió de Pagesos 
de Catalunya, i els Ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà i Viladecans, El Prat de Llobregat, L’Hospita-
let de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, 
Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i El Papiol. 

La seu institucional del Consorci és la del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. El centre d’informa-
ció i gestió del Parc Agrari està situat a la masia 
Can Comas, a la zona agrícola entre els termes 
municipals del Prat de Llobregat i Sant Boi de Llo-
bregat, on hi ha la gerència i els serveis tècnics. 

Les actuacions del Consorci estan orientades a 
preservar l’espai agrari, promoure el desenvolu-
pament econòmic de les explotacions agràries, i 
conservar i difondre els valors ambientals i cultu-
rals del territori. 

El Parc Agrari del Baix Llobregat forma part de la 
Xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona. 

En el quadrienni 2011-2015, el Consorci del Parc 
Agrari ha adaptat les seves estratègies i actua-
cions per tal d’atenuar i corregir els impactes de 
la crisi en el seu territori, tot i comptar amb menys 
recursos econòmics per a fer-ho. Això ha compor-
tat la priorització de les actuacions de promoció 
econòmica, especialment la de suport a la venda 
directa i la recuperació de camps abandonats. 
També s’ha de destacar com a rellevant el procés 
d’aprovació del Pla Especial de Protecció i Millo-
ra del Parc Agrari del Baix Llobregat, el qual ha 
de permetre millorar la regulació urbanística del 
Parc Agrari i la seva consolidació territorial. 

El conjunt de les actuacions, es relacionen d’acord 
amb les cinc línies estratègiques del Pla de gestió 
i desenvo lupament del Parc Agrari:

1.- ASSOLIR L’EFICIÈNCIA DE LES IN-
FRAESTRUCTURES I ELS SERVEIS GENE-
RALS DEL TERRITORI AGRARI

El Consorci ha actuat en aquest àmbit en col·la-
boració amb els ajuntaments per tal de resoldre 
problemes derivats del mal estat o funcionament 
deficient de camins i canalitzacions de reg i dre-
natge. Les actuacions s’han finançat amb apor-
tacions econòmiques del Consorci i dels Ajunta-
ments corresponents, regulades mitjançant un 
conveni marc i plans de treball anuals.

Millora de la xarxa de camins

S’han executat obres de millora de camis en els 
municipis de Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobre-
gat, El Prat de Llo bregat, Sant Joan Despí, Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Feliu de Llobregat, Mo-
lins de Rei i El Papiol. 

També s’han fet treballs de manteniment puntuals 
i de sega de marges en diversos camins de pràcti-
cament tots els municipis del Parc.

Millora de la xarxa de reg i drenatge

• Substitució de ponts obsolets o deteriorats so-
bre canals i corredores. 

• Neteja de corredores i canalitzacions de des-
guàs d’aigües pluvials.

• Actuacions de neteja  de canalitzacions rea-
litzades a l’entorn de l’estany del Remolar per 
afavorir el desguàs de l’aigua de pluja al mar, 
comptant amb la col·laboració del Consorci 
dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

• Segues de marges de canalitzacions diverses. 
• Actuacions puntuals de neteja i reparació 

d’emer gència per incidències a la xarxa.

Pel que fa a execució d’obres en camins i xarxa de 
reg i de drenatge en el marc dels convenis amb els 
Ajuntaments aquest quadrienni, el Consorci del 
Parc Agrari ha aportat 292.601,61 € i els Ajunta-
ments  229.672,53 €. a més, per actuacions urgents 
o singulars, el Consorci ha aportat 160.282,66 €.
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Aigües de reg i millora de l’eficiència de les xarxes 
de distribució

• Realització del programa de seguiment qualitatiu 
de les aigües de reg del Parc Agrari. 

• Formulació de propostes per a la millora qualita-
tiva de les aigües de reg i de reutilització d’aigües 
regenerades. 

• Conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Agència Catalana de l’aigua per al subministra-
ment  d’aigua regenerada a la xarxa de corredores 
de Viladecans i Gavà.

Seguiment d’obres i infraestructures que traves-
sen el Parc Agrari

• Connexió C-32 amb l’autovia del Baix Llobregat. 
• Diverses infraestructures de sanejament. 
• Emissió d’informes preceptius d’obres diverses i 

al·legacions en tràmits d’informació pública.

Servei de vigilància rural

• Connexió C-32 amb l’autovia del Baix Llobregat. 
• Diverses infraestructures de sanejament. 
• Emissió d’informes preceptius d’obres diverses i 

al·legacions en tràmits d’informació pública.

Servei de vigilància rural

Aquest servei s’ha fet en coordinació amb  les policies 
locals i els Mossos d’Esquadra.

Tipus d’incidència 2011 2012 2013 2014

Furts i robatoris 123 98 68 92

Abocaments 84 90 79 104

Horts precaris i danys en 
propietats

46 43 24 46

Incendis 10 14 9 7

Construccions  en propie-
tats

2 1 2 7

Deficiències en camins i 
séquies

43 55 80 107

Danys i altres relatius a 
animals

14 6 10 14

Identificació i control de 
vehicles 

18 11 13 5

Altres 35 30 51 80

TOTAL 375 348 336 462

2.- PROMOURE SISTEMES DE PRODUCCIÓ 
O COMERCIALITZACIÓ QUE AFAVOREIXEN 
L’INCREMENT DE LES RENDES GENERADES 
PER LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Programa per a la recuperació de terres abando-
nades

• Establiment d’ajuts a les empreses agrícoles per 
realitzar treballs de posada a punt per al cultiu 
de camps abandonats. S’ha desenvolupat els anys 
2013, 2014 i 2015. Entre els anys 2013 i 2014 s’han 
recuperat 18 Ha, amb una aportació per part del 
Consorci de 32.371 €.

Foment del lloguer i compravenda de terres

• Establiment d’un Protocol (PROBOT) per facilitar 
la divulgació de les ofertes i demandes de terres 
de lloguer i venda en l’àmbit del Parc Agrari, i per 
facilitar el contacte entre les persones o entitats 
interessades.

Programa de tutoria per a noves empreses agrí-
coles

• Suport tècnic d’acompanyament a les persones 
o entitats emprenedores que inicien l’explotació 
agrícola en l’àmbit del Parc agrari en els primers 
mesos de l’activitat. Es realitza des del 2013, i s’han 
beneficiat 7 noves empreses.

Formació professional de nous actius per a l’acti-
vitat agrícola

• Col·laboració amb el Consell Comarcal en la realit-
zació del curs de formació en horticultura ecològi-
ca dins el programa Joves per l’Ocupació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que es va realitzar a Can 
Comas el 2013.

• Col.laboració amb el Consell Comarcal en la rea-
lització del curs de formació agrícola del projecte 
Qualificació de persones aturades per a la mobi-
litat als sectors turístic i agrari, corresponent als 
Projectes Innovadors i Experimentals del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que es va realitzar a Can 
Comas entre els mesos de maig i desembre de 
2014.
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cialment d’aquelles més respectuoses amb el 
medi

• Convenis genèrics i específics de suport a les 
Agrupacions de Defensa Vegetal. 

• Suport a programes específics d’experimenta-
ció a la finca de Can Comas. 

• Jornades divulgatives. 
• Promoció de la producció integrada i l’agri-

cultura ecològica. 
• Manteniment de l’Arboretum: varietats de 

fruiters tradicionals de la comarca a Can Co-
mas. 

• Col.laboració en diversos treballs de recerca. 
• Participació en l’organització a Can Comas 

de diverses sessions del programa anual de 
transferència tecnològica del DAAM.

Promoure la cooperació per valorar les pro-
duccions millorar l’accés al mercat en condi-
cions competitives

• Desenvolupament de la identificació “Produc-
te Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat” 

• Suport a la tramitació de la Indicació Geogrà-
fica Protegida (IGP) “Carxofa Prat” i l’associa-
ció que la impulsa. 

• Campanya “Els sabors de l’Horta del Parc 
Agrari del Baix Llobregat” en col·laboració 
amb els gremis de restauradors del Baix Llo-
bregat i el Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat.

• Col·laboració amb les cooperatives agrícoles 
per a la millora dels punts de venda a Merca-
barna i mer cats municipals.

Fomentar la venda directa de les empreses 
productores

• Creació dels “Mercats de Pagès” en vuit muni-
cipis de la comarca, amb la col·laboració dels 
Ajuntaments corresponents per tal de poten-
ciar la venda directa per part dels productors 
i fomentar el consum de productes de proxi-
mitat.

3.- Fomentar la implantació de serveis i la mo-
dernització de les explotacions agràries per 
millorar-ne la viabilitat

• Manteniment del web www.elcampacasa.com 
per a la promoció de les produccions del Parc 
Agrari i afavorir el contacte amb els consumi-
dors. 

• Participació activa en l’execució dels progra-
mes anuals de la Xarxa de Productes de la Te-
rra en conveni amb el Consell Comarcal. 

• Realització de jornades tècniques i reunions 
sobre comercialització amb productors del 
Parc Agrari. 

• Campanyes gastronòmiques “Els sabors de 
l’Horta” en col·laboració amb el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat i els gremis de res-
tauradors de la comarca. 

• Edició de materials de promoció de productes 
de temporada. 

• Implantació de programes anuals d’holeritu-
risme (turisme de l’horta) vinculats a produc-
tes específics del Parc Agrari (carxofa, cirera, 
bleda). 

• Realització de tallers culinaris sobre produc-
tes del Parc Agrari amb restauradors de la co-
marca. 

• Presència a Fires de la comarca i de Barcelona 
per a la promoció de productes. 

• S’ha inclòs la divulgació dels productes del 
Parc entre les famílies dels alumnes partici-
pants en el pro grama pedagògic “L’escosiste-
ma agrari”.

Municipis amb 
Mercat de Pagès

Des de 
2012

Des de 
2013

Des de 
2014

Des 
de 

2015

Sant Boi 
de Llobregat

X

Santa Coloma 
de Cervelló

X

El Prat 
de Llobregat

X

Sant Vicenç 
dels Horts

X

Sant Joan Despí. 
Parc Torreblanca

X

Viladecans X

Gavà X

Cornellà X
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4.- Aconseguir un espai de qualitat integrat en el 
territori i amb harmonia amb el medi natural

Col.laboració en la redacció de la revisió del Pla Espe-
cial del parc agrari del Baix Llobregat

• S’ha col·laborat amb l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, en la redacció de la revisió del Pla Especial 
del Parc Agrari a càrrec d’aquesta entitat. El Con-
sorci ha fet les seves aportacions. El nou Pla Espe-
cial ha estat aprovat provisionalment en 2015.

Millora de les relacions entre les zones naturals i 
agríco les

• Actuacions puntuals de conservació i millora de 
sistemes naturals per ser compatibles amb l’ús 
agrí cola de l’entorn. 

• Gestions davant la Generalitat de Catalunya i coor-
dinació amb les organitzacions agràries per a la 
solució dels problemes generats per la sobrepo-
blació de fauna salvatge. 

• Col·laboracions puntuals amb institucions i/o enti-
tats científiques per a treballs de recerca sobre el 
medi natural i agrari. 

• Foment de la protecció dels ocells rapinyaires al 
delta del Llobregat. 

• Col·laboració amb el Consorci del Espais Naturals 
del Delta del Llobregat. 

• Campanyes de neteja d’abocaments incontrolats 
en col·laboració amb el Consell Comarcal.

Disciplina urbanística i vigilància mediambiental

• Redacció d’informes preceptius per a l’atorgament 
de llicències d’obres i activitats per part dels ajun-
taments. 

• Detecció d’incidències i comunicació als ajunta-
ments.

5.- Consolidar i donar a conèixer el patrimoni na-
tural i cultural del Parc Agrari, sense interferèn-
cies amb l’activitat agrària

Ordenació i condicionament dels espais i accessos d’ús 
públic del Parc Agrari

• Senyalització d’accessos al Parc Agrari, així com al-
guns itineraris i elements i espais singulars. 

• Formulació de propostes d’accessibilitat en relació 
a les noves infraestructures que s’han implantat en 
el territori i la recuperació de l’espai fluvial i el seu 
entorn.

Difusió dels valors productius, ecològics i culturals del 
Parc Agrari

• Programa pedagògic “L’ecosistema agrari” dirigit a 
alumnes del cicle superior de primària de les esco-
les dels municipis del Parc Agrari, amb participació 
de 4.035 alumnes entre el 2012 i 2013. 

• Campanyes de promoció de les produccions del 
Parc Agrari.

• Edició de fulletons informatius sobre el medi agrari 
del Parc. 

• Participació en jornades, conferències i actes di-
versos per exposar el Parc Agrari i les experiències 
acumulades.

Projecció exterior i relacions amb altres territoris 
agraris

El Parc Agrari del Baix Llobregat s’ha consolidat com 
un referent a nivell estatal i europeu d’una forma de 
gestionar territoris agraris periurbans de l’entorn de 
grans ciutats. En són una prova les visites rebudes de 
representants polítics i tècnics d’administracions regio-
nals, metropolitanes i locals de diversos països, així 
com d’organitzacions agràries i universitats. 

D’altra banda el Parc Agrari, a través de programes eu-
ropeus en els que participa directament (Agriproxi) o 
mitjançant la Diputació de Barcelona o la Generalitat 
de Catalunya ha participat en seminaris i col·loquis in-
ternacionals sobre agricultura periurbana i de promo-
ció de productes agraris.

Mercat de pagès, parc de Torreblanca, 2013
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A partir de les reflexions dels diferents fòrums de 
mobilitat des del Consell Comarcal es fa un segui-
ment de manera integrada de la problemàtica de 
mobilitat en el territori, tant de les persones com 
de les mercaderies així com dels diferents modes 
de transport: a peu, en transport públic, en vehicle 
privat, en bicicleta.  

El Consell Comarcal del Baix Llobregat es va in-
corporar l’any 2013 a l’Associació de Municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i és mem-
bre del seu Comitè Executiu.

SEGUIMENT INFRAESTRUCTURES

Durant els darrers anys, la mobilitat a la comarca 
s’ha vist greument afectada per l’aturada, tant per 
part de l’Estat com de la Generalitat, d’inversions 
en infraestructures planificades o d’obres ja inicia-
des: connexió de l’AP-7 i la A-2 a Sant Andreu de la 
Barca, l’accés ferroviari a l’aeroport d’el Prat, els 
túnels i la variant de Vallirana, la connexió de la 
C-32 i la B-23 a Sant Boi i Cornellà, el túnel de la 
B-40 a Abrera, el soterrament de les vies de ferro-
carril a Sant Feliu de Llobregat o la finalització i 
posada en funcionament de la línia 9 del metro 
fins a l’Aeroport. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha fixat 
posicionaments en relació a aquestes demandes 
a partir de l’anàlisi dels pressupostos d’inversió de 
les administracions a la comarca. En col·laboració 
amb els municipis, s’han establert mecanismes 
d’interlocució tant amb el Ministerio de Fomento 
i amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 
per plantejar alternatives. 

PLA DE MOBILITAT DE TRANSPORT A LA 
DEMANDA

El Consell Comarcal va crear, amb els municipis 
interessats, un grup de treball sobre la problemà-
tica del transport públic als municipis amb urba-
nitzacions disseminades al territori. Els serveis de 
transport urbà implantats en aquests municipis 
no cobreixen les expectatives a la vegada que 
pateixen importants dèficits d’explotació. Amb la 

col·laboració de l’AMTU i de la Diputació de Bar-
celona, s’està realitzant un estudi sobre la viabili-
tat d’un servei de transport públic a la demanda, 
que definirà la implantació d’una experiència pi-
lot. 

D’altra banda, s’ha acordat amb la Generalitat la 
realització d’un Pla de Mobilitat de transport a la 
demanda. El Departament de Territori i Sostenibi-
litat, amb la col·laboració del Consell Comarcal, 
elaborarà una diagnosi i una proposta de mesures 
a adoptar, a partir d’un treball individualitzat amb 
els ajuntaments que hi estiguin interessats.

ELABORACIÓ DE L’INVENTARI I PLA DE 
CAMINS D’INTERÈS COMARCAL

L’Inventari recull aquells camins que comuniquen 
nuclis o poblacions de la comarca i que comple-
menten la capil·laritat de la xarxa de carreteres 
locals. No es tracta, per tant, d’un inventari ex-
haustiu, sinó limitat a aquelles vies que tenen una 
significació fonamentalment supralocal.

Aquest projecte es va dur a terme d’acord amb 
la Diputació de Barcelona, entre els anys 2012 i 
2013, a partir d’un treball de camp per al qual es 
va comptar amb la col·laboració tècnica dels dife-
rents municipis.

CONVENI AMB L’ICGC. ELABORACIÓ 
MAPA 1:25.000

Mitjançant un conveni amb l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya, el Consell Comarcal 
col·labora en l’el.laboració del Mapa Topogràfic 
de Catalunya 1:25.000 (MTC25). La col·laboració 
del Consell Comarcal, així com també del Consor-
ci de Turisme del Baix Llobregat permet incorpo-
rar informació rellevant sobre camins, senders i 
punts d’interès turístic.
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FÒRUM CONNECTIVITAT I BANDA AM-
PLA AL BAIX LLOBREGAT

Es va celebrar el 2 d’abril de 2014. El propòsit 
d’aquest Fòrum era informar i debatre entre els 
diferents agents públics i privats sobre la situació 
de la banda ampla al territori, comptant amb la 
presència d’experts i representants del sector. Es 
va posar de manifest la necessitat de millorar l’ac-
cés a la banda ampla en molts dels polígons d’ac-
tivitat econòmica de la comarca. 

La jornada va evidenciar la importància d’afrontar 
els reptes que planteja l’Agenda Digital 2020 de la 
Comissió Europea que té com objectiu la universa-
lització de la banda ultraràpida a un preu compe-
titiu a l’any 2020 i obliga a augmentar de manera 
progressiva les velocitats de transmissió de dades 
per crear un autèntic mercat únic digital.

EL FÒRUM COMARCAL DE LA MOBILITAT 
DEL BAIX LLOBREGAT

El Fòrum es va iniciar l’any 2008 amb l’objectiu 
d’abordar conjuntament amb les administracions 
i els agents socials la problemàtica de la mobilitat 
al Baix Llobregat en les seves diverses vessants. 
Calia parlar de mobilitat en transport públic; de 
les infraestructures i el seu impacte en el territo-
ri; de l’accessibilitat de les persones als polígons 
industrials; de la mobilitat de les mercaderies i el 
necessari canvi modal de la carretera cap al ferro-
carril; de l’accessibilitat al Port; de la mobilitat no 
motoritzada; de la mobilitat de les persones amb 
diversitat funcional.

Durant aquest mandat s’han celebrat tres ses-
sions del Fòrum Comarcal de la Mobilitat, que 
van comptar amb una elevada participació de re-
presentants dels municipis de la comarca, de les 
organitzacions i entitats implicades i de sectors 
professionals.

• Sessió del 20 de setembre de 2012. Centrada 
en la demanda d’inversions i en la represa de 
les obres d’infraestructura aturades com a 
conseqüència de les polítiques d’austeritat.

• Sessió del 3 de juliol de 2013. Amb el trans-
port públic com a eix principal. Es va aprovar 
el manifest “Millora de la mobilitat sostenible 
a la comarca del Baix Llobregat”, elaborat per 
un grup de treball articulat pel Consell Co-

marcal amb la participació molt activa d’or-
ganitzacions sindicals i empresarials (CCOO, 
UGT, PIMEC, Cambra de Comerç) i diverses 
entitats de la comarca (Centre d’Estudis Co-
marcals, Promoció del Transport Públic). 

• Sessió del 15 d’abril de 2015, sota el lema el 
Baix Llobregat, comarca líder en l’ús de la bi-
cicleta. Es van tractar diferents aspectes clau 
en la promoció de l’ús de la bicicleta: les xar-
xes ciclables dins dels plans de mobilitat, l’im-
pacte econòmic de la bicicleta, els projectes 
singulars de connectivitat intercomarcal, així 
com les diverses experiències en l’àmbit local.
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DEFINICIÓ

El Centre Ocupacional és un servei i establiment 
d’atenció diürna on s’atén a persones amb disca-
pacitat intel·lectual, majors de 18 anys, en edat 
laboral i que la seva disminució no els hi permet, 
de forma temporal o definitiva, la seva integració 
en una empresa ordinària o en un Centre Especial 
de Treball.
El Centre Ocupacional Caviga està ubicat a la lo-
calitat de Viladecans. Dóna atenció a persones 
amb discapacitat intel·lectual de les localitats de 
Castelldefels, Gavà i Viladecans i actualment tam-
bé dóna atenció de forma excepcional, a 3 perso-
nes residents a  Begues.
El Centre Ocupacional Caviga disposa d’una capa-
citat assistencial de 94 places.

SERVEIS

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Té per objecte facilitar als seus usuaris/es una 
atenció diürna integral que els hi permeti asso-
lir, dins les possibilitats de cadascú i a través d’un 
programa individual, la seva màxima integració 
social. 

Aquest servei ofereix dos tipus d’activitats: ajusta-
ment personal/social i ocupació terapèutica.

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

Té per objecte facilitar als seus usuaris/es una 
atenció diürna integral que els hi permeti, dins les 
possibilitats de cadascú, potenciar i conservar les 
capacitats laborals per tal que els usuaris/es esti-
guin en disposició d’integrar-se a l’activitat labo-
ral quan les circumstàncies ho permetin.
Aquest servei ofereix dos tipus d’activitats: ajusta-
ment personal/social i activitat prelaboral. 

FINALITAT

El Centre Ocupacional Caviga assumeix la finalitat 
d’acompanyar i atendre a persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual amb l’objectiu d’acon-
seguir el major grau d’integració social i laboral, 
contribuint així a la millora de la qualitat de vida.

Aquesta finalitat es concreta en una sèrie d’objec-
tius:

• Millorar les habilitats adaptatives concep-
tuals, pràctiques i socials de les persones amb 
discapacitat psíquica, en les diferents àrees de 
la vida adulta i en el seu entorn comunitari i 
cultural que és propi per la seva edat.
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• Oferir els suports necessaris per a cada usuari/a, 
tant en l’ocupació terapèutica/activitat pre-laboral 
com en les activitats d’ajustament personal i social.

• Fomentar l’autodeterminació de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, educant en les habilitats 
i oferint oportunitats per a què els usuaris puguin 
realitzar eleccions, prendre decisions i participar 
activament en el camí de la seva vida.

• Oferir a la persona atesa un servei individualitzat, 
en funció de les seves  necessitats i preferèn-
cies, i flexible dins d’una Planificació Centrada en 
la Persona (PCP).

OCUPABILITAT EN DATA 30 DE JUNY DE 2015

Centre ocupacional Caviga

Homes: 52 Dones: 37

Població de residència

Usuaris/es residents a Cas-
telldefels

20

Usuaris/es residents a Gavà 31

Usuaris/es residents a Vila-
decans

35

Usuaris/es residents a 
Begues

3

Projectes i reconeixements 2011-2015
 
10è  Aniversari del centre

El Centre Ocupacional Caviga va celebrar el seu 10è 
aniversari el dia 21 de novembre amb una gran festa 
a la Sala Gran del Teatre Atrium Viladecans on es va 
representar l’obra Alicio del nostre grup de música i 
teatre.

Premis de Reconeixement Cultural

El novembre del 2014 Caviga va rebre el premi Joan 
Garcia Nieto als VIII Premis de Reconeixement Cultu-
ral del Baix Llobregat que atorga el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. El nostre centre va estar 
premiat en la categoria de Compromís Cívic i Cohesió 
Social pel nostre projecte d’Art Inclusiu que porta a ter-
me el grup de CavigaTeatre.

CavigaTeatre

L’any 2011 es va iniciar el projecte de centre Caviga-
Teatre amb l’objectiu de formar part de la programació 
de  la Fira de Teatre al Carrer de Viladecans i de partici-
par, de forma activa i visible, en les activitats culturals 
que ofereixen els nostres municipis. L’any 2012 es va 
estrenar amb «Teatre per un forat» en la XXIII edició 
del Festival Internacional de Teatre i Animació de Vila-
decans; i l’any 2014 vam repetir amb «Alicio» en la XXV 
edició. També es van representar aquestes dues obres 
en el 2012 i 2014 a l’Atrium de Viladecans.

Cinema

El grup de cinema de Caviga i els protagonistes dels 
seus curtmetratges van rebre al llarg d’aquests anys 
importants premis i reconeixements en diferents actes 
públics:

• Amb el curt Wiladecans van guanyar el Premi al 
Millor Curtmetratge de la categoria Microcurt Lo-
cal al VIII Certamen de Curtmetratges de Vilade-
cans (2010). 

• Amb el curtmetratge Beachladecans van guanyar 
el Premi a la categoria Microcurt Local al IX Certa-
men de Curtmetratges de Viladecans (2011). 

• Amb el curtmetratge «¿...?» van guanyar el Premi al 
millor Curtmetratge del Baix Llobregat al X Certa-
men de Curtmetratges de Viladecans (2012).  

• El curtmetratge «¿Y ahora qué?»  es va estrenar a 
Can Xic l’any 2014 i i es van realitzar passes a la 
Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà, a l’Atrium Vi-
ladecans, a la Biblioteca de Viladecans i a Actua 
Arts Festival. 
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ments:

 ¤ Premi al Millor Curtmetratge i al Millor 
Actor de Repartiment per Javier Cerdán 
al Festival Amateur CaDi, organitzat pel 
Centre Ocupacional Can Carreras (2014).

 ¤ Premi al Millor Curtmetratge, Millors Tí-
tols de Crèdits i Millor Guió Original al 
Festival «Súbete al Corto», celebrat el 
novembre de 2014 a Alicant.  

 ¤ Premi al Millor Curtmetratge i  reco-
neixement especial per la interpretació 
de Roberto i Javi en la mostra dis-Capa-
citat en  el FestiValde en Corto de Valde-
peñas organitzat per Recorta2  i l’equip 
d’AFAD Valdepeñas

 ¤ Sel.leccionat com a finalista a la XVI Edi-
ció del Festival Internacional de Curtme-
tratges Fantàstics i freaks Fantosfreak 
(2015). 

Caviga en Acció

El febrer de l’any 2014 es va realitzar el primer 
programa “Caviga en acción” emès a Ràdio Gavà 
(91.2FM). Un projecte del taller d’habilitats de rà-
dio que des de la seva estrena s’emet amb una pe-
riodicitat mensual.
 
Pintura

Els usuaris/es del centre ocupacional han obtingut 
els següent reconeixement  en aquesta disci-
plina:

• En la VII Edició del Concurs de Pintura «Nous 
Genis» Esther Biarnés i la seva obra «Mi perra 
y yo» van ser seleccionades finalistes (2010).

• En el Concurs d’Art de Provital Group la pintu-
ra  « El Mar» de Carolina Porta va ser nombra-
da finalista (2014)

• El «Balcó de les Arts» de la Fundació Setba ens 
ha premiat:

 ¤ Finalista per a Raúl Muñoz de la Nava 
Pomares (2014)

 ¤ Finalista per a Dani Cobo (2013)
 ¤ 3er premi per a Antonio Lechuga (2012)
 ¤ 1er premi per a Amaya Yurrita (2011)

Narrativa

El centre ocupacional Caviga participa des de 
l’any 2009 en el Concurs de Narrativa Breu que or-
ganitza l’Associació Alvent i ha rebut els següents 
reconeixements:

• Accèsit a Jose Miguel Cano per «El poble pe-
tit» (2015)

• Accèsit a Mª Antonia Alcaraz  per «Un gos i un 
estruç feliços» (2014)

• Primer Premi a Juan Pedro Fernández per «Les 
papallones treballen al bosc» (2103)

• Primer Premi en la categoria de treballs 
col·lectius per a Ángel Fernández, Tomás 
Martínez, Óscar Moral, Jordi Muros, Merche 
Navas, Raquel Poley, Lolo Quijada i Julián 
Vázquez per «El rave lleig» (2012)

• Accèsit a Roberto Pedroche per «La gamba 
Felicia» (2010)
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Coneixement del Baix Llobregat

Innobaix, Agència d’Innovació i Coneixement del 
Baix Llobregat és un clúster d’innovació que reu-
neix el talent,  el coneixement i  la capacitat de 
crear aliances per impulsar el creixement de nous 
projectes empresarials donant suport a proces-
sos d’innovació: Estratègia, comercialització,  for-
mació, tecnologies, lideratge, innovació social  i  
creixement de l’empresa.

Innobaix és el resultat de les mesures orientades 
cap al desenvolupament econòmic de la comarca 
integrades en el ‘Pacte per a l’Ocupació, el Des-
envolupament Econòmic i la Cohesió Social de la 
comarca del Baix Llobregat’, un acord consensuat 
pel Consell Econòmic i Social del Baix Llobre-
gat. Aquestes mesures aposten per afavorir totes 
aquelles accions basades en la concertació terri-
torial, el treball en xarxa entre administracions, 
la col·laboració entre el món públic i privat i els 
agents econòmics i socials, així com aquelles que 
posin en valor els factors endògens de la comarca, 
per enfortir la capacitat d’innovació de les empre-
ses i les institucions. 

Missió d’INNOBAIX

Ajudar al creixement de l’empresa donant suport 
als seus processos d’innovació i de creació de nous 
productes i serveis, trobant-los partners de valor 
afegit, ajudant-los a millorar el seu pla de negoci, 
i facilitant l’accés al finançament  públic i privat i  
la inversió.

Innobaix impulsa la posada en marxa d’empreses 
innovadores donant suport al llançament d’idees 
i processos innovadors al mercat, per fomentar la 
competitivitat.

Objectius

1. Fomentar la innovació a les empreses de ma-
nera col·laborativa.

2. Detectar projectes d’innovació i potenciar el 
creixement de projectes empresarials.

3. Connectar els nostres socis a una xarxa de 
negocis i assistir-los en el desenvolupament 
d’aliances.

4. Proporcionar accés a serveis professionals de 
suport i eines a les empreses. 

5. Donar accés a projectes innovadors a finança-
ment i inversió.

6. Promoure la innovació i la creativitat en tots 
els àmbits de la vida, especialment en dife-
rents etapes de l’educació.

Durant el període 2011-2015 han participat 214 
empreses en les diferents activitats realitzades 
per Innobaix.

Programa Start Up Training

Programa de formació per empreses o projectes 
empresarials d’empreses que es troben en la de-
finició del seu pla negoci i/o volen créixer. Aquest 
programa ha estat dissenyat conjuntament amb 
l’escola de negocis EADA i ha comptat amb 3 edi-
cions i 58 empreses participants.

Programa d’acompanyament al creixement 
de projectes innovadors: emprenedoria cor-
porativa

Itinerari d’acompanyament per empreses orientat 
al creixement de les mateixes. L’itinerari compta 
amb experts especialitzats i es realitza a través de 
la plataforma d’innovació elaborada en el progra-
ma de Comunitat d’Innovació, i també presencial-
ment. En aquest període han passat més de 125 
projectes emprenedors per aquest programa, dels 
que s’ha acompanyat 44.

Creació comunitat d’innovació: INNOBAIX, 
clúster d’innovació

S’ha creat una plataforma on-line per treballar els 
projectes d’innovació col·laborativa. Aquesta co-
munitat d’innovació del Baix Llobregat ha de po-
sicionar Innobaix en el centre de tots els projectes 
d’innovació que es duguin a terme al territori. 
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Posada en marxa dels “Punts d’Informació 
Innobaix”

S’ha formalitzat convenis amb la majoria d’ajunta-
ments de més de 20.000 habitants de la comarca, amb 
la finalitat que els ajuntaments puguin disposar d’un 
“Punt d’Informació Innobaix” a les seves àrees de pro-
moció econòmica. En aquests punts d’informació, on es 
compta amb formació específica pel personal tècnic de 
promoció econòmica que els ajuntaments assignin, i la 
participació d’aquests mateix personal com a membres 
dinamitzadors de la comunitat d’innovació.

Programa Innobaixeduca
 
Durant aquests quatre anys, Innobaix ha llençat progra-
mes en l’àmbit educatiu, de cara a promoure la creati-
vitat i la innovació en totes les fases de l’ensenyament.

• Projecte Innobaixeduca primària: Conjuntament 
amb onze escoles públiques de la comarca, es va 
treballar per promoure la capacitat creativa dels 
alumnes de primer i segon de primària a través 
d’un concurs de construcció col·lectiva de contes. 
Varen participar més de 600 alumnes i 30 profes-
sors.

• Projecte Innovem Baix Llobregat: Vàrem impulsar 
en quatre instituts de la comarca un projecte de 
promoció de la innovació social amb la participa-
ció de més de 200 alumnes.

• Projecte Innolab: Programa dirigit a alumnes de 
Cicles Formatius de Grau Superior que pretén des-
envolupar les capacitats creatives - innovadores 
i emprenedores- dels alumnes, identificant opor-
tunitats de negoci en l’entorn de les ciutats parti-
cipants, i apropant empreses i instituts i facilitar 
l’intercanvi de necessitats i de valor en ambdues 
direccions. El programa ha comptat amb la partici-
pació de 450 alumnes de 8 instituts de la comarca, 
7 ajuntaments i 6 empreses.

Programa Dona Geek Innova

Programa orientat a dones emprenedores i em-
presàries que comencen o tenen coneixements bàsics 
del món digital i volen fer créixer les seves empreses a 
través de l’ús de les noves tecnologies o desenvolupar 
el seu negoci per aquests canals. Aquesta formació es 
va dur a terme en col·laboració amb la Xarxa de Dones 
Emprenedores del Baix Llobregat, van participar un to-
tal de 25 dones emprenedores de la comarca.

Jornada Innobaix a les instal·lacions de Bayer

Visita d’Artur Mas a Innobaix, 2011

Jornades pre-projecte Innobaix educa, Citilab Cornellà, 2014
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Observatori comarcal del Baix 
Llobregat (OC-BL) 

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat es de-
fineix com una eina de suport a la presa de deci-
sions a l’abast de tots els actors i de les institucions 
i organitzacions locals que, de manera continua-
da, aporta coneixement i proporciona informació 
analitzada i contrastada en matèria de desenvolu-
pament local.

L’Observatori comarcal presenta quatre grans ob-
jectius:

• Aportar coneixement sobre la realitat so-
cioeconòmica del territori, amb informació 
actualitzada i comparativa, per tal d’orientar 
la diagnosi, la planificació, l’execució, el se-
guiment i l’avaluació de les polítiques actives 
d’ocupació i desenvolupament local que es 
realitzen a la comarca, així com participar de 
manera activa en el coneixement i la diagnosi 
estratègica de la comarca.

• Col·laborar amb les àrees i organismes de-
pendents del Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat en matèria de desenvolupament local.

• 
• Col·laborar amb altres administracions i enti-

tats en matèria de desenvolupament local.
• 
• Realitzar una recerca i una detecció continua-

des de les necessitats informatives del terri-
tori i dels principals agents de desenvolupa-
ment local.

Els serveis que presta l’OC-BL estan adreçats a: 

Personal tècnic de les administracions locals de 
la comarca, tant del propi Consell Comarcal com 
dels 30 ajuntaments del Baix Llobregat. 

Representants polítics dels 30 ajuntaments del 
Baix Llobregat i del Consell Comarcal.

Representants de les associacions empresarials i 
sindicals de la comarca.

Empreses del territori.

Població en general.

L’OC-BL estructura la seva activitat per àmbits 
temàtics d’anàlisi que s’agrupen en els següents:

• Població: Població total i població estrangera, 
moviment natural, moviment migratori

• Economia i treball: Atur registrat, contracta-
ció laboral, estructura productiva, relacions 
laborals i sinistralitat, Indicadors econòmics i 
sectors productius.

  
• Turisme: Ocupació hotels,  ocupació aparta-

ments i conjuntura turística.
  
• Joventut: Sistema d’indicadors de joventut.

• Educació: Mobilitat, educació obligatòria, 
educació postobligatòria (FP i Batxillerat)

• Dones: Violència contra les dones, mercat de 
treball, participació política

• Transversal: Recopilació de dades municipals, 
que en anys anteriors tenia el format d’un 
anuari, i que actualment recopila informació 
dels següents àmbits: Territori, medi ambient, 
comunicacions, demografia, economia, activi-
tat econòmica, mercat de treball, turisme, ha-
bitatge, educació, salut, serveis i prestacions 
socials i equipaments.

Membres de l’Observatori i el President Joaquim Balsera a la sala de plens.
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L’OC-BL posa a disposició de les persones usuàries la 
informació que analitza i el coneixement que genera 
a partir de l’elaboració d’informes, publicacions i notes 
informatives, i també mitjançant un servei de consultes 
personalitzat que té com a principal finalitat propor-
cionar informació a mida en funció de les necessitats 
de cada moment i de cada entitat o persona que sol·li-
citi dades que no es puguin extreure directament dels 
productes publicats per l’Observatori.

Respecte als informes, publicacions i notes informati-
ves que realitza l’Observatori Comarcal destaquen les 
següents:

Notes informatives i butlletins.

Notes metodològiques.
• Notes de noves classificacions o metodologies.

Notes de demografia.
• Nota de població total.
• Nota de població estrangera.
• Nota de natalitat.
• Nota de l’Estadística de Variacions Residencials 

Notes d’economia i mercat de treball.
• Nota PIB comarcal.
• Nota RBFD

Notes de turisme.
• Nota d’ocupació d’establiments hotelers i aparta-

ments
• Nota taxa turística

Notes de dones.
• Nota de violència contra les dones.
• Accés de les dones a la vida política local

Notes d’educació.
• Nota de dades d’escolarització
• Nota de dades de formació professional
• Nota de mobilitat per raons d’estudis

Notes de joventut.
• Nota del sistema d’indicadors de joventut.

Informes periòdics d’Economia i mercat de treball
Informe mensual d’atur registrat.
Informe trimestral de conjuntura laboral.
Nota de conjuntura trimestral
Informe socioeconòmic anual.
Informe semestral de sinistralitat laboral i ERO
Informe seguiment de la crisi

Informes periòdics de turisme.
Informe mensual d’ocupació hotelera
Informe trimestral d’ocupació hotelera
Informe anual de conjuntura turística

Informes periòdics de dones.
Informe dades de violència del CGPJ
Informe d’accés de les dones a la vida política
Respecte al servei de consultes al llarg de la present 
legislatura s’han atès les següents:

Any Consultes

2011 165

2012 160

2013 100

2014 186
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Serveis a la Persona 

El Patronat Comarcal de Serveis a les Persones del 
Baix Llobregat va ser creat l’any 2007 pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, com organisme au-
tònom amb personalitat jurídica pública pròpia i 
patrimoni independent, per al compliment de les 
finalitats i funcions que li atribueixen els seus es-
tatuts.

El Patronat Comarcal de Serveis a les Persones del 
Baix Llobregat té per objecte la gestió i coordina-
ció dels serveis socials bàsics dels 15 municipis de 
menys de 20.000 habitants de la comarca del Baix 
Llobregat, l’exercici de les competències del ser-
vei especialitzat d’atenció a la infància i adoles-
cència (SEAIA) i el servei de transport adaptat per 
a persones amb mobilitat reduïda.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del 
sistema públic de serveis socials i la garantia de 
més proximitat als usuaris en els àmbits familiar 
i social. Tenen un caràcter polivalent, comunitari 
i preventiu per a fomentar l’autonomia de les per-
sones perquè visquin dignament, atenent les dife-
rents situacions de necessitats en què es troben o 
es puguin presentar.

Des del Patronat Comarcal de Serveis a les Perso-
nes del Baix Llobregat, es porta la gestió de l’àrea 
bàsica comarcal de serveis socials (formada pels 
15 municipis de menys de 20.000 habitants de la 
comarca) d’acord amb les línies d’actuació reco-
llides a la normativa vigent i amb col·laboració 
amb els corresponents ajuntaments que confor-
men l’àrea bàsica comarcal (municipis inferiors de 
20.000 habitants del Baix Llobregat).

Aquests últims anys s’han desenvolupat les 
següents actuacions:

Gestió de l’Àrea Bàsica Comarcal de Serveis So-
cials. Dins de la responsabilitat encomanada, i en 
col·laboració directa amb els municipis, s’han por-
tat a terme funcions de suport als serveis socials 
respecte a planificació i metodologies de treball, 
gestió econòmica i de personal, implementació de 
nova normativa sectorial, interlocució i represen-
tació, espais de transferència de coneixement, etc.

Programa de suport a la dependència. Orientació 
i assessorament en la implementació de la llei de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, mitjançant 
la contractació de dues referents comunitàries, 
amb col·laboració amb la Generalitat de Catalun-
ya. També suport directe a la ciutadania de 8 dels 
municipis de l’Àrea Bàsica Comarcal, mitjançant 
dues treballadores socials.

Espai de supervisió professional. 
Gràcies al suport de Diputació de Barcelona, s’ha 
constituït un espai de supervisió, conduit per un 
psicòleg, adreçat als equips professionals. En el 
transcurs d’aquests últims anys han participat uns 
35 professionals. En aquest espai es promou un es-
pai per reflexionar i analitzar la intervenció social, 
aportant noves mirades i una construcció col·lec-
tiva del coneixement.

SAD Baix Llobregat. En l’any 2012 es va posar en 
marxa la gestió mancomunada del servei d’atenció 
domiciliària (SAD), amb la voluntat d’adaptar-se 
als nous escenaris, facilitant economies d’escala i 
enfortint la millora conjunta del SAD. Actualment 
participen 6 municipis, atenent una mitjana men-
sual d’unes 180 persones beneficiàries. 

Model de servei socioeducatiu no residencial per 
a infants i adolescents. Es va elaborar el model or-
ganitzatiu i metodològic dels serveis d’atenció als 
infants, en situació de vulnerabilitat o de risc so-
cial, en horari extra-escolar. El grup de treball va 
estar format per 12 professionals, de 6 municipis i 
de la Diputació de Barcelona.  

Plataforma DIBA Hèstia. Implementació de la pla-
taforma informàtica de gestió de les intervencions 
dels serveis socials bàsics, amb el suport de la Di-
putació de Barcelona.

Programes de garantia de la cohesió social. Mit-
jançant el suport econòmic de la Diputació, s’han 
pogut desenvolupar diversos programes adreçats 
a pal·liar els efectes de la crisi econòmica al terri-
tori del Baix Llobregat.
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SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

El servei de transport adaptat que es presta des del 
Patronat Comarcal de Serveis a les Persones del Baix 
Llobregat té com a finalitat facilitar el transport a les 
persones discapacitades amb problemes de mobilitat 
o amb necessitat d’acompanyant.

El Patronat Comarcal de Serveis a les Persones del Baix 
Llobregat juntament amb els ajuntaments de la comar-
ca col·labora en la gestió i millora del transport adap-
tat a través de dues vessants:

• Gestionar el servei del transport adaptat fix i es-
poràdic per a persones amb mobilitat reduïda resi-
dents en un dels municipis de la comarca del Baix 
Llobregat que pertanyen al conveni subscrit amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com són 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llo-
bregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,  
Sant Just Desvern i Viladecans.  

• Distribuir la partida pressupostària del Contrac-
te-programa del Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya destinada 
al transport adaptat de persones amb mobilitat re-
duïda dels municipis menors de cinquanta mil ha-
bitants de la comarca, així com finançar i gestionar 
el transport de menors pluridiscapacitats de 0 a 6 
anys a l’escola bressol especial Nexe de Barcelona.

Les característiques i funcionament de les diferents 
modalitats del servei del qual el Patronat Comarcal 
de Serveis a les Persones del Baix Llobregat efectua la 
gestió directe, amb una despesa anual de 1.200.000 eu-
ros, són les següents:

• Transport adaptat fix: atén desplaçaments fixos, re-
iteratius en origen, destinació, horari i programats 
amb anticipació. Són desplaçaments per motius la-
borals, assistència a centres o tallers ocupacionals, 
centres especials de treball, centres de dia i altres 
centres especials, tots ells de caire públic o concer-
tat. En l’últim any s’ha donat servei diàriament a 
quasi 450 persones.

• Transport adaptat esporàdic: atén desplaçaments 
que no es repeteixen en hores, orígens o destina-
cions. Són de caire puntual per cobrir necessitats 
esporàdiques i de transport individual. Té un sentit 
bàsicament lúdic, per tal que persones amb mobili-
tat reduïda puguin desenvolupar la seva vida quo-
tidiana de la manera més normalitzada possible. 
En l’últim any han utilitzat el servei unes 200 per-
sones i s’han ofert 4.000 serveis.
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SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (SEAIA)

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència del Baix Llobregat (SEAIA) actualment està 
constituït per sis Equips d’Atenció a la Infància i Ado-
lescència (EAIA) i  un Servei d’Integració Familiar en 
família Extensa (SIFE).

Els EAIAs del Baix Llobregat, com a equips especialit-
zats, estan prestant el seu servei als trenta municipis de 
la comarca. Atenen els infants i joves (0 a 18 anys) en 
alt risc social, ja sigui per maltractaments, negligències 
o abandó dels seus progenitors, així com a les seves fa-
mílies.

El SIFE dóna el seu servei de suport als acolliments en 
família extensa i fa el corresponen estudi i seguiment 
als municipis de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cerve-
lló, Vallirana i Cervelló. El SIFE està constituït per dos 
professionals, una psicòloga i una treballadora social, 
iniciant aquest servei a l’octubre de 2.014.

L’objectiu general del SEAIA és orientar, diagnosticar, 
valorar, intervenir, tractar i fer seguiment dels infants 
i adolescents en situació o en risc de desemparament, 
essent-ne els destinataris tant ells com les seves famí-
lies. Actualment, el conjunt d’aquest servei està format 
per 29 tècnics (1 coordinador, 10 Psicòlegs/gues, 6 Pe-
dagogs/gues, 6 Treballadors/es Socials i 6 Educadors/
es Socials), 1 Tècnic/a Auxiliar, 3 Administratius/ves i 3 
Auxiliars Administratius/ves.

Tant pel que fa als EAIA com al SIFE el treball de for-
ma coordinada amb els serveis socials bàsics dels mu-
nicipis es fonamental. Els equips d’atenció primària 
dels serveis socials de la comarca són la principal 
porta d’entrada de casos al SEAIA per atendre a la in-
fància i l’adolescència i les seves famílies. Obviament, 
el SEAIA està coordinat amb el conjunt de serveis que 
intervenen amb infància, adolescència i família com 
per exemple l’àmbit educatiu, el de salut i salut men-
tal, justícia, etc. Depenent tècnicament de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la 
Generalitat de Catalunya.
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TAULA COMARCAL DE SERVEIS SOCIALS

A inicis del 2011 es va constituir la Taula de Serveis So-
cials del Baix Llobregat (TSSBL) això fou fruit d’un llarg 
procés de reflexió i col·laboració en l’àmbit comarcal 
per poder afrontar la situació actual de les polítiques 
de serveis socials des d’una perspectiva de territori i, 
per tant, des d’una perspectiva del conjunt de la comar-
ca. 

La missió de la TCSSBL se centra a alinear esforços cap 
al desplegament d’un model local de serveis socials 
que vetlli, des d’una lògica cooperativa i homogènia, 
per la inclusió i la cohesió socioterritorial des de crite-
ris compartits pel conjunt de la comarca, que permeti 
superar les limitacions i desequilibris d’una heteroge-
neïtat excessiva i aporti també una dimensió d’actua-
ció que permeti assolir nivells alts de qualitat de servei, 
eficàcia, eficiència i interlocució amb l’entorn i amb 
l’administració superior.

Objectius

• Reforç de les polítiques socials adreçades a fer 
front a l’exclusió social.

• Foment de la cooperació intermunicipal des d’una 
perspectiva estratègica; millorant el disseny i l’or-
ganització de les polítiques locals de serveis so-
cials.

• Garantir millores en l’equitat interterritorial en 
l’àmbit dels serveis socials.

• Cooperar entre municipis i amb la Generalitat de 
Catalunya de forma sistemàtica en el disseny i la 
gestió del sistema de serveis socials.

• Desenvolupar eines i capacitats de treball tècnic 
de forma conjunta.

La Taula és una experiència única a Catalunya. Des 
de la seva creació, s’han produït moltíssims espais de 
treball, d’intercanvi d’experiències, de definició estra-
tègica de les actuacions necessàries al territori, etc. 
Destaquem alguns dels moments més significatius de 
la Taula de Serveis Socials:

Definint prioritats i el camí comú. 26 gener 2012
Els regidors i les regidores dels serveis socials dels 30 
municipis del Baix Llobregat es van reunir per establir 
els mecanismes bàsics de funcionament i validar el 
pla de treball 2011-2015. Els regidors i regidores van 
consensuar abordar de manera prioritària les següents 
polítiques:

• Inclusió social: conjuntura econòmica, efectes dels 
canvis de la RMI (persones excloses, situacions de 
violència de gènere, reducció de prestacions, etc.) i 

nous perfils persones usuàries.
• Autonomia personal: implantació de la dependèn-

cia moderada.
• Atenció a la infància: beques menjador i llar d’in-

fants.
• Finançament local de les polítiques socials.

Plenari de la Taula amb el Departament de Benestar 
Social i Família. 9 desembre 2013

Els regidors i les regidores dels 30 municipis i el presi-
dent del Consell Comarcal van celebrar un plenari amb 
la participació de la Consellera del Departament de 
Benestar Social i Família. El plenari va servir per reivin-
dicar davant la Consellera la priorització dels recursos 
públics i posar en marxa accions per part del govern 
català davant la situació d’”emergència social” fruit de 
la crisi. El president del Consell va reclamar que s’esta-
blís una actuació política a curt termini que servís per 
fer front a les necessitats dels municipis de la comarca 
“des de la perspectiva de la cooperació i el treball en 
xarxa entre administracions”. Per la seva banda, la Con-
sellera va expressar el compromís del Govern a priorit-
zar les polítiques socials i en especial a les demandes 
de “beques menjador, renda mínima d’inserció, habitat-
ge social o recursos per lluitar contra la pobresa”.

Jornada d’intercanvi d’experiències. 24 març 2015

questa sessió de treball de la Taula de Serveis Socials 
va servir per fer balanç del treball realitzat en aquest 
temps i per poder compartir les experiències i estratè-
gies que es porten a terme a la comarca per a la inclu-
sió social. La jornada va ser presentada i conduïda pel 
president del Consell Comarcal, que va fer referència 
expressa a l’esforç conjunt de tota la comarca per fer 
front a una situació de gran complexitat que la crisi 
econòmica està suposant. A continuació, es van presen-
tar diversos projectes locals de bones pràctiques per 
part dels diferents municipis de la comarca: targeta 
moneder, pobresa renda zero, pla estratègic d’habitat-
ge i diversos projectes contra l’exclusió social.

Sessió de treball de la TSS, 2012
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Xarxa Baix s’inicia el 2011, entre el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat i l’Observatori de Salut 
Mental i Comunitària de Catalunya. És una xarxa 
interprofessional que abasta la comarca del Baix 
Llobregat i aplega serveis dels àmbits de serveis 
socials bàsics i especialitzats, ensenyament, sa-
lut i salut mental, policia, fiscalia, justícia juvenil 
i dona.

L’objectiu prioritari és potenciar el treball en xar-
xa quan parlem de casos especialment complexes 
a on hi ha la intervenció de diferents serveis que 
treballen amb infància, adolescència i família. La 
resta d’objectius es podrien sintetitzar en:

• Definir i compartir models d’intervenció 
adients per donar resposta a les noves neces-
sitats i realitats socials.

• Establir i consolidar dinàmiques de col·labo-
ració, cooperació estratègica i de treball en 
xarxa.

• Disposar d’un marc de treball en xarxa a la 
comarca que permeti compartir recursos i 
experiències que repercuteixin en l’equilibri 
i l’equitat del sistema d’atenció a la infància, 
l’adolescència i família al conjunt del territori.

Accions dutes a terme des de Xarxa Baix du-
rant el mandat

1.- Estudi de les xarxes d’infància que hi ha a la 
comarca. Entenent per xarxes d’infància com els 
espais compartits entre professionals de diferents 
àmbits que treballen amb infància, adolescència i 
família. A través d’aquest treball inicial ha permès 
la valoració d’experiències passades i en actiu de 
la comarca que han estat punt de partida de Xar-
xa Baix amb la idea d’exemplificar un model de 
treball. 

2.- Seminaris interprofessionals. Són uns espais on 
els i les professionals es troben cara a cara i pre-
senten les seves diferents visions i interpretacions 

de casos especialment complexes. Aquests casos 
es posen en comú i es debat i es discuteix al vol-
tant de les diferents possibilitats de treball i diag-
nòstic per poder afrontar-lo. Això permet acordar 
les línies d’intervenció a dur a terme. 

3.- Elaboració d’una guia sobre el traspàs d’in-
formació entre serveis.  A l’entorn dels seminaris 
interprofessionals es van detectar incoherències 
i criteris contradictoris en el traspàs de la infor-
mació entre serveis i es va fer un estudi sobre la 
legislació subjecta aquests traspassos. La recopi-
lació de casos i de legislació relativa va permetre 
l’elaboració d’una guia per a professionals que 
treballen en xarxa al territori. Xarxa Baix inicia 
una valoració sobre el traspàs d’informació entre 
serveis, treballant amb la legislació vigent, amb la 
finalitat d’assolir amb més qualitat i eficàcia l’ob-
jectiu comú de donar la millor atenció i suport a 
les famílies i als seus fills i filles. 

4.- Unitats d’Informació Social. És un programa 
d’innovació social, creat i dissenyat a partir de les 
necessitats detectades en la presentació dels ca-
sos als seminaris interprofessionals. Es parteix del 
principi, que la informació ha de ser compartida 
entre els diferents serveis que intervenen en un 
mateix cas. El disseny i el software ha estat ela-
borat pel Departament de Matemàtica Aplicada i 
Anàlisi de la UB i  OSAMCAT.

5.- Altres tasques realitzades

• Presentació de l’espai Xarxa Baix i de les Uni-
tats d’Informació Social al V Congrés Català 
de Salut Mental Infanto Juvenil, “Experiències 
en salut mental: assistència, recerca i forma-
ció” realitzat els dies 13 i 14 de novembre de 
2014.

• Publicació al diari de La Vanguardia de data 
22 de setembre de 2014, del monogràfic 
especial anomenat “Altruismo en red”, en el 
que s’explica la tasca realitzada a Xarxa Baix.

• Participació en la difusió de Xarxa Baix a 
través de Ràdio Olesa.
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de la Tecnologia 

Ubicat en el municipi de Castelldefels, amb una 
superfície de 38 hectàrees de sòl i 202.000 metres 
quadrats de superfície edificable, el Parc Medite-
rrani de la Tecnologia és un parc científic i tec-
nològic impulsat per la Generalitat de Catalunya, 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajunta-
ment de Castelldefels i la Universitat Politècnica 
de Catalunya. La seva finalitat bàsica és la d’ac-
tuar com a nucli de confluència d’interessos que, 
sota un mateix model, integra, interconnecta i 
genera sinergies entre centres docents, centres de 
recerca, empreses amb activitat d’innovació tec-
nològica i empreses derivades de base tecnològi-
ca. Al Parc s’hi ubica el Campus del Baix Llobregat 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, i actua 
com a espai multidisciplinari en el qual s’integren 
especialitats vinculades amb les tecnologies de 
la informació i les comunicacions; l’aeronàutica i 
l’espai; l’enginyeria biològica; biotecnologia i en-
ginyeria agroalimentària; ciències i tecnologies 
òptiques i fotòniques; tecnologies de la geoinfor-
mació; tecnologies del medi ambient, i mètodes 
numèrics en enginyeria. Des del Parc, en aquest 
sentit, s’impulsen i es potencien la formació, la re-
cerca i la connexió amb empreses d’alt contingut 
tecnològic.

A més de les tasques d’investigació i recerca, un 
altre dels grans objectius del Parc és afavorir la 
multidisciplinarietat i la cooperació entre depar-
taments universitaris, instituts, centres de recerca 
i món empresarial. La confluència en un mateix 
campus de diferents línies i nivells d’organització 
de la recerca permet generar sinergies que benefi-
cien tant les mateixes institucions del Parc com el 
teixit empresarial del territori. Al Parc hi queden 
integrades formació i recerca amb la innovació 
tecnològica, la transferència de tecnologia i de 
capital humà, i la promoció d’iniciatives empresa-
rials. Cal esmentar la importància que la compo-
nent catalitzadora d’empreses del Parc té, ja que 
s’hi desenvolupen projectes d’R+D+IT demanats o 
orientats des del sector industrial, s’hi desenvolu-
pen programes de formació permanent, s’hi incor-
poren a les empreses titulats amb un alt nivell de 
formació en activitats de recerca aplicada i desen-
volupament, i s’orienta la recerca que es desenvo-
lupa als diferents departaments de la UPC. 

Pel que fa a la generació de noves iniciatives, el 
Parc ofereix el marc on empreses derivades pas-

sen un període d’incubació en un centre de creació 
d’empreses, hi actuen ens d‘R+D consorciats amb 
altres empreses o institucions, i s’hi desenvolupen 
tallers especialitzats en tecnologies específiques 
d’alt valor afegit, entre altres possibilitats.

Des d’inicis del 2014 el Parc Mediterrani de la Tec-
nologia acull el primer centre d’incubació d’em-
preses de l’Agència Europea de l’Espai a l’Estat es-
panyol. La incubadora s’ha ubicat a l’edifici RDTI 
del Campus del Baix Llobregat de la UPC a Caste-
lldefels i preveu acollir, en un període de cinc anys, 
una quarantena de projectes empresarials d’arreu 
del món. Aquest impuls hauria de poder ser aprofi-
tat per donar suport al talent local per a la creació 
d’empreses i fomentar l’esperit emprenedor dins 
de la comarca i el territori que l’envolta.

Actualment, s’utilitzen més 50.000 m2 repartits en 
set edificis: l’Escola d’Enginyeria de Telecomuni-
cació i Aerospacial de Castelldefels (EETAC), l’Es-
cola d’empreses de l’Agència Europea de l’Espai 
de Barcelona (ESAB), l’Edifici Campus de la UPC, 
l’Institut de Geomàtica (IdG), l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO), l’Internet Interdispiclinary Ins-
titute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), el Centre Tecnològic de Telecomunica-
cions de Catalunya (CTTC) i la incubadora d’em-
preses de l’Agència Europea de l’Espai, ESA-BIC a 
l’edifici RDIT (recerca+desenvolupament+innova-
ció tecnològica).
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