
“Vist que d’acord amb la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, així com l’article 45 de  
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sobre la  Memòria Històrica, la Generalitat de Catalunya i els altres poders públics han  
de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia  
la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. 

Atès que amb aquesta finalitat han d'adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement  
i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i  
l'autogovern de Catalunya.

Vist que el Baix Llobregat compta amb un ric teixit social i associatiu que ha estat sensible a les polítiques 
de recuperació de la memòria democràtica, donant lloc a una sèrie de línies d’actuació, projectes i iniciatives centrades en  
la recerca, la divulgació, la restitució i la commemoració. 

Atès  que  en  el  congrés  “El  Baix  Llobregat  a  debat:  identitat,  cohesió  i  entorn”,  el  Centre  d’Estudis  
Comarcals del Baix Llobregat, entitat promotora juntament amb una vintena més d’institucions i associacions, va detectar  
aquesta necessitat, tot convocant la “Primera Trobada de Memòria del Baix Llobregat” i que entre els acords presos en la  
mateixa es troben crear una Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat i constituir un consell de coordinació de la  
xarxa.

Vist que el Consell Comarcal forma part d’aquest àmbit de treball i actuació i que amb data 1 de desembre  
va celebrar una trobada amb els regidors/des de cultura de la comarca i les entitats, experts, centres d’estudis i arxius  
comarcals del Baix Llobregat per a la presentació dels treball previs relatius a la Memòria Històrica.

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials amb data 1 de  
desembre, amb diligència de proposta de la Gerència, proposant l’aprovació d’un protocol d’adhesió a la Xarxa de la  
Memòria Històrica.

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Protocol d’adhesió a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, amb la  
participació dels municipis de la comarca i entitats i organismes que desenvolupen projectes de memòria democràtica,  
d’acord amb el document que s’adjunta com a part integrant d’aquest acord i s’aprova de forma simultània.

El Ple en sessió de caràcter ordinària, celebrat el dia 19 de desembre de 2016 (3), i sense perjudici de l’aprovació de 
l’acta de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.



SEGON.- Instar  els  Ajuntaments,  entitats  i  organitzacions  interessades  a  l’adhesió  a  la  Xarxa,  tot 
explicitant la seva voluntat mitjançant l’aprovació de l’adhesió, que s’haurà de produir preferentment abans del mes d’abril  
de l’any 2017.

TERCER.- Comunicar  el  present  acord  als  ajuntaments  de  la  comarca,  a  les  entitats  i  organismes  
vinculats als projectes de memòria democràtica i a la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.”

La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que  
s'expressen.

La secretaria general

Baix Llobregat, a 20 de desembre de 2016

“Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats  
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar  
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,  
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa”

El Ple en sessió de caràcter ordinària, celebrat el dia 19 de desembre de 2016 (3), i sense perjudici de l’aprovació de 
l’acta de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.
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