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composició del Consell Comarcal A
PLENARI 
El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de govern col·le-
giat que, sota la presidència del President/a o del Vicepre-
sident/a què legalment el substitueixi, és integrat per tots 
els consellers i conselleres com a membres del ple dret.
La presidència del Consell Comarcal al llarg d’aquesta le-
gislatura ha estat ocupada pel Sr. Josep Perpinyà i Palau, 
membre del PSC i Conseller per part de l’ajuntament de 
Sant Just Desvern. El nombre de membres del Ple es de-
termina 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 determina-
des 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’exer-
cici de les diferents activitats. Els Plens es convoquen or-
dinàriament cada 3 mesos.

En data 24 de juliol de 2015 es constitueix el nou govern 
comarcal, amb el pacte de PSC, ENTESA, ERC i CiU.
En data 6 de novembre de 2017, ERC abandona el govern i 
es signa un nou pacte de govern. Al tancament del mandat, 
la composició del Ple del Consell Comarcal és la següent:

	
Composició del Ple. Maig 2019

Josep Perpinyà i Palau Vicepresident CiU

Raquel Sánchez 
Jiménez

Vicepresidenta PSC

Jordi Gil Dorado Vicepresident ENTESA

Xavier Fonollosa 
Comas

Vicepresident CiU

Enric Carbonell Jorba Conseller de Règim Inte-
rior, Hisenda i Acompan-
yament Local

PSC

José Ángel Carcelén 
Luján

Conseller de Desenvo-
lupament Econòmic i 
Agrícola

PSC

Vicky Castellanos 
Núñez

Consellera de Dones, Gent 
Gran i LBTI

PSC

Miguel Comino Haro Conseller de Política Terri-
torial i Joventut

PSC

José Antonio Montea-
gudo Urgl

Conseller de Projectes 
Singulars

PSC

Xavi Paz Penche Conseller de Polítiques de 
Benestar i Desenvolupa-
ment Social

PSC

Juan Pedro Pérez 
Castro

Conseller de Turisme PSC

Jesús Blanco Flórez Conseller de Medi  Am-
bient

ENTESA

Jordi Martínez Vallmitjana Conseller d’Habitatge ENTESA

Lluís Monfort Peligero Conseller de Cultura i 
Memorial Democràtic

ENTESA

Xavier Amate i Paz Conseller de Mobilitat CiU

Jordi García Mas Conseller de Cooperació i 
Solidaritat

CiU

Joan Carles Martínez 
Romero

Conseller PSC

Cristina Martínez Ro-
dríguez

Consellera PSC

María Miranda Cuervas Consellera PSC

Jesús Naharro Rodrí-
guez

Conseller PSC

Lídia Muñoz Cáceres Consellera ENTESA

Alba Martínez Vélez Consellera ENTESA

Joan Parera García Conseller ENTESA

Oriol Bossa Pradas Conseller ERC

Lluís Fabrés Pérez Conseller ERC

Bàrbara Lligadas i 
Muñoz

Consellera ERC

Mireia Monfort Soria Consellera ERC

Jaume Olivella Riba Conseller ERC

Andreu Pérez Lorite Conseller ERC

Laia Flotats Bastardas Consellera CiU

Imma Llopis Climent Consellera CiU

Saray Cantero García Consellera C’s

José Luís Cerro Fer-
nández

Conseller C’s

Josep Ma. González 
Murt

Conseller C’s

Anna-Clara Martínez 
Fernández

Consellera C’s

María José Díaz Algarin Consellera PP

Sonia Motos Pérez Consellera PP

Miquel Altadill i Rovira Conseller CUP

Fernando Moya Cantarero Conseller PP
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JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és l’òrgan col·legiat  de govern exe-
cutiu comarcal. Fou creat mitjançant el Reglament Orgà-
nic Comarcal a través del Ple del Consell Comarcal, que 
va acordar complementar l’organització comarcal bàsica 
establerta en la llei, mitjançant la creació d’aquest òrgan. 
Està format per 14 membres.

Composició de la Junta de Govern. Maig 2019

Josep Perpinyà i Palau President PSC

Raquel Sánchez 
Jiménez

Vicepresidenta PSC

Jesús Naharro Rodrí-
guez

Conseller PSC

Xavier Paz Penche Conseller de Polítiques de 
Benestar i Desenvolupa-
ment Social

PSC

José Ángel Carcelén 
Luján

Conseller de Desenvo-
lupament Econòmic i 
Agrícola

PSC

Enric Carbonell Jorba Conseller de Règim Inte-
rior, Hisenda i Acompan-
yament Local

PSC

Miquel Comino Haro Conseller de Política Terri-
torial i Joventut

PSC

Juan Pedro Pérez Conseller de Turisme PSC

Jesús Blanco Flórez Conseller de Medi Am-
bient

ENTESA

Lluís Monfort Peliguero Conseller de Cultura i 
Memorial Democràtic

ENTESA

Lidia Muñoz Cáceres Consellera ENTESA

Jordi Martínez Vallmi-
tjana

Conseller d’Habitatge ENTESA

Xavier Fonollosa 
Comas

Vicepresident CiU

Laia Flotats Bastardas Consellera CiU

CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES

És un òrgan d’impuls, projecció i consulta sobre els as-
sumptes que afecten a la comarca i informa sobre aquelles 
propostes que determina la normativa legal vigent. La da-
rrera modificació de la Llei 6/1987 l’incorpora com a òrgan 
del Consell Comarcal. El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses 
pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’ac-
tuació que siguin d’interès per a la comarca. En el cas del 
Baix Llobregat està integrat pel president/a i pels alcaldes i 
alcaldesses dels trenta municipis de la comarca.

Composició de la Junta de Govern. Maig 2019

Ajuntament d’Abrera Jesús Naharro Rodríguez PSC

Ajuntament de Begues Mercè Esteve i Pi CiU

Ajuntament de Caste-
lldefels

Maria Miranda Cuervas PSC

Ajuntament de Castellví 
de Rosanes

Joan Carles Almirall 
Sánchez

CiU

Ajuntament de Cervelló José Ignacio Aparicio 
Ciria

PSC

Ajuntament de Collbató Miquel Solà i Navarro ERC

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat

Montserrat Febrero Piera ERC

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat

Antonio Balmón Arévalo PSC

Ajuntament de Gavà  Raquel Sánchez Jiménez PSC

Ajuntament de La Pal-
ma de Cervelló

Xavier González Alemany LPS-E

Ajuntament de Martorell Xavier Fonollosa i Comas CiU

Ajuntament de Molins 
de Rei

Joan Ramon Casals i 
Mata

CiU-JFM

Ajuntament de Pallejà  Ascensión Ratia Checa EP-E

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca

Enric Llorca Ibáñez PSC

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat

 Lluïsa Moret i Sabidó PSC

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat

Isidre Sierra i Fusté CiU

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires

Enric Carbonell Jorba PSC

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat

Jordi San José Buena-
ventura

ICV - EUiA

Ajuntament de Sant 
Joan Despí

Antoni Poveda Zapata PSC

Ajuntament de Sant 
Just Desvern

Josep Perpinyà i Palau PSC

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts

Maite Aymerich Boltà JUNTSx
SVH

ERC-AM

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló

Anna Martínez Almoril P-E

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat

 Ferran Puig i Verdaguer CAT Torre-
lles

Ajuntament de Vallirana  Eva Mª Martínez Morales PSC

Ajuntament de Vilade-
cans

Carles Ruiz i Novella PSC

Ajuntament del Papiol Jordi Bou i Compte CiU

Ajuntament del Prat de 
Llobregat

 Lluís Tejedor Ballesteros ICV-EU-
iA-E

Ajuntament d'Esparre-
guera

Eduard Rivas Mateo PSC

Ajuntament d'Esplu-
gues de Llobregat

Pilar Díaz Romero PSC

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat

Mª del Pilar Puimedón 
Monclús

BO-E



els pressupostos B
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’establiment de recursos que el permetin 
dur a terme actuacions i programes d’aplicació al territori. Aquesta qüestió, encara no solucionada, provoca el condi-
cionament de les corporacions comarcals a l’hora d’implementar 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 limitats 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 repercutir, d’aquesta 
manera, en la millora de la comarca.

Exercici Ingressos Despeses

2018 22.131 21.850

2017 19.099 19.727  

2016 22.148 19.678

2015 18.931 18.682

Exercici Ingressos Despeses

2018 22131 21850

2017 19099 19727

2016 22148 19678

2015 18931 18682
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la comarca en xifres C
Taula resum d’indicadors. Baix Llobregat
Població 2018 819.168 persones

Població amb nacionalitat estrangera 2018 78.717 persones

Creixement natural 2017 0,9 taxa per 1.000 habitants

Creixement migratori 2017 5,7 taxa per 1.000 habitants

Habitatges iniciats 2017 2.094 habitatges

PIB per habitant 2016 27.900 euros

PIB per centre de treball 2016 345.600 euros

RFDB per habitant 2016 17.800 euros

Afiliacions a la Seguretat Social per ubicació del 
centre de treball 2018

261.369 afiliacions (tots els règims)

Afiliacions a la Seguretat Social per residència 
padronal 2018

353.077 afiliacions (tots els règims)

Atur registrat 2018 (mitjana anual) 40.372 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 %

2015 731.807 90,7 74.844 9,3 806.651

2016 735.563 90,8 74.320 9,2 809.883

2017 739.122 90,8 74.874 9,2 813.996

2018 740.451 90,4 78.717 9,6 819.168

Variació 2015-2018 (%) 1,2 - 5,2 - 1,6

RFDB per habitant 2016 17.800 euros

Afiliacions a la Seguretat So-
cial per ubicació del centre 
de treball 2018

261.369 afiliacions (tots 
els règims)

Piràmide superposada de població. Baix Llobregat. 2015-2018

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

m
em

ò
ria d

e g
estió

 2015-2019 

7



Població 1periode 2periode % 2015 % 2018 

Edats Homes Dones Total Homes Dones Total Edats 1phomes 1pdones Total Edats 2phomes 2pdones Total

0 A 4 -22.351 21.089 43.440 -20.256 19.149 39.405 0 A 4 -2,8% 2,6% 5,4% 0 A 4 -2,5% 2,3% 4,8%

5 A 9 -25.543 24.144 49.687 -24.516 23.298 47.814 5 A 9 -3,2% 3,0% 6,2% 5 A 9 -3,0% 2,8% 5,8%

10 A 14 -23.123 21.979 45.102 -25.138 23.722 48.860 10 A 14 -2,9% 2,7% 5,6% 10 A 14 -3,1% 2,9% 6,0%

15 A 19 -19.827 18.276 38.103 -21.929 20.670 42.599 15 A 19 -2,5% 2,3% 4,7% 15 A 19 -2,7% 2,5% 5,2%

20 A 24 -19.204 18.327 37.531 -19.808 18.520 38.328 20 A 24 -2,4% 2,3% 4,7% 20 A 24 -2,4% 2,3% 4,7%

25 A 29 -21.060 21.341 42.401 -20.541 20.114 40.655 25 A 29 -2,6% 2,6% 5,3% 25 A 29 -2,5% 2,5% 5,0%

30 A 34 -27.690 27.948 55.638 -23.774 24.561 48.335 30 A 34 -3,4% 3,5% 6,9% 30 A 34 -2,9% 3,0% 5,9%

35 A 39 -37.118 36.692 73.810 -31.857 32.189 64.046 35 A 39 -4,6% 4,5% 9,2% 35 A 39 -3,9% 3,9% 7,8%

40 A 44 -38.758 36.959 75.717 -39.437 38.453 77.890 40 A 44 -4,8% 4,6% 9,4% 40 A 44 -4,8% 4,7% 9,5%

45 A 49 -33.949 32.876 66.825 -36.378 35.420 71.798 45 A 49 -4,2% 4,1% 8,3% 45 A 49 -4,4% 4,3% 8,8%

50 A 54 -27.836 27.822 55.658 -31.296 30.835 62.131 50 A 54 -3,5% 3,4% 6,9% 50 A 54 -3,8% 3,8% 7,6%

55 A 59 -23.352 24.582 47.934 -24.901 26.017 50.918 55 A 59 -2,9% 3,0% 5,9% 55 A 59 -3,0% 3,2% 6,2%

60 A 64 -20.024 22.017 42.041 -21.079 23.005 44.084 60 A 64 -2,5% 2,7% 5,2% 60 A 64 -2,6% 2,8% 5,4%

65 A 69 -19.186 21.450 40.636 -18.946 21.712 40.658 65 A 69 -2,4% 2,7% 5,0% 65 A 69 -2,3% 2,7% 5,0%

70 A 74 -15.103 17.174 32.277 -16.591 19.693 36.284 70 A 74 -1,9% 2,1% 4,0% 70 A 74 -2,0% 2,4% 4,4%

75 A 79 -10.481 13.207 23.688 -11.209 13.326 24.535 75 A 79 -1,3% 1,6% 2,9% 75 A 79 -1,4% 1,6% 3,0%

80 A 84 -8.009 11.575 19.584 -8.882 12.594 21.476 80 A 84 -1,0% 1,4% 2,4% 80 A 84 -1,1% 1,5% 2,6%

85 I 
MÉS

-5.122 11.457 16.579 -6.218 13.134 19.352 85 I 
MÉS

-0,6% 1,4% 2,1% 85 I 
MÉS

-0,8% 1,6% 2,4%

TOTAL 408.915 806.651 416.412 819.168 TOTAL -49,3% 50,7% 100,0% TOTAL -49,2% 50,8% 100,0%

1,4% 1,7%

Homes Dones Total

De 0 a 4 anys 20256 19149 39405

De 5 a 9 anys 24516 23298 47814

De 10 a 14 anys 25138 23722 48860

De 15 a 19 anys 21929 20670 42599

De 20 a 24 anys 19808 18520 38328

De 25 a 29 anys 20541 20114 40655

De 30 a 34 anys 23774 24561 48335

De 35 a 39 anys 31857 32189 64046

De 40 a 44 anys 39437 38453 77890

De 45 a 49 anys 36378 35420 71798

De 50 a 54 anys 31296 30835 62131

De 55 a 59 anys 24901 26017 50918

De 60 a 64 anys 21079 23005 44084

De 65 a 69 anys 18946 21712 40658

de 70 a 74 anys 16591 19693 36284

De 75 a 79 anys 11209 13326 24535

De 80 a 84 anys 8882 12594 21476

De 85 a 89 anys 4475 8353 12828

De 90 a 94 anys 1449 3615 5064

De 95 a 99 anys 267 1038 1305

De 100 anys i més 27 128 155

Total 402756 416412 819168

6218 13134 19352
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Variació del PIB per sectors
Per sectors. Milions d’euros. Comarques 
Unitats: Milions d’euros (Base 2010). 
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis. 

Valor afegit brut per sectors
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

2012 15,6 4571 1265,2 14092,6 19944,3

2013 15,5 4.725,80 999 14.377,60 20.118,00

2014 16,3 4974,1 923,2 14972,7 20886,3

2015 14,8 5499,3 878,5 15181,4 21574

2016 20,5 5916,8 1088,4 15844 22869,7

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

2013 -0,6% 3,4% -21,0% 2,0% 0,9%

2014 5,2% 5,3% -7,6% 4,1% 3,8%

2015 -9,2% 10,6% -4,8% 1,4% 3,3%

2016 38,5% 7,6% 23,9% 4,4% 6,0%

-0,6% 

5,2% 

-9,2% 

38,5% 

3,4% 5,3% 

10,6% 
7,6% 

-21,0% 

-7,6% 
-4,8% 

23,9% 

2,0% 
4,1% 

1,4% 
4,4% 

-40,0% 

-30,0% 

-20,0% 

-10,0% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

2013 2014 2015 2016 

Variació del PIB per sectors. 2013-2016. Baix Llobregat 

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Font: OC-BL a partir de les dades d’IDESCAT.
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Evolució dels centres de cotització i de les afiliacions a la Seguretat Social. 
Baix Llobregat  

Afiliacions al règim general Comptes de cotització 

Font: OC-BL a partir de les dades d’IDESCAT.
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administració electrònica

Al llarg d’aquesta legislatura 2015-2019, s’ha continuat 
treballant per fer del Consell Comarcal una administració 
pública més propera, àgil i eficaç, continuant amb l’im-
puls del procés de trànsit i adaptació del Consell Comar-
cal del Baix Llobregat, i els seus organismes dependents, 
a l’administració electrònica.

En aquest sentit, es dóna continuïtat a la signatura del 
conveni de col·laboració amb el Consorci de l’Adminis-
tració Oberta de Catalunya ( AOC ) amb qui es col·labora 
per fer extensible l’ús d’eines que l’AOC ofereix per a mo-
dernitzar les administracions locals i supralocals de tota 
Catalunya.

De conformitat amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics i normativa relacionada, 
es crea l’any 2016 la Comissió d’Administració Electrò-
nica, Transparència i Comunicació del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat.

Pàgina web i accés a la informació 
Durant aquesta legislatura s’ha treballat en millores i en 
l’adaptació de nous serveis al web institucional del Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat. S’han desenvolupat no-
ves àrees com la de l’Observatori Comarcal o la Colònia 
Güell i noves pàgines com la web de convencions del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

En aquest sentit, la web del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ha estat guardonada amb les Mencions Info-
participa, els anys 2016, 2017 i 2018, que reconeixen la 
qualitat i la transparència de la comunicació pública local. 
Un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comuni-
cació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, ba-
sats en la Llei de Transparència del 2013.

L’any 2017 es publica, i entra en vigor, l’ordenança re-
guladora de la transparència i administració electrònica 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que estableix un 
marc de relació entre el Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat, la ciutadania i les empreses. Es posa en marxa el 
portal de transparència i la seu electrònica. S’activa, entre 
d’altres, el servei de Via Oberta.
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cultura



cultura

El Departament de Cultura del Consell Comarcal ha con-
tinuat amb la línia de treball consolidada en anys ante-
riors. Les principals actuacions han estat vinculades a 
la promoció del patrimoni cultural i a les competències 
del Consell Comarcal en la gestió de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat.

2.1 Arxiu comarcal del Baix Llobregat 
L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL) pertany a la 
Xarxa d’Arxius Comarcals. Es va crear l’any 1993 amb la 
col·laboració del Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

La institució desenvolupa funcions d’arxiu de l’Adminis-
tració, 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 cer-
cador de fons i documents de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

• Servei d’informació i referència sobre els fons i docu-
ments de l’Arxiu, tant per via presencial com per correu, 
telèfon, fax i Internet.

• Servei educatiu, amb visites comentades, prèvia con-
certació, adreçades als centres d’ensenyament o a altres 
col·lectius que ho sol·licitin; material didàctic i assesso-
rament en els treballs de recerca de batxillerat i en els 
crèdits de síntesi d’ESO. L’Arxiu també participa en els 
premis Edurecerca amb una modalitat pròpia. 

• Servei de reprografia de tota classe de documents: 
imatges, sonors, audiovisuals i textuals.

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

• Biblioteca, amb més de 10.000 volums, especialitzada 
en el Baix Llobregat, història i  arxivística.

• Hemeroteca, amb més de 700 capçaleres del Baix Llo-
bregat, una part de les quals és consultable mitjançant el 
cercador XAC_ Premsa.
 
L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat garanteix la conser-
vació, la preservació i la difusió del patrimoni documen-

tal de caràcter local i comarcal. Per tant, assumeix una 
important funció d’agent cultural i social al servei de la 
comarca i de Sant Feliu de Llobregat.

Des d’inicis de 2015 l’arxiu comarcal del Baix Llobregat 
disposa d’una nova seu amb una superfície útil de 1.872 
metres quadrats, repartits en diversos espais físics d’ar-
xiu, com els dipòsits de documents, 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 repo-
sitori segur de documents.
 
L’edifici, de nova planta, és obra dels arquitectes Xavier 
Vendrell i Claudi Aguiló. El departament de Cultura ha rea-
litzat una inversió de 4 milions d’euros per a la construcció 
i l’equipament de l’arxiu comarcal, i l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 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 descàrrega, sala de recepció i 
tria de la documentació, àrea de desinfecció, magatzems, 
sales de treball, despatxos, sala de reunions, cinc dipòsits 
de documentació amb una capacitat potencial de 14 qui-
lòmetres i dos dipòsits de suports especials: un per a do-
cumentació fotogràfica i electrònica i un altre per a suports 
de gran format, com pergamins, plànols i cartells.
 
L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat custodia 153 fons, 
entre els quals hi ha els arxius municipals de Sant Fe-
liu de Llobregat (des del 1757), de Castellví de Rosanes, 
Collbató (1817), Corbera de Llobregat (1761), Santa Colo-
ma de Cervelló (1841) i Torrelles de Llobregat (1716), així 
com el fons del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
Parc Agrari del Baix Llobregat. Conté més de 2.300 pro-
tocols de les diverses notaries del districte de Sant Feliu 
de Llobregat (des de finals del segle XVIII) i diversos fons 
institucionals, d’associacions, patrimonials, eclesiàstics, 
d’empreses i de particulars de la comarca.
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2.2 Col·laboració amb el Centre 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 Co-
marcals del Baix Llobregat i el Consell col·laborem amb la finalitat de desenvolupar 
projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal.

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una entitat sense ànim de lu-
cre que té per finalitat fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, cientí-
fics i artístics. Algunes de les actuacions desenvolupades amb el suport del Consell 
Comarcal, al llarg dels darrers anys, han estat:
L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat garanteix la conservació, la preservació i la 
difusió del patrimoni documen

Any Actuacions

2016 Itinerari de l’aigua del Baix Llobregat.
Una eina per reivindicar el patrimoni vinculat amb l’ús de l’aigua.

2016 Llibre Història CECBLL                     

2016 Premis de reconeixement cultural del Baix Llobregat     
Són un guardó que atorga el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Els premis es van 
crear el 1999 a l’ocasió del 25è aniversari del Centre d’Estudis, per reconèixer públicament 
persones, associacions, institucions o empreses que hagin destacat en algun dels àmbits del 
cartell de premis

2017 Edició de les actes del “Congrés del Baix Llobregat a debat”
Va ser un procés de diagnosi i anàlisi, un espai on es van reflexionar i debatre els àmbits d’iden-
titat, cohesió i entorn. Una oportunitat per dissenyar en comú objectius estratègics pels reptes 
que la societat baixllobregatina ha d’afrontar. 

2017 El Baix Llobregat i les dones. 
Projecte de recerca en la lluita pels drets de les dones.

2018 Memorial democràtic del Baix Llobregat. 
Ampliació de la base de dades de referències bibliogràfiques. Empresonaments franquistes.

2018 Lideratges femenins al Baix Llobregat.
Projecte centrat en el protagonisme que van tenir les dones baixllobregatines per la lluita dels 
drets de les dones a Catalunya, i centrat en els tres eixos de debat: identitat, cultura i coneixe-
ments, cohesió social, i entorn i gestió del  territori
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Any Actuacions

2019 Edició del llibre del workshop internacionals contemporanis del Baix Llobregat. 
Anàlisi de cinc paisatges del Baix Llobregat: el  riu, la convivència entre el paisatge industrial i 
agrícola, el Parc Agrari del Baix Llobregat, les urbanitzacions disperses de l’Ordal i l’autovia de 
Castelldefels.

2019 Lideratges femenins al Baix Llobregat. 
Segona part del projecte per rescatar a les dones de la comarca del passat i present que han fet 
aportacions a societat, a la ciència, a l’art, a la tecnologia...

2019 Observatori de Cultura del  Baix Llobregat. 
Anàlisi i recull de dades que permeti corregir i actuar sobre les desigualtats en l’accés a la 
cultura
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desenvolupament 
econòmic



desenvolupament econòmic

L’Àrea de desenvolupament econòmic actualment està 
formada per dos departaments:

• Promoció econòmica
• Anàlisi i prospectiva

El departament de promoció econòmica té com a funcions 
principals coordinar i representar a l’Acord de Concerta-
ció Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del 
Baix Llobregat (ACT-Baix) integrat pels 30 ajuntaments de 
la comarca, els sindicats de CCOO i UGT i la patronal de 
Pimec. L’ACT-Baix té la missió principal de fixar l’estra-
tègia de territori i delimitar la planificació d’actuacions a 
realitzar per assolir els objectius fixats.

En el marc d’aquest acord de concertació, el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat realitza programes que donen 
resposta a les necessitats manifestades pels ajuntaments 
de la comarca. Ja sigui perquè aquests no tenen la di-
mensió suficient com per gestionar aquests programes i 

cal que sigui el Consell Comarcal qui ho realitzi, per poder 
garantir massa crítica més àmplia, o bé, perquè, per les 
característiques del projecte, resulta més adient que la 
gestió i execució la realitzi el Consell Comarcal, sobretot, 
quan es tracta d’iniciatives noves, que el que es pretén es 
validar la seva adequació per posteriorment ser transferi-
da a la resta de serveis locals d’ocupació. El departament 
de Promoció Econòmica també dóna suport tècnic als 
ajuntaments de la comarca per al desenvolupament dels 
seus serveis i projectes, així com a la secretaria tècnica 
d’Innobaix.

El departament d’anàlisi i prospectiva disposa dels ser-
veis que ofereix l’Observatori Comarcal del Baix Llo-
bregat (OC-BL), que té com a objectiu principal aportar 
informació que esdevingui un coneixement útil sobre la 
realitat socioeconòmica de la comarca, per poder orien-
tar la diagnosi, la planificació, l’execució, el seguiment i 
l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació i de des-
envolupament local que es realitzen a la comarca.

3.1. Centre d’incubació d’empreses de l’Agència Europea

de l’Espai (ESA BIC)
 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat al llarg d’aquesta 
legislatura ha continuat participant en la gestió del Centre 
d’incubació d’empreses de l’Agència Europea de l’Espai 
(ESA BIC). Aquesta gestió es realitza conjuntament amb 
Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona),  la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Caixa Capital Risc. 

Els ESA BICs són centres d’incubació d’empreses to-
talment multidisciplinaris on les iniciatives empresarials 
aprofiten les tecnologies de l’espai per a desenvolupar 

tota mena de serveis i productes per infinitat d’usos i ac-
tivitats. 

La instal·lació de l’ESA BIC al Baix Llobregat, ubicada a 
l’edifici RDIT del Campus del Baix Llobregat de la UPC a 
Castelldefels, ha suposat posicionar la comarca com a 
referent en emprenedoria vinculada amb la innovació i la 
tecnologia a escala internacional, reforçant l’especialitza-
ció del territori en aquests àmbits a partir de la realització 
del Mobile World Congres o els centres formatius univer-
sitaris en el sector aeronàutic que la UPC té a la comarca.
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Els projectes empresarials que han accedit al centre d’in-
cubació han tingut accés al coneixement tècnic i científic 
de l’equip de l’Agència Europea de l’Espai, així com su-
port científic i d’infraestructures tècniques per part de la 
UPC, han rebut suport i assessorament expert en l’àmbit 
empresarial per part de Barcelona Activa i han obtingut 
un incentiu econòmic de fins a 50.000 euros per desenvo-
lupar un producte o servei. Addicionalment tenen accés 
preferent a finançament privat de la mà de Caixa Capital 
Risc, mitjançant préstecs participatius.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a membre 
del comitè promotor de l’ESA BIC, ha participat dins del 
TEB (Tender Evaluation Board) que té la funció de decidir, 
amb una periodicitat trimestral, quines empreses acce-
deixen al programa d’incubació entre totes aquelles que 
hagin presentat la seva sol·licitud d’ingrés. Durant aquest 
període de funcionament que s’ha realitzat entre els anys 
2014 i 2018, s’han seleccionat un total de 27 empreses 
que han entrat dins del projecte d’incubació, que té una 
durada de 2 anys per a cada empresa seleccionada.

El resum de les principals dades econòmiques 
de les 27 empreses incubades a l’ESA BIC ha estat:

• Facturació: 10.836.150,00 euros

• Ocupació generada: 321 llocs de treball generats
-Persones treballadores: 201 llocs de treball
- Personal autònom, becari i/o extern: 120 llocs de 
treball

• Ocupació indirecta estimada: 700 llocs de treball

• Finançament aconseguit: 31.462.150,00 euros
- Inversió: 13.164.000,00 euros
- Préstecs: 3.808.000,00 euros
- Bancari: 1.752.000,00 euros

L’estimació per a l’any 2020, atès que hi ha empreses que 
encara continuen dins del període d’incubació, és de:

• Facturació estimada: 53.020.000,00 euros

• Ocupació estimada: 727 llocs de treball

• Ocupació indirecta estimada: 1.500 llocs de treball

• Finançament estimat: 137.741.150,00 euros 

L’ESA BIC instal·lada al Baix Llobregat ha comptat amb el 
cofinançament de cinc ajuntaments de la comarca: Cas-
telldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobre-
gat i Viladecans, que aporten una quantitat total al projec-
te de 250.000 euros en concepte d’ajuts i incentius a les 
empreses per tot el període de durada del projecte.

De les 27 empreses incubades cal fer menció especial a 
tres d’elles pel seu enorme potencial tractor. HEMAV s’ha 
erigit en una de les empreses de drons més importants 
del Sud d’Europa. AISTECH SPACE està a punt de llançar 
el seu primer satèl·lit a l’espai. I DARES està experimen-
tant un fort creixement i s’està posicionant com una em-
presa molt import en el mercat Sud-Americà.

Les altres 24 empreses són: Iomed Medical Solutions SL, 
Musical Instruments Innovation Lab SL, Venturi Unman-
ned Technologies SL, Verasat Global SL, Kowat Control 
Biomimetico SL, Fitostinger SL, Born Positiu SL, E-Stra-
tos Geosystems SL, Tinkerers SL, Rokubun SL, Imotion 
Retail SL, Dapcom-Data Services SL, IP Anywhere SL, 
Andronebula SL, Sensing Emotion and Knowledge Group 
SL, Nnergix Energy Management SL, Almodisol SL, Sy-
neidis SL, Astradentium Health Technologies SL, Bound 4 
Blue SL, Enry’s Plex SL, Aureel Tech SL, Balamis Ingenie-
ria de Sistemas SL i Herding Cats 2015 SL.

3.2. Consell Econòmic i Social

del Baix Llobregat

El Consell Econòmic i Social (CES) del Baix Llobregat és 
el màxim exponent a la comarca de la concertació ins-
titucional. Des de la seva constitució, 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 Perma-
nent 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 Llobregat (SPOBL), el 
Pla Estratègic del Baix Llobregat, el Programa Operatiu 
d’Iniciatives Comunitàries, els Serveis Integrals d’Ocupa-
ció, la posada en marxa d’Escoles Taller, Tallers d’Ocupa-
ció i Cases d’Oficis d’abast supramunicipal i l’elaboració 

del Pacte per l’ocupació el desenvolupament econòmic i 
la cohesió social del Baix Llobregat l’any 1999 i les seves 
posteriors renovacions i actualitzacions.

El 20 de desembre de 2010, en sessió plenària del Conse-
ll Econòmic i Social, es va acordar reestructurar el Pacte 
Territorial per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació 
i crear el nou Acord de Concertació Territorial per al Des-
envolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT-
Baix). L’estructura d’aquest nou ens de concertació va 
donar peu a què el CES assumís les funcions d’òrgan de 
govern d’aquest nou acord de concertació, motiu pel qual 
es va modificar el reglament orgànic i de funcionament 
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del CES en data 21 de març de 2011.

Aquests canvis han possibilitat donar un nou 
impuls al CES, i que aquest  pugui seguir exer-
cint amb força el seu paper d’element referen-
cial i cohesionador de la realitat econòmica i 
social del Baix Llobregat. Els nous objectius gene-
rals que persegueix el CES són:

• Definir les orientacions estratègiques de comarca, i de-
limitar les prioritats en l’acció pública, mitjançant l’esta-
bliment concertat de programes anuals d’actuació on es 
fixin els tipus d’acció a realitzar.

• Racionalitzar a la comarca les polítiques i mesures a 
realitzar, mitjançant la utilització de criteris temàtics i terri-
torials, per tal d’aconseguir que les accions que es portin 
a terme siguin complementàries i subsidiàries.

• Articular les diferents polítiques a realitzar per part de 
les entitats que conformen l’ACT Baix de forma integral 
i integrada, i que siguin enteses com a part d‘una acció 
de conjunt.

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

Per possibilitar i assolir aquests nous objectius, el CES 
ha aprofitat aquests canvis per ampliar i donar entrada a 
les entitats més rellevants de la comarca en matèria de 
desenvolupament econòmic local, així, les entitats que 
actualment formen part del CES són, a més del Consell 
Comarcal, els sindicats de CCOO i UGT, les associacions 
empresarials de Pimec i AEBALL, els 30 ajuntaments de 
la comarca, la Unió de pagesos, la Universitat Politècnica 
de Catalunya, Innobaix, la Cambra de comerç de Barce-
lona, el consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

En aquesta darrera legislatura el CES ha promogut l’ela-
boració i redacció de l’Estratègia territorial del Baix Llo-
bregat per al desenvolupament econòmic inclusiu i sos-
tenible, que va ser aprovada definitivament en sessió 
plenària celebrada el passat 11 de març de 2019.

Aquesta Estratègia Territorial ha estat el resultat d’un con-
sens i d’una visió compartida del que és la comarca del 
Baix Llobregat i de quines prioritats cal situar en el focus 
de les noves polítiques actives d’ocupació i de promo-
ció econòmica, que permetin un creixement econòmic i 
social del territori  inclusiu i sostenible i que garanteixi 
que aquest creixement es vegi reflectit en el benestar dels 
ciutadans i ciutadanes que viuen en el conjunt dels 30 
municipis que conformen la comarca del Baix Llobregat.

L’objectiu general que pretén assolir aquesta Estratègia 
Territorial és establir un marc de coordinació i gover-

nança, amb els agents del territori, de les estratègies de 
desenvolupament econòmic local inclusives i sostenibles 
d’acord amb les necessitats detectades al territori, per 
donar resposta amb un desplegament de polítiques ac-
tives d’ocupació i de promoció econòmica que vetllin i 
avancin per assolir la plena igualtat entre la ciutadania de 
la comarca.

A part d’aquest objectiu general, l’Estratègia Territorial 
es concreta en una sèrie d’objectius específics:

• Analitzar la realitat socioeconòmica del Baix Llobregat 
de forma compartida amb els agents que intervenen en 
el territori.
• Incentivar la coordinació inter-actors i inter-administra-
cions a l’hora d’impulsar les polítiques actives d’ocupació 
i de desenvolupament econòmic.
• Definir el pla de treball per aconseguir fites en cada àm-
bit d’actuació.
• Elaborar un marc d’intervenció comú en el conjunt de 
la comarca.
• Dissenyar les polítiques públiques a desenvolupar sota 
criteris de foment de la igualtat, i polítiques inclusives i 
sostenibles.
• Les polítiques actives d’ocupació s’han de focalitzar 
especialment sobre aquells col·lectius de persones que 
pateixen majors desigualtats tant d’accés com de per-
manència al mercat de treball així com de condicions la-
borals, com són principalment les persones aturades de 
llarga durada, dones i joves.
• Definir un model de gestió de les polítiques a desenvolupar.
• Dissenyar eficients polítiques de promoció i desenvo-
lupament local que incideixin en els factors microeconò-
mics, com la disponibilitat de sòl i espai per l’activitat 
econòmica, la qualificació dels recursos humans, el co-
neixement i la innovació tecnològica, la qualitat del medi 
ambient, entre d’altres, per assolir un creixement econò-
mic del territori basat en un ecosistema innovador, com a 
motor transformador.
• Establir un model de desenvolupament generador d’ini-
ciatives, projectes, atracció del talent, innovació i espe-
cialització, entre altres factors claus d’aquesta estratègia.

El CES, paral·lelament a l’elaboració de l’Estratègia Terri-
torial, ha continuat treballant en l’actualització i millora del 
Pacte per a la indústria del Baix Llobregat que 
planteja els següents reptes:

• Analitzar les mesures urgents que cal emprendre per 
evitar la destrucció de més llocs de treball a la indústria i 
el tancament de més empreses.

• Potenciar aquelles activitats industrials que tenen major 
valor afegit, amb major component tecnològic dins dels 
seus processos productius, perquè són aquestes activi-
tats les que presenten un menor risc de deslocalització, 
en tractar-se d’activitats menys vulnerables a la compe-
tència d’altres territoris.

• Fer una aposta ferma per dissenyar i potenciar una for-
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mació professional orientada a les necessitats de les em-
preses industrials de la comarca. Millorar la qualificació 
de les persones per donar resposta a les necessitats de 
la indústria. I fomentar l’acreditació de competències pro-
fessionals adquirides a través de l’experiència laboral o 
de vies no formals de formació. 

• Establir mecanismes de finançament públic i privat, 
amb el suport de l’Institut Català de Finances i l’Instituto 
de Crédito Oficial.

• Garantir unes condicions d’entorn favorables, tant per 
les indústries ja existents, com per les que puguin venir, 
en termes de competitivitat, com per exemple: infraes-
tructures, accés als subministraments i serveis de teleco-
municacions.

• Impulsar i millorar els nostres corredors de comunica-
ció, tant vial com ferrovials, portuaris i aeris, aprofitant la 
ubicació a la comarca de l’aeroport del Prat, la proximitat 
al port de Barcelona, i el pas de vies de connexió a França 
i a la resta d’Europa, així com la connexió amb Madrid i 
el Llevant. També és cabdal per al futur de la comarca la 
concreció del corredor mediterrani. 

• Estudiar i definir les polítiques energètiques, que no 
suposin un escull per la competitivitat de les nostres in-
dústries, i traslladar-les a àmbits superiors que defineixin 
el mix per millorar la competitivitat de les empreses i fer 
sostenible el creixement de la indústria, així com més efi-
cient i menys costós.

• Les polítiques públiques de suport i estímul a les empre-
ses han d’anar acompanyades d’accions de foment de la 
col·laboració i cooperació empresarial. Només guanyant 
en dimensió empresarial aquestes estratègies industrials 
de la comarcal tindran èxit.

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

• Promocionar la comarca com a territori per a la ubicació 
de noves activitats industrials, fent valdre els actius i les 
fortaleses que té el Baix Llobregat.

• Definir les estratègies necessàries per atreure a la co-
marca nous projectes industrials que actuïn de tractors 
d’altres empreses i activitats.

3.3. Observatori comarcal

del Baix Llobregat (OC-BL) 

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat es defineix 
com una eina de suport a la presa de decisions a l’abast 
de tots els actors i de les institucions i organitzacions 
locals que, de manera continuada, aporta coneixement 
i proporciona informació analitzada i contrastada en ma-
tèria de desenvolupament local.

L’Observatori comarcal presenta tres objec-
tius generals:

1. Aportar coneixement sobre la realitat socioeconòmi-
ca del territori, amb informació actualitzada i comparativa, 
per tal d’orientar la diagnosi, la planificació, l’execució, el 
seguiment i l’avaluació de les polítiques actives d’ocupa-
ció i desenvolupament local que es realitzen a la comarca, 
així com participar de manera activa en el coneixement i 
la diagnosi estratègica d’aquesta.

2. Col·laborar amb les àrees i organismes dependents 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat i amb altres ad-
ministracions i entitats en matèria de desenvolupament 
local.

3. Realitzar una detecció periòdica de necessitats informa-
tives del territori i dels agents de desenvolupament local, així 

com un espai intern de recerca i formació continuada.
Els serveis que presta l’OC-BL estan adreçats a: 

• Personal tècnic de les administracions locals de la co-
marca, tant del mateix Consell Comarcal com dels 30 
ajuntaments del Baix Llobregat. 
• Representants polítics dels 30 ajuntaments del Baix Llo-
bregat i del Consell Comarcal.
• Representants de les associacions empresarials i sindi-
cals de la comarca.
• Empreses del territori.
• Població en general.

Els àmbits d’actuació sobre els que treballa 
l’Observatori Comarcal s’aborden des d’una òptica 
transversal i interrelacionada, aquest ventall temàtic es 
va ampliant en funció de noves necessitats detectades. 
Aquests àmbits són: 

• Població: evolució i estructura de la població, moviment 
natural, moviment migratori, mobilitat, habitatge i territori, 
llars i famílies, projeccions de població, etc.
• Economia i treball: macromagnituds, atur i estructu-
ra productiva, relacions laborals i sinistralitat, sectors 
econòmics, estadística tributària i economia social.
• Turisme: ocupació hotelera, oferta i demanda turística, 
equipaments.
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• Igualtat: dades de violència masclista, situació de la 
dona en el mercat de treball, presència de la dona en les 
diferents institucions polítiques de la comarca, participa-
ció de la dona en les diferents conteses electorals.
• Joventut: dades dels principals indicadors de la pobla-
ció jove.
• Educació: nivell d’instrucció, coneixement del català, 
escolarització de règim general i especial, formació ocu-
pacional, mobilitat per raó d’estudi, beques de menjador 
i transport escolar.
• Observatori: recursos per a l’anàlisi, clarificació del ca-
lendari de publicacions, eines de visualització i clarifica-
ció de la informació, i canals de consulta i contacte amb 
l’Observatori.  

L’OC-BL posa a disposició de les persones usuàries la in-
formació que analitza i el coneixement que genera a partir 
de l’elaboració d’informes, publicacions i notes informati-
ves, i també mitjançant un servei de consultes personalit-
zat que té com a principal finalitat proporcionar informa-
ció a mida en funció de les necessitats de cada moment 
i de cada entitat o persona que sol·liciti dades que no es 
puguin extreure directament dels productes publicats per 
l’Observatori.

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

Població: 
• Informes: població total, població estrangera, natalitat, 
Estadística de Variació Residencial.

Economia i Mercat de Treball: 
• Notes informatives: PIB, RBFD i conjuntura laboral.
• Informes: atur, conjuntura laboral, sinistralitat i ERO, so-
cioeconòmic anual, seguiment de la crisi, IRPF, contractació.

Turisme:
• Notes informatives: Ocupació establiments hotelers, 
ocupació setmana santa i ocupació a l’estiu.
• Informes: ocupació hotelera TDS trimestral i anual

Igualtat:
• Notes informatives: violència contra les dones
• Informes: dades de violència CGPJ, dones i mercat de 
treball, accés de les dones a vida política.

Educació:
• Notes informatives: escolarització, formació professio-
nal i mobilitat per raó d’estudi.

Transversal:
• Dades municipals: Territori, medi ambient i comunica-
cions; demografia; economia; activitat econòmica; mer-
cat de treball; turisme; habitatge; educació; salut; serveis 
i prestacions socials; equipaments culturals i esportius.

Respecte al servei de consultes al llarg de la present le-
gislatura s’han atès les següents:

Any Consultes

2015 180

2016 172

2017 163

2018 120
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3.4. promoció econòmica 

A finals de l’any 2010 es va constituir l’Acord de Concer-
tació 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 implemen-
tació de polítiques de desenvolupament econòmic local i 
polítiques actives d’ocupació.

Aquest té com a objectius principals: delimitar l’estratè-
gia 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, intentant 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; i 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. Fer valdre l’acció pú-
blica per tal de millora la seva eficiència i eficàcia.

3.4.1. Agent d’ocupació i
desenvolupament local

Des de finals de l’any, l’Àrea de desenvolupament econò-
mic compta amb una AODL subvencionada pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquesta tècnica té el pla 
de treball de “Realitzar actuacions en matèria de desen-
volupament i suport al teixit productiu de la comarca” i al 
llarg dels tres anys que ha estat contractada ha desenvo-
lupat les següents actuacions:

• Prospecció empresarial per detectar necessitats de les 
empreses de la comarca i cercar vies de col·laboració 
amb els diferents projectes i programes que es realitzen 
des del Departament de Promoció Econòmica.

• Realització de l’estudi “Detecció de necessitats forma-
tives del Teixit empresarial de la Zona Nord del Baix Llo-
bregat”.

• Donar suport als ajuntaments de menys de 20.000 ha-
bitants per conèixer les principals necessitats i demandes 
del teixit empresarial dels seus municipis.

• Dinamitzar i actualitzar el portal de cercadors de Naus i Solars 
amb col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

• Dinamitzar la Xarxa tècnica d’empresa i emprenedoria 
del Baix Llobregat.

• Suport tècnic a l’associació Innobaix.

El finançament que ha atorgat el Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya ha estat de 27.045,55 euros anuals, en 
les tres convocatòries: 2016, 2017 i 2018.

3.4.2. Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

L’any 2016 es va posar en marxa l’Ateneu cooperatiu del 
Baix Llobregat, en el marc de la convocatòria de subven-
ció de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa per a la creació 
de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

L’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat és una agrupa-
ció d’entitats d’economia social i d’administracions locals 
que tenen com a principal objectiu desenvolupar projec-
tes i activitats de foment i promoció de l’economia social, 
amb la voluntat d’esdevenir un espai referent i territori de 
trobada, coordinació, aprenentatge, innovació i suport a 
la creació de cooperatives i a les iniciatives d’economia 
social.

Per assolir aquest objectiu l’Ateneu estructura la seva ac-
tivitat en sis eixos d’actuació:
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Eix A) Diagnosi i/o visibilització de l’economia social i 
cooperativa al territori.

Eix B) Accions de suport a la creació i desenvolupament 
de cooperatives i societats laborals i inserció laboral en 
empreses de l’economia social i cooperativa.

Eix C) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats 
laborals dirigida a les associacions i altres empreses.

Eix D) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats 
laborals per a la continuïtat d’empreses i/o entitats prope-
res al tancament d’activitat.

Eix E) Món educatiu. Actuacions per conèixer i aprendre 
els models d’empresa cooperativa i la creació de coo-
peratives d’alumnes destinada a joves estudiants i pro-
fessorat d’ESO, batxillerat i cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà i superior.

Eix F) Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la 
creació i transformació en cooperatives i societats labo-
rals destinades a prescriptors i professionals de l’àmbit 
de les assessories i gestories.

En la convocatòria de l’any 2018 l’Ateneu cooperatiu del 
Baix Llobregat està format per 25 entitats agrupades i 
compta amb més de 60 entitats col·laboradores.

Les entitats agrupades són:  l’Associació Social Business 
City Barcelona, la Comunitat minera olesana SCCL, Coo-
perativa d’ensenyament Daina Isard, Coopgros SCCL, 
Uiku coworking el Prat SCCL, Cooperativa obrera de 
viviendas SCCL, l’Associació GATS, Sustainlabour SLL, 
Acció transversal per a la transformació social – AT2, l’As-
sociació Plegats, Som Gestió SCCL, DeltaCoop SCCL, 
Orgànic SCCL, l’Associació de Famílies de malalts d’Al-
zheimer i altres demències de Gavà – FAGA, la Fundació 
Futur i els ajuntaments del Prat de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, 
Molins de Rei, Viladecans, Vallirana, Esparreguera i Gavà, 
així com també el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
que assumeix les funcions de coordinació i representació 
de l’Ateneu cooperatiu.

L’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat per tal de des-
envolupar les serves activitats i que aquestes s’arrelin i 
s’adaptin a les diferents realitats locals de la comarca dis-
posa de quatre cercles cooperatius, que desenvolupen 
les mateixes activitats i funcions que l’Ateneu cooperatiu 
però des d’una lògica més local i de proximitat.

Aquests quatre cercles són:

• L’Obrera, Barri cooperatiu (municipi del Prat de Llobregat).
• L’ecosistema local d’economia social i solidària del Baix 
Llobregat Sud.
• L’ecosistema local d’economia social i solidària del Baix 
Llobregat Nord.
• Unió de cooperadors (municipi de Gavà).

Al llarg d’aquestes tres convocatòries de subvenció ges-
tionades, l’Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat ha acom-
panyat i donat suport a la creació de 63 cooperatives, s’ha 
aconseguit la inserció laboral de 255 persones i han par-
ticipat un total de 7.417 persones per les diferents activi-
tats que s’han realitzat durant aquestes tres convocatòries. 
Aquestes són dades provisionals atès que la convocatòria 
de l’any 2018 finalitza el 31 d’octubre de 2019.

La subvenció gestionada durant aquests tres anys han 
estat 215.000,00 euros l’any 2016 i 462.000,00 euros 
l’any 2017 i la mateixa quantitat per a la convocatòria de 
l’any 2018. En total s’han gestionat 1.139.000,00 euros 
de subvenció.

3.4.3 Formació Ocupacional i experiència la-
boral

El Departament de Promoció Econòmica realitza actua-
cions que combinen actuacions de formació ocupacional 
amb contractacions laborals que tenen com a finalitat mi-
llorar la qualificació professional de les persones partici-
pants i l’adquisició d’experiència laboral per tal de facilitar 
la seva inserció laboral.

Mitjançant la realització de les diferents accions formati-
ves i la pràctica laboral, es pretén adaptar les competèn-
cies i perfil professional de les persones en situació de 
desocupació a les demandes que realitzen les empreses 
de la comarca. 

Les actuacions realitzades en la present legislatura s’em-
marquen dins dels programes ocupacionals que promou 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i que compta amb el cofinança-
ment del Fons Social Europeu.

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

Programa “Joves per l’ocupació”

El programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació” té com a ob-
jectiu 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, for-
mació i adquisició d’experiència professional en empre-
ses i que facilita la seva inserció laboral i fomenta el seu 
retorn al sistema educatiu.

En aquesta darrera legislatura el departament de promo-
ció econòmica ha gestionat dos programes, els corres-
ponents a les convocatòries dels anys 2015 i 2016. El 
programa “Joves per l’ocupació” està subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel 
Fons Social Europeu. A la taula següent es fa un resum de 
les dues edicions realitzades. 
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Convocatòria 2015 2016

Durada 22/12/2015 al 31/03/2017 27/12/2016 al 31/03/2018

Persones joves participants 70 80

Cursos de formació
impartits

Protecció i preparació de superfícies de 
vehicles (230h.)
Activitats auxiliars de magatzem (238h.)
Activitats auxiliars de comerç (270h.)
Mantenidor/a integral (250h.)
Operari/a i dependent/a de fleca (280h.)

Protecció i preparació de superfícies de 
vehicles (290h.)
Mosso de magatzem (230h.)
Auxiliar - dependent/a de comerç (300h.)
Mantenidor/a integral (270h.)
Auxiliar de cuina i cambrer (280h.)

Persones joves inscrits a 
l’IOC

30 28

Persones joves inscrites a 
Escoles d’Adults

9 12

Persones joves que han 
obtingut el GES

4 3

Persones joves que han 
continuat els estudis reglats

7 9

Nombre d’insercions
laborals bonificades

7 5

Nombre d’insercions
laborals sense bonificació

34 62

Subvenció del SOC 296.145,00 euros 350.580,00 euros

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

3.4.4. Projectes singulars

El departament de Promoció Econòmica del Consell Co-
marcal, al llarg d’aquesta darrera legislatura ha gestionat 
dos projectes singulars on ha posat en pràctica noves 
metodologies de treball a l’hora d’engegar projectes vin-
culats amb les polítiques actives d’ocupació i la promoció 
econòmica.

Aquests projectes s’han iniciat durant l’any 2018 però en-
cara no han finalitzat. Els projectes són:

A la feina amb tu

Aquest és un projecte singular d’acompanyament a la 
inserció de persones en situació de desocupació i risc 
d’exclusió social a la zona Delta del Baix Llobregat, mi-
tjançant un sistema d’informació i recursos psicosocials, 
que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El projecte, innovador i pioner a la comarca, té la volun-
tat de posar en marxa un dispositiu d’acompanyament 
de persones aturades que consta de diferents accions i 
tallers formatius amb l’objectiu d’aconseguir la inserció 
laboral de les persones participants i la millora de la seva 
qualitat de vida, que permetrà majors garanties d’èxit en 
relació amb la seva futura inserció laboral.

Amb aquesta iniciativa es vol activar socialment i laboral-
ment a persones que actualment estan fora del mercat de 
treball i dels circuits de recerca activa de feina, realitzant 
diverses accions per motivar a les persones participants 
i generar l’hàbit de la recerca de feina a més d’afavorir la 
seva ocupabilitat amb el reforç i el desenvolupament de 
noves competències personals i laborals.

El procés consta de tres fases d’actuació:

• Primera Fase: Acollida, acreditació i orientació amb un 
acompanyament personalitzat i tallers d’habilitats socials.
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• Segona Fase: Recerca Activa i multicanal amb orienta-
ció laboral i tallers de tècniques ocupacionals.

• Tercera fase: Consolidar la feina amb inserció laboral i 
tallers de recerca activa i consolidació de treball, a través 
de la prospecció d’empreses i el suport dels prospectors/
res, l’agenda i àmbits de recerca, les pràctiques profes-
sionals i l’acompanyament tutoritzat durant el primer mes 
de consolidació de feina.

El projecte s’executarà fins al 30 d’abril de 2020.

Les persones destinatàries d’aquest dispositiu seran, 
prioritàriament, persones en situació d’atur entre 16 i 
64 anys, amb un nivell educatiu baix i amb un risc sever 
d’exclusió social, entès com a població aturada de llarga 
durada amb especials dificultats d’inserció laboral.

Compta amb 4 unitats amb el següent abast territorial:

• Castelldefels-Gavà
• El Prat de Llobregat
• Sant Boi de Llobregat
• Viladecans

El dispositiu està dissenyat per atendre a un total de 400 
persones d’aquests municipis i cada unitat s’encarregarà 
de 100 persones. En el cas del primer punt de Castellde-
fels i Gavà, la distribució dels i les participants serà de 40 
i 60 persones respectivament.

El cost total del projecte és de 400.000,00 euros i compta 
amb una subvenció de 320.000,00 euros de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, en el marc del Programa metro-
polità de suport a les polítiques socials municipals 2016-
2019.

Els cinc ajuntaments participants, Castelldefels, Gavà, el 
Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, as-
sumeixen el cofinançament del projecte.

Jove, al Baix tu decideixes

Aquest projecte té la voluntat de reforçar l’ocupabilitat i 
les competències professionals de persones joves que es 
troben en situació de desocupació a través d’una orienta-
ció laboral i una formació professionalitzadora.

Aquest projecte té com a objecte principal la millora de 
l’ocupabilitat de les persones joves participants, mit-
jançant la realització d’un curs de formació professionalit-
zadora en diferents àmbits i la participació en un itinerari 
d’orientació on tindran una persona tutora de referència, 
encarregada de realitzar l’acompanyament i el seguiment 
d’aquesta orientació laboral.

Per tal de donar cobertura a tot el territori, el projecte 
compta amb 11 punts d’orientació laboral repartits entre 
10 municipis de la comarca del Baix Llobregat, com ara 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Gavà, 
Martorell, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, que 
compta amb dos punts, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí i Viladecans.

Les persones joves participants s’han format en les se-
güents especialitats formatives:
• Atenció al client i habilitats de comunicació
• Màrqueting digital
• Atenció al client i activitats administratives
• Operacions auxiliars de magatzem
• Serveis auxiliars de perruqueria
• Agent de dinamització esportiva – agents digitals
• Aspirant de vigilant de seguretat
• Auxiliar de serveis, consergeria i control d’accessos
• Iniciació a la cuina i serveis de sala
• Restauració

El projecte s’orienta a un total de 220 persones joves des-
ocupades, preferentment entre 18 i 29 anys, que estiguin 
empadronades en el territori i que no formin part dels sis-
temes d’educació i formació.

L’agrupació d’entitats que participa en el projecte està 
formada per ajuntaments, empreses de formació i agents 
econòmics, aquestes són: els ajuntaments de Castellde-
fels, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Gavà, Martore-
ll, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí i Viladecans; les empreses 
de formació Levelinstrukta SL, Sinergia, Team & Training 
SL, Sodexo Iberia SA; el Citilab de Cornellà de Llobre-
gat; les associacions empresarials d’AEBALL i PIMEC i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que realitza les 
funcions d’entitat coordinadora i promotora del projecte.

El projecte va finalitzar el 31 de desembre de 2019, i va 
obtenir una subvenció total de 776.555,55 euros.

El projecte ha comptat amb el cofinançament del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social i el Fons Social Europeu. 
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3.4.5. Promoció de l’ocupació

El departament de Promoció Econòmica del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat col·labora amb ajuntaments de 
la comarca per prestar un servei de promoció de l’ocu-
pació que consisteix en la contractació laboral de perso-
nes en situació de desocupació, per facilitar l’adquisició 
d’experiència laboral, així com la millora de coneixements 
professionals i competencials, per tal que aquestes per-
sones puguin encarar la seva inserció laboral amb majors 
garanties d’èxit. Aquest servei s’emmarca dins dels pro-
grames de plans d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, que al llarg d’aquesta legislatura es poden 
diferenciar en dues tipologies.

La primera té a veure amb el Programa Treball i Forma-
ció. Al llarg d’aquesta legislatura s’han gestionat un total 
de 4 edicions que tenen a veure amb les convocatòries de 
2015, 2016, 2017 i 2018.

El programa Treball i Formació consisteix en accions ocu-
pacionals per afavorir la inserció laboral i la millora de 
l’ocupabilitat de persones en situació d’atur, mitjançant 
la realització d’accions integrades d’experiència laboral i 
accions de formació.

El programa Treball i Formació contempla quatre línies de 
subvenció per a la contractació i formació de persones 
en atur:

Línia PANP. Treball i Formació adreçat a persones en si-
tuació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per 
desocupació ni de l’ajut del programa de Requalificació 
Professional (PREPARA) i preferentment més grans de 45 
anys, que inclou dos tipus d’accions en funció de la dura-
da, que poden ser de 6 i 12 mesos.

Línia PRMI. Treball i Formació adreçat a persones en si-
tuació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, 
que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada, 
que poden ser de 6 i 12 mesos.

A més tindran caràcter preferent les persones benefi-
ciàries de la renda mínima d’inserció que reuneixin alguna 
d’aquestes característiques:

• Dones amb càrregues familiars
• Persones que estiguin en fase d’esgotar el termini 
màxim de percepció de la prestació de la renda mínima 
d’inserció.
• Només es podrà formalitzar un contracte de treball per 
unitat familiar.

La línia PRMI a partir de la convocatòria de l’any 2018 es 
va modificar en la línia PRGC que està adreçada a les per-
sones inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no 
ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania (RGC). S’inclouen les persones destinatàries 
de les sol·licituds de la renda garantida de ciutadania pre-
sentada a partir del 15 de setembre de 2017. Hi haurà 

dos tipus d’acció en funció de la durada, que pot ser de 
6 i 12 mesos. 

Per als contractes PRGC de durada de 12 mesos tindran 
caràcter prioritari les persones en situació d’atur més 
grans de 52 anys i, especialment, les persones que no tin-
guin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pen-
sió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

Tant pels contractes de PRGC de 12 mesos com els de 
6 mesos, tindran caràcter preferent les persones que es 
trobin en una d’aquestes situacions:

• Dones amb càrregues familiars.
• Persones que estiguin en fase d’exhaurir el termini 
màxim de percepció de la prestació de la renda garantida 
de ciutadania.
• Persones que tinguin reconegut oficialment un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%.

Línia DONA. Treball i Formació adreçat a dones en situa-
ció d’atur de molt llarga durada no perceptores de pres-
tació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del programa 
de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment 
més grans de 55 anys o les dones en situació d’atur vícti-
mes de violència de gènere.  En aquesta línia només s’in-
clou un tipus d’accions de durada de dotze mesos.

Línia Coordinació. Accions de coordinació i suport tècnic 
(COOR) que inclou la contractació de personal tècnic per 
realitzar les tasques de seguiment i execució tècnica dels 
projectes.

Per a la realització de l’actuació d’experiència professio-
nal el Consell Comarcal del Baix Llobregat dissenya pro-
jectes comarcals els quals es desenvolupen o en serveis 
de la mateixa entitat o bé en municipis de la comarca, 
sota la petició d’una prestació de serveis per part dels 
ajuntaments interessats.

Els projectes dissenyats al llarg de les quatre convoca-
tòries han estat:

• Projecte comarcal de suport administratiu i en l’atenció 
directa al públic.
• Projecte comarcal de suport administratiu sense aten-
ció al públic.
• Projecte comarcal d’assessorament i sensibilització en 
accions cíviques i mediambientals.
• Projecte comarcal d’assessorament i suport tècnic en 
serveis municipals  i supramunicipals.
• Projecte comarcal de suport en el manteniment de guar-
da, neteja, pintura i jardineria d’equipaments, instal·la-
cions i espais públics.
• Projecte de suport al Servei de control de mosquits.

En la taula següent es detalla el nombre de persones con-
tractades en cada edició i la subvenció rebuda per a la 
seva realització:
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Línia 2015 2016 2017 2018

PANP 6 26 30 19 16

PANP 12 0 4 8 7

PRMI – PRGC 6 21 7 5 7

PRMI – PRGC 12 0 1 8 1

DONA 0 0 8 9

SUBVENCIÓ TOTAL 408.935,80 487.230,80 683.040,20 593.972,96

La realització d’aquest programa ha comptat amb la parti-
cipació dels ajuntaments de: Abrera, Begues, Castellví de 
Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Palle-
jà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Climent de Llo-
bregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana. 

El programa Treball i Formació ha comptat amb el cofi-
nançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social i el 
Fons Social Europeu.

La segona tipologia s’emmarca dins del Projecte Enfei-
na’t. Al llarg d’aquesta darrera legislatura s’han gestionat 
dues edicions, les corresponents a les convocatòries els 
anys 2017 i 2018.

El programa Enfeina’t consisteix a fer que les persones 
contractades puguin adquirir o millorar les competències 
per a la seva inserció laboral, mitjançant la realització 
d’obres o serveis d’interès general i social de caràcter 
temporal i de naturalesa addicional respecte les actua-
cions habituals de l’entitat beneficiària.

El programa Enfeina’t contempla dues tipologies d’actua-
cions subvencionables:

• Actuacions d’experiència laboral. Aquestes són actua-
cions que faciliten la pràctica laboral de les persones des-
tinatàries mitjançant la subscripció d’un contracte laboral, 
d’acord amb la normativa vigent, per part de l’entitat be-
neficiària. Les persones destinatàries d’aquest programa 
tenen així l’oportunitat de ser contractades i poder repren-
dre l’experiència amb l’avantatge d’un acompanyament 
que els facilitarà instruments per a una bona reinserció.

Les contractacions de les actuacions d’experiència labo-
ral han de tenir una durada de 6, 9 o 12 mesos en qualse-
vol modalitat contractual de caràcter temporal. 

• Actuació d’acompanyament a la contractació. Aquesta 
actuació facilita a les persones contractades en les ac-
tuacions d’experiència laboral una millor adaptació al lloc 

de treball i un reforç competencial durant la contractació 
laboral per al posterior retorn al mercat laboral.

Aquesta actuació la porta a terme una persona tècnica de 
l’entitat beneficiària o personal tècnic contractat específi-
cament per al programa. 

Les persones destinatàries de les actuacions d’experièn-
cia laboral contemplades en aquest programa són les 
persones desocupades de llarga durada que compleixin 
tots els requisits legals per a poder formalitzar un con-
tracte de treball en el moment de la seva signatura.

S’entén per persona aturada de llarga durada a la per-
sona demandant inscrita a l’oficina de treball del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya un mínim de 12 mesos, 
continuats o no, dins d’un període de 18 mesos. 

Per a la realització de l’actuació d’experiència laboral les 
persones contractades presten els seus serveis o bé di-
rectament en algun departament del mateix Consell Co-
marcal del Baix Llobregat o bé en serveis d’ajuntaments 
de la comarca, sota la petició d’una prestació de serveis 
per part dels ajuntaments interessats.

En la taula següent es detalla el nombre de persones con-
tractades en cada edició i la subvenció rebuda per a la 
seva realització:

Durada 2017 2018

6 mesos 6 1

9 mesos 4 0

12 mesos 9 16

Subvenció total 543.443,96 469.086,07

La realització d’aquest programa ha comptat amb la par-
ticipació dels ajuntaments de: Abrera, Begues, Cervelló, 
Collbató, Corbera de Llobregat, Olesa de Montserrat, Pa-
llejà, la Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant 
Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles 
de Llobregat i Vallirana. 
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El programa Enfeina’t ha comptat amb el cofinançament 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Joves en Pràctiques

Durant aquesta darrera legislatura el Consell Comarcal ha 
participat en tres convocatòries (2016, 2017 i 2018) del 
programa Joves en pràctiques que promou el Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya.

L’objectiu del programa és la contractació en pràctiques 
de joves d’entre 16 a 29 anys per tal que adquireixin un 
aprenentatge professional i millorin les seves capacitats. 
Es tracta de contractes de treball en pràctiques remune-
rades amb una duració de 6 mesos a jornada complerta 
per a joves qualificats amb el propòsit d’afavorir l’accés 
al mercat laboral. Per tal de gaudir d’aquesta oportuni-

2016 2017 2018

Persones
Joves
contractades

9 3 8

Subvenció total 99.000,00 33.000,00 88.000,00

tat, les persones joves participants han d’estar inscrites 
com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) i al 
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya, que es va 
implementar l’any 2015. 
Les persones contractades i la subvenció que ha obtingut 
el Consell Comarcal, en les tres edicions gestionades, es 
relaciona a la taula següent:

Aquest programa ha estat subvencionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu i 
s’emmarca dins de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

3.4.6. Promoure l’ocupació a la indústria local

Durant els darrers quatre anys el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, en el marc del programa promogut per 
la Diputació de Barcelona per fomentar l’ocupació a la 
indústria local ha realitzat tres projectes en les convoca-
tòries dels anys 2015, 2017 i 2018.

Indústria alimentària. Fase I i Fase II

El Consell Comarcal ha gestionat un projecte en dues fa-
ses, per tal de promoure l’ocupació a la indústria, concre-
tament dins del sector de la indústria alimentària.

Els projectes han donat resposta a aquests objectius ge-
nerals:

• Promoure la inserció laboral en sectors d’activitat indus-
trial, amb fort arrelament local, potencialment generadors 
d’ocupació, amb alta competitivitat i amb capacitat ex-
portadora. Sectors on es poden plantejar itineraris profes-
sionals amb perspectives de continuïtat.

• Partir d’una col·laboració publicoprivada, incorporant 
empreses i altres agents econòmics (gremis, associa-
cions empresarials, etc.), centres d’investigació, d’inno-
vació, de recerca i universitats del territori com a sòcies 
del projecte, tant pel que fa a la seva participació en la 
planificació de les actuacions a desenvolupar (com per 
exemple en les activitats de formació), així com en l’exe-
cució d’aquestes, posant a disposició del projecte els 
seus recursos humans i materials.

• Incloure itineraris personalitzats de millora de l’ocupabi-
litat de persones que tenen especials dificultats d’inserció 
(preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga 
durada), que incorporin una visió integral d’actuació i que 
s’adaptin a les necessitats del teixit empresarial.

• Fomentar la combinació de formació i treball, de ma-

nera que els itineraris de millora de l’ocupabilitat posin 
l’accent en l’adquisició de les competències requerides 
per les empreses en un entorn laboral real. És a dir, pro-
movent l’execució d’accions amb lògica de formació en 
alternança que incloguin coneixements teòrics i pràctics 
(mitjançant pràctiques, contracte en formació, entre d’al-
tres).

• Adequar el disseny de la formació, preferentment, als 
requeriments dels Certificats de Professionalitat, de ma-
nera que es faciliti l’adquisició d’aquests, sigui de forma 
total o parcial.

• Potenciar el treball transversal entre els diferents depar-
taments dels ens locals directament implicats en l’objec-
tiu del projecte i promoure la cooperació entre els agents 
que operen en el territori en l’àmbit objecte d’intervenció, 
de manera que el projecte es beneficiï de les sinèrgies 
que es donen en l’àmbit territorial on es desenvolupa.

Els projectes han contemplat tres eixos d’actuació:

Eix 1. Concertació institucional i col·laboració públicopri-
vada. On s’han cercat els compromisos i la participació 
d’empreses de les activitats industrials sobre les quals 
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s’ha centrat el projecte. Com també d’altres agents claus 
per al desenvolupament del projecte.

Eix 2. Enfortiment del model industrial local. En aquesta 
fase s’ha realitzat una diagnosi de les activitats industrials 
seleccionades per tal de detectar les necessitats de les 
empreses, captar llocs de treball i oferir-los mà d’obra 
professional i capacitada.

Eix 3. Retenció de talent i desenvolupament competen-
cial de les persones. En aquesta fase s’ha fet un des-
plegament d’itineraris de millora de l’ocupabilitat de per-
sones aturades, d’acord amb les necessitats detectades 
entre les empreses participants. Aquests itineraris s’han 
basat principalment en l’anàlisi de l’ocupabilitat de les 
persones aturades i de les competències requerides per 
les empreses. També s’han realitzat un seguit de cursos 
de formació professionalitzadora i competencial per tal 
d’adequar els coneixements de les persones aturades a 
les necessitats de les empreses.

En la primera fase han participat un total de 93 persones i 
en la segona fase han participat un total de 138 persones. 

En la primera edició, la Diputació de Barcelona ha ator-
gat una subvenció de 260.855,04 euros i per al desen-
volupament de la segona fase una subvenció total de 
258.650,00 euros.

Els dos projectes han comptat amb la participació i col·la-
boració dels 30 ajuntaments de la comarca.

Distribució i logística com a motor de la com-
petitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat

Aquesta tercera edició del projecte s’emmarca dins d’una 
estratègia territorial de desenvolupament econòmic pro-
moguda i impulsada per ajuntaments de la comarca (Cas-
telldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i el 
Prat de Llobregat), el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i els principals agents econòmics i socials que conformen 
el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.

Aquest projecte segueix la línia de treball que va ser ini-
ciada l’any 2015 amb els projectes orientats al sector de 
la indústria alimentària, però en aquesta nova edició s’ha 
centrat en el sector de la logística i la distribució.

El projecte ha contemplat els següents objectius específics:
 
• Promoure la competitivitat del sector de la logística i la 
distribució a la zona Delta de la comarca del Baix Llobregat.
• Fomentar la col·laboració públic-privada per identificar 
reptes i necessitats del sector.
• Identificar els principals canvis que s’estan introduint en 
el sector a partir de la implantació de la indústria 4.0
• Identificar els nous perfils professionals que s’estan 
generant i es generaran així com la transformació (nous 
requeriments) dels perfils clàssics.
• Fomentar la inserció laboral de persones a l’atur mit-

jançant la millora de la seva ocupabilitat i el seu desenvo-
lupament competencial.
• Transferir els seus resultats a la resta de la comarca.

La tipologia d’actuacions i els eixos d’activitat presenten 
la mateixa estructura que les dues edicions anteriors. El 
projecte s’adreça a un total de 160 persones en situació 
d’atur.

Aquest nou projecte finalitzarà el pròxim 30 de maig de 
2020 i ha comptat amb una subvenció de 488.788,11 eu-
ros per part de la Diputació de Barcelona. El projecte està 
cofinançat pels cinc ajuntaments participants i el mateix 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

3.4.7. Servei d’Orientació Laboral

El servei d‘orientació laboral del Consell Comarcal té l’ob-
jectiu 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 mi-
lloren la seva ocupabilitat.

Per desenvolupar aquest servei, el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat ha realitzat durant els darrers quatre anys 
els següents programes:

Programa UBICAT:

El programa UBICAT té com a objecte la realització d’ac-
tuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i 
suport ocupacional de les persones desocupades, inac-
tives, o persones treballadores, preferentment, aquelles 
que es troben en una situació de precarietat laboral.

Els objectius del projecte són: 

• Disposar i motivar la persona cap al canvi.
• Ajudar-la a construir un projecte personal d’inserció co-
herent i adequat.
• Ajudar-la a desenvolupar competències professionals 
per a la seva inserció.
• Aportar recursos personals i socials per desenvolupar el 
projecte d’inserció.
• Realitzar itineraris d’orientació laboral d’acord amb la 
realitat del mercat laboral.
• Donar a conèixer pautes i tendències del mercat de tre-
ball i acostar la realitat de les empreses a les persones 
que es troben en recerca activa de feina.

Al llarg d’aquesta legislatura, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat ha participat en dues edicions, que correspo-
nen a les convocatòries dels anys 2017 i 2018. Aquesta 
darrera convocatòria va finalitzar el 31 de desembre de 
2019.

m
em

ò
ria d

e g
estió

 2015-2019 

31



Les persones a atendre, de manera prioritària, hauran de 
formar part de col·lectius amb especials dificultats d’in-
serció laboral que es detallen a continuació:
• Persones en situació de risc d’exclusió social.
• Persones en situació d’atur de llarga durada.
• Persones amb baixa qualificació professional.
• Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.
• Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o 
sensorial.
• Persones amb tractament de salut mental.
• Dones que han patit o pateixen situacions de violència 
de gènere.
• Persones nouvingudes en situació de desavantatge la-
boral.

Les actuacions d’orientació, acompanyament a la inser-
ció i suport ocupacional que es realitzen dins d’aquest 
programa són les següents:

• Actuacions d’orientació sociolaboral.
• Actuacions amb les empreses, de coneixement de l’en-
torn productiu, d’apropament a les empreses i de pros-
pecció laboral.
• Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

Les persones participants en les actuacions d’orientació, 
acompanyament a la inserció i suport ocupacional poden 
percebre ajuts de transport i incentius d’assistència per-
què la persona participant pugui cobrir les despeses que 
li poden ocasionar haver de desplaçar-se a l’entitat on 
està sent orientada o, fins i tot, poder conciliar la cura 
d’infants o familiars amb l’assistència a les diferents ac-
tuacions.

L’àmbit territorial on es desenvolupa el programa UBICAT 
abasta els següents municipis de la comarca: Abrera, Be-
gues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera 
de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montse-
rrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Ses-
rovires, Sant Just Desvern i Santa Coloma de Cervelló. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la realitza-
ció d’aquest programa ha comptat amb la participació i 
col·laboració dels ajuntaments dels municipis enumerats 
anteriorment.

Les persones ateses en l’edició de 2018 estan comp-
tabilitzades fins a data 17 de maig de 2019, el projecte 
d’aquesta convocatòria no finalitzarà fins al 31 de desem-
bre de 2019.

El programa UBICAT està subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social.

Impulsor de Garantia Juvenil

L’any 2015 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va 
encetar un nou programa, la Xarxa d’impulsors del pro-
grama de Garantia Juvenil. Aquest programa, impulsat 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya, presentava tot 
un seguit de mesures adreçades als diferents col·lectius 
que formen l’atur juvenil, i se sumava a la potenciació de 
polítiques i el desplegament d’actuacions ocupacionals  
adreçades a la joventut i que ja s’estaven portant a terme.

La missió de la Garantia Juvenil és assegurar que les 
persones joves que tinguin més de 16 anys i menys de 
30 anys, que no treballen, ni estudien, ni segueixen una 
formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, edu-
cació continua, formació com a aprenents o un període 
de pràctiques, en un termini de quatre mesos després 
d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de 
desocupació.

En aquest marc, i per poder complir amb l’objectiu mar-
cat es considerava necessari disposar d’una Xarxa terri-
torial propera a les persones joves, que pogués impulsar 
el desenvolupament del Programa, especialment el que 
consisteix a informar i acompanyar, en el seu accés a 
aquest, a les persones joves.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va comptar durant 
els tres anys que va durar aquest programa, 2015, 2016 
i 2017 amb un tècnic impulsor del programa de Garantia 
Juvenil.

El punt de la Xarxa d’Impulsors gestionada des del Con-
sell Comarcal estava adreçada a persones joves dels 
següents 22 municipis: Abrera, Begues, Castellví de Ro-
sanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Espa-
rreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, 
Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovi-
res, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i 
Vallirana. 

A la taula següent es resumeix les tres edicions gestiona-
des i la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya:

2015 2016 2017

Persones
Joves
contractades

660 120 149

Subvenció total 32.000,00 32.000,00 32.000,00

2017 2018

Durada
projecte

31/12/2017 al 
31/12/2018

31/12/2018 a 
31/12/2019

Persones 
ateses

216 41

Subvenció
total

142.360,00 101.463,35
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desenvolupament econòmic

Una societat amb plena igualtat és una societat justa. Es-
pais i projectes compartits amb les entitats, associacions, 
ajuntaments de la nostra comarca, on reflexionar i identifi-
car les barreres que cal trencar, ens ajuden a implementar 
mesures de sensibilització i conscienciació, cap a la plena 
ciutadania.

4

El 7 de març de 2007 es va constituir el Consell de les Do-
nes del Baix Llobregat, una fita històrica que va suposar, 
a més a més de la creació del primer consell de dones 
d’àmbit comarcal de tot Catalunya, la plasmació d’una de 
les principals demandes sorgides del 2n Congrés de les 
Dones del Baix Llobregat. 

En aquesta legislatura s’ha commemorat el 10è aniversari 
del Consell de les Dones i també els 40 anys de femi-
nismes a la comarca. Amb aquest motiu es va crear un 
logotip específic per al 10è aniversari, i es van organitzar 
diversos actes a la comarca al voltant d’alguns àmbits 
històrics de reivindicació i lluita pels drets de les dones: 
violència masclista, dret de les dones a la salut i al mateix 
cos o organització horària i usos del temps, entre d’altres.

El Consell de les Dones del Baix Llobregat està ads-
crit orgànicament al Consell Comarcal, i entre els seus 
principals objectius destaquen el d’impulsar polítiques 
d’igualtat dona-home, treballar per l’enfortiment de l’as-
sociacionisme, promoure el treball en xarxa i fomentar la 
participació de les dones en tots els àmbits.

L’organització del Consell s’estructura en la Taula Política 
d’Igualtat i la Taula Tècnica d’Igualtat del Baix Llobregat. 
La primera estableix les directrius i principals línies i co-
missions de treball, formada per les referents polítiques 
d’igualtat de tots els ajuntaments de la comarca, partits 
polítics amb representació comarcal, patronals i sindicats, 
a més a més de l’Institut Català de les Dones i la Diputació 
de Barcelona. La consellera de Dones del Baix Llobregat 
ostenta la presidència d’aquesta Taula. D’altra banda, la 
Taula Tècnica, formada per totes les referents tècniques 
dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal, 
és l’encarregada de desenvolupar i implementar les línies 
de treball definides a la Taula Política, a més a més d’es-
devenir un espai de coordinació, suport i treball en xarxa, 
en el desplegament de polítiques d’igualtat dona-home al 

4.1 Consell de les Dones del

Baix Llobregat

territori. La Taula Tècnica elabora també propostes que 
eleva a la Taula Política per a la seva consideració.

III Pla Transversal de Polítiques de Dones del 
Baix Llobregat

L’any 2007, el Consell de les Dones i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat van aprovar el I Pla Transversal de Po-
lítiques de Dones del Baix Llobregat (2008-2010). Aquest 
pla estratègic, que es va realitzar amb el suport de l’ICD 
i la Diputació de Barcelona, va recollir les principals de-
mandes derivades del 1r i el 2n Congrés de les Dones del 
Baix Llobregat i va establir els principals objectius a curt, 
mitjà i llarg termini, de les polítiques d’igualtat dona-home 
al Baix Llobregat.

L’èxit i la importància d’aquest I Pla Comarcal de Políti-
ques de Dones en l’impuls i enfortiment de les polítiques 
d’igualtat dona-home a la comarca, va facilitar l’elabora-
ció i aprovació del II Pla Transversal l’any 2010, que va re-
collir també les principals demandes i propostes sorgides 
del 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat.

L’any 2015, a l’inici d’aquesta legislatura, es va aprovar 
el III Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llo-
bregat per al període 2015-2019. Aquest Pla ha estat el 
full de ruta de les polítiques d’igualtat dona-home al Baix 
Llobregat en els darrers anys. El III Pla va establir quatre 
eixos de treball, al voltant dels quals s’ha anat desenvolu-
pant tota l’activitat del Consell de les Dones:

1. Eix Transversal
La transversalitat observada en el seu sentit més am-
pli, dóna sentit a bona part de la tasca del Consell de 
les Dones. L’assoliment dels objectius de moltes políti-
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ques públiques, però molt especialment de les polítiques 
d’igualtat, requereixen un profund treball transversal que 
permeti a tota l’organització i a totes les àrees de gestió 
de les administracions, impregnar-se de l’esperit d’igual-
tat dona-home.

Cicle de jornades: 40 anys de feminismes al 
Baix Llobregat. 2016
El 1976 es van celebrar les primeres Jornades de la Dona 
de Catalunya. Va ser la primera vegada que milers de do-
nes es van reunir per parlar d’elles mateixes, de les se-
ves  reivindicacions, del seu paper en la societat, etc. La 
importància d’aquelles jornades recau sobretot en el fet 
que van demostrar que a Catalunya hi havia un moviment 
feminista fort, i que les dones tenien molt a dir en el pro-
cés de transició.

En aquests 40 anys, la història del Baix Llobregat ha anat 
lligada a la història del moviment feminista a la comarca. 
Milers de dones que han treballat al capdavant d’entitats, 
associacions de veïnat, grups no formals, o a títol indi-
vidual, perquè aquesta comarca anés fent camí cap a la 
plena igualtat entre dones i homes.

Primera jornada. 40 anys de feminismes al Baix 
Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, 11 de novembre de 
2016.  
Segona jornada. La Reforma Horària. Una oportunitat per 
a la igualtat. Sant Boi de Llobregat, 21 de març de 2017.  
Tercera jornada. La salut de les dones en joc. Cervelló, 1 
de juny de 2017  
Quarta jornada. El Pacte d’Estat contra la violència mas-

clista. 17 de novembre de 2017.  Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

2 Eix nou model econòmic i productiu

Emprenem
Des de l’any 2012, el Consell de les Dones del Baix Llo-
bregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat organit-
zen la Jornada Emprenem, una jornada anual centrada 
en la promoció i visibilització de les dones emprenedores 
de la comarca i del talent femení, que esdevé un espai 
d’intercanvi de coneixements, creació de sinergies i im-
puls de projectes econòmics conjunts.

Dones i mercat de treball
Anualment, l’Observatori Comarcal i el Consell de les Do-
nes del Baix Llobregat publiquen un informe sobre la si-
tuació de les dones al mercat de treball al Baix Llobregat. 
L’informe recull i analitza totes les dades disponibles so-
bre accés i permanència al mercat de treball, nivell forma-
tiu, principals indicadors de la població en edat de treba-
llar, usos del temps i cura, salaris, prestacions, pobresa, 
la demanda del mercat de treball, l’atur, etc.
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3. Eix valors, rols i identitats

Violències contra les dones
El Consell de les Dones del Baix Llobregat ha treballat du-
rant tota la legislatura tot el relatiu a les violències contra 
les dones en el marc de la Comissió de Violències Mas-
clistes, una comissió formada per totes les persones que 
formen part de la xarxa d’atenció a la violència masclista 
del Baix Llobregat, des de diferents vessants i serveis: 
ajuntaments, Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, 
Centres de Recursos per a Dones, Servei d’Intervenció 
Especialitzada en Violència Masclista, forces i cossos de 
seguretat, etc.

D’altra banda, en el marc del 25 de novembre, Dia In-
ternacional contra la Violència Masclista, s’organitza una 
marxa on participen molts ajuntaments de la comarca. 
La Marxa El Baix Llobregat contra la violència masclista 
són en realitat diverses marxes que surten des d’alguns 
municipis de la comarca, i que es van agrupant per arri-
bar conjuntament al Parc de Torreblanca, seu del Consell 
Comarcal, on es realitza l’acte central de la Marxa. A ca-
dascuna de les darreres edicions la participació ha rondat 
el miler de persones.

4. Eix participació i lideratge

Premi Literari Delta, de narrativa escrita per 
dones
El Premi Literari Delta és un concurs de narrativa escrita 
per dones que organitzen diversos ajuntaments i el Con-
sell Comarcal. Es tracta d’un certament bianual que té 
com a principals objectius visibilitzar, donar a conèixer i 
fer un reconeixement públic de les obres literàries realit-
zades per dones. Es pretén també encoratjar 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.

La 8a edició del Premi Delta 2015-2016 es va celebrar a 
Sant Boi de Llobregat, i la novel·la guanyadora va ser “La 
modista i altres dones” de Carme Via Sala. La 9a edició 
2017-2018 es va celebrar a Sant Vicenç dels Horts, i la no-
vel·la guanyadora va ser “S’ha acabat” de Maite Moreno.

La 10 edició del Premi Delta s’organitza enguany des del 
Consell Comarcal i participen 16 ajuntaments de la comarca.
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Premis Edurecerca

Els Premis Edurecerca Baix Llobregat són impulsats pels 
Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Fe-
liu de Llobregat, com a capital de la comarca, juntament 
amb el Consell de les Dones del Baix Llobregat, el Consell 
Esportiu del Baix Llobregat, el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, la Fundació Orienta, InnoBaix, el Parc Agrari 
del Baix Llobregat, el Campus del Baix Llobregat (Univer-
sitat Politècnica de Catalunya), l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat, la Fundació per a la Conservacio i Recuperació 
d’Animals Marins (CRAM), el Grup de Periodistes Ramon 
Barnils, l’Aula de Música i Teatre de Sant Feliu de Llobre-
gat i la Plataforma per la Llengua.

El principal objectiu dels Premis Edurecerca és impulsar 
el reconeixement dels treballs que du a terme l’alumnat 
de l’educació secundària obligatòria, i en la categoria 
Consell de les Dones del Baix Llobregat, es premia el mi-
llor treball de recerca sobre feminisme, història o pers-
pectiva de les dones.

En aquesta legislatura, els treballs premiats han estat:

2015 “Història i anàlisi de la dona en el cinema”, elaborat 
per l’estudiant Asier Heredia Vaz de l’Institut Corbera de 
Llobregat.
2016  “Llegeix-me el dolor. Creació d’uns contes contex-
tualitzant la realitat de les dones afganeses” elaborat per 
l’estudiant Maria Martí Teixidó de l’IES Joaquim Blume 
d’Esplugues de Llobregat.
2017 “De la lucha de clases a la lucha de géneros. Trin-
cheras cotidianas contra el patriarcado” elaborat per 
l’estudiant  Laura Dinarès Martín  de l’INS Creu de Saba 
d’Olesa de Montserrat.
2018 “Sufragisme i moviments socials femenins”, elabo-
rat per l’estudiant Andrea Moreno de l’Institut Pallejà.
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El SIAD- Baix Llobregat és un servei d’informació, assesso-
rament, primera atenció i acompanyament, en relació amb 
l’exercici dels drets de les dones, i ofereix:ques públiques, 
però molt especialment de les polítiques d’igualtat, reque-
reixen un profund treball transversal que permeti a tota 
l’organització i a totes les àrees de gestió de les adminis-
tracions, impregnar-se de l’esperit d’igualtat dona-home.

• Atenció psicològica: Consisteix en una atenció 
presencial a les dones que presenten situacions de ne-
cessitat o crisi derivades de la seva condició de dona, i 
especialment, a les dones víctimes de qualsevol classe 
de violència masclista.

• Assessorament jurídic: Consisteix en una atenció 
presencial de qualsevol dona que tingui una consulta en 
matèria d’igualtat d’oportunitats i/o que necessiti asses-
sorament sobre qualsevol circumstància de les situacions 
específiques que afecten les dones, tant en l’àmbit ad-
ministratiu, civil o penal: separacions i/o divorcis, incom-
pliment de sentència, custòdia de fills o filles, processos 
penals per violència de gènere, entre d’altres.

• Suport als serveis socials: Des de finals de l’any 
2018 s’ha iniciat un servei de suport tècnic en casos de 
violència masclista pels municipis de menys de 20.000 
habitants de la comarca, perquè puguin disposar d’orien-
tació i eines per abordar-los. En aquest sentit, l’any 2019 
es van programar una sèrie d’actuacions amb serveis so-
cials, per tal de proporcionar als equips assessorament 
tècnic continuat i sessions formatives sobre com vehicu-
lar i derivar al SIAD comarcal.

Per tal de donar suport tècnic als municipis, també s’està 
assistint a les comissions d’elaboració i seguiment dels 
protocols locals de violència que tenen els respectius 
Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comar-
ca, amb l’objectiu de reforçar el treball en xarxa, des d’una 
perspectiva integral i transversal. El SIAD és finançat pel 
contracte programa amb l’Institut Català de les Dones de 
la Generalitat de Catalunya. 

Els punts d’atenció del SIAD Baix Llobregat són:
• Punt d’atenció d’Abrera - Edifici de Serveis So-
cials, Carrer Major, 3 
• Punt d’atenció de Corbera de Llobregat - Edifici 
de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Plaça de Sant Antoni, s/n 
• Punt d’atenció del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat - Seu del Consell Comarcal, Parc Torreblanca, 
CN-340, Sant Feliu de Llobregat 

Aquest servei s’adreça a les dones dels municipis de 
menys de 20.000 habitants de la comarca: Abrera, Be-

4.2 Servei d’Informació i

Assessorament a dones,

SIAD- Baix Llobregat

gues, Collbató, Castellví de Rosanes, Cervelló, Sant 
Climent de Llobregat, Corbera de Llobregat, Sant Just 
Desvern, Torrelles de Llobregat, la Palma de Cervelló, El 
Papiol, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló, Sant Esteve 
Sesrovires i Vallirana. 

El total de dones ateses i el nombre d’atencions es deta-
llen a continuació:

Servei d’atenció psicològica a fills i filles de 
dones víctimes de maltractaments
Des de setembre de 2018 fins a l’actualitat, s’està realit-
zant una prova pilot per oferir atenció psicològica a fills i 
filles de dones víctimes de violència masclista ateses al 
SIAD, amb l’objectiu de facilitar eines als infants i a les 
mares per poder-se desenvolupar d’una forma adequada 
després d’haver viscut en un context de violència mas-
clista. Es van realitzar un total de 50 atencions, a un total 
de 17 dones i 23 infants.
Aquesta prova pilot ha estat finançada per l’Àrea d’Igual-
tat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 

Servei d’acolliment d’urgències a dones vícti-
mes de maltractaments i els seus fills i filles
Al llarg de l’any 2018, també es va posar en marxa una 
prova pilot, cofinançada pel Departament  de Treball, 
Afers Socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i els 
ajuntaments de la comarca, per oferir un servei d’acolli-
ment d’urgències a dones víctimes de violència masclista 
i els seus fills i filles, mitjançant la Fundació AGI. El total 
de persones ateses en aquest servei van ser de 14 dones 
i 23 infants,  i les estades van ser al voltant de 1.700. 

Any Dones ateses Atencions real.

2015 227 723

2016 230 731

2017 240 759

2018 273 882

2019 (gener – abril) 116 342
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educació

El 26 de juliol de 1996, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 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·lec-
tiu i els ajuts individuals de desplaçament de l’alumnat, i d’acord amb el decret 160/1996 es gestionen els ajuts indivi-
duals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i la gestió directa del servei de menjador d’alguns 
centres escolars públics que s’acullen a aquesta modalitat.

5

Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts de 
menjador per raons socioeconòmiques. Abans de l’inici 
de cada curs escolar es procedeix a la convocatòria per 
a l’atorgament d’aquests ajuts d’acord amb els criteris 
fitxats pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

En els darrers anys, la demanda d’ajuts de menjador es-
colar al Baix Llobregat ha crescut considerablement fins a 
superar les 14.000 per curs escolar. Aquesta tendència ha 
estat comuna amb altres territoris metropolitans a causa 
principalment dels efectes de la crisi econòmica i de la 
precarietat laboral. 

5.1 Ajuts de Menjador Escolar 

Núm. Sol·licituds

11.803
12.280

13.386

14.129

10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

cursos escolars

Font: Departament d’Educació.

Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Curs escolar 2018-2019 dades

provisionals a data d’abril 2019.

Més del 50% de total de la demanda d’ajuts de menjador 
escolar provenen de famílies que estan en intervenció o 
seguiment dels serveis socials municipals:

Font: Departament d’Educació. Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Curs escolar 2018-2019 dades provisionals a data d’abril 2019.

Curs
escolar

Núm. Sol·licituds 
en seguiment/ 

intervenció 
de serveis

socials

%

2015-2016 7.052 59,75

2016-2017 7.154 58,26

2017-2018 6.991 52,23

2018-2019* 7.148 50,59
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El nombre de beques atorgades ha experimentat un increment en els darrers anys a causa de l’ajust dels llindars 
econòmics que han estat sol·licitats a la Generalitat de Catalunya per tal de cobrir les demandes de les famílies més 
vulnerables de la comarca. El percentatge de cobertura dels ajuts, és a dir, la relació entre el nombre de sol·licituds i el 
nombre de beques atorgades, s’ha incrementat progressivament, tal i om es detalla en les següents gràfiques:

Nombre de beques

7.025
7.789

9.508 9.905

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019*

Font: Departament d’Educació.

Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Curs escolar 2018-2019 dades

provisionals a data d’abril 2019

% cobertura
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Font: Departament d’Educació.

Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

  Curs escolar 2018-2019 dade

 provisionals a data d’abril 2019

La partida econòmica d’ajuts de menjador escolar s’ha anat incrementat a causa de les reivindicacions del Consell 
Comarcal per atendre les necessitats de la comarca. Aquest procés s’ha dut a terme, en els darrers anys, amb la Ge-
neralitat de Catalunya. Els ajuntaments de la comarca han acompanyant aquest procés i han destinat fons propis  per 
complementar els ajuts concedits.

Les partides pressupostàries destinades a ajuts de menjador escolar, derivades del conveni de col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya, han estat les següents:

Cost beques de menjador escolar  

6.106.929,47 
€

5.882.360,14 
€4.897.475,14 

€
4.514.348,89 

€

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019*

Font: Departament d’Educació.

Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Curs escolar 2018-2019 dades

provisionals a data d’abril 2019
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat licita el servei de menjador escolar dels centres educatius que s’acullen a 
aquesta modalitat a la comarca, d’acord amb el decret 160/1996, de 14 de maig.
El nombre d’alumnes que utilitzen aquest servei és d’una mitja de 310 diaris, distribuïts en escoles principalment dels 
municipis del Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. El servei s’adapta a les necessitats dels centres educatius i 
ofereix la modalitat de càtering o de cuina pròpia.

L’empresa adjudicatària del servei elabora al voltant de 54.000 menús per curs escolar, distribuïts de la següent manera:

5.2 Gestió del servei de menjador escolar

Nombre de menús escolars

10.620

43.338

C A E P . C entres  E s c o lars
d’A tenc ió  preferent
E s c o les  de P rimària Font: Departament d’Educació.

Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Curs escolar 2018-2019 dades

provisionals a data d’abril 2019.

La utilització de productes ecològics i la ràtio del monitoratge, per tal de dotar de continguts pedagògics l’espai de 
menjador, són prioritats en aquest servei.
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El Consell Comarcal assumeix, en el seu àmbit territorial, 
la delegació de competències de la gestió del servei de 
transport escolar a la comarca. Amb aquest objectiu es 
liciten els serveis d’acord amb la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

Les modalitats de transport escolar són les següents:

5.3 Transport escolar

Modalitats de transport escolar Núm.

Rutes de transport ordinàries 35

Rutes de transport adaptades 25

Rutes de transport individual o sanitari 5

Total rutes 65
Font: Departament d’Educació.

Consell Comarcal del Baix Llobregat

El total d’alumnat diari que es transporta diàriament a la 
comarca és de 1.700, inclosa  la tipologia de transport 
obligatori i no obligatori.

Curs
escolar

Transport
obligatori 

Núm. d’alumnes

Transport
No obligatori

Núm. d’alumnes

2015-2016 740 987

2016-2017 745 995

2017-2018 812 921

2018-2019* 789 900

 Font: Departament d’Educació.

Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Curs escolar 2018-2019 dades provisionals a data d’abril 2019

Total alumnes diaris transport escolar

1.727
1.740 1.733

1.689

1.500

1.600

1.700

1.800

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019*

Font: Departament d’Edu-

cació. Consell Comarcal del 

Baix Llobregat. Curs escolar 

2018-2019 dades provisio-

nals a data d’abril 2019

Dins del transport escolar es diferencien dues tipologies 
d’acord amb el decret 161/1996 de 14 de maig: 

• El transport obligatori, que té com a objectiu facilitar 
el desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obliga-
tòria que no té oferta educativa en el seu municipi de re-
sidència i quan concorrin alguna de les circumstàncies 
següents:
• Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de re-
sidència en un centre públic ordinari d’educació especial, 
proposat pel Departament d’Educació.
• Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de resi-

dència a un centre ordinari, concertat d’educació especial 
proposat pel Departament d’Educació

Dins del transport obligatori existeixen diferents modali-
tats  de servei en funció de les necessitats de l’alumnat,  i 
són les següents:
• el transport ordinari 
• el transport adaptats. En els darrers anys més del 40% 
dels serveis han estat adaptat amb la finalitat d’ade-
quar-se a les necessitats dels alumnes amb diversitat 
funcional i pluridiscapacitats. En la seva majoria s’adreça 
a Centres d’Educació Especial
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• El transport individual o sanitari. 
• Ajuts de desplaçaments. Els alumnes que s’han de tras-
lladar fora del seu municipi per no disposar d’oferta for-
mativa i no és viable disposar d’un transport col·lectiu, pel 
reduït nombre d’usuaris, disposen d’un ajut individual de 
desplaçament. Aquest ajut és autoritzat prèviament pels 
Serveis Territorials d’Educació  del Baix Llobregat.

• El servei de transport escolar no obligatori, aquell 
que es realitza dins del mateix municipi, està cofinançat 
pel Departament d’Educació, la Diputació de Barcelona, 
ajuntaments i les famílies usuàries del servei.

Recursos de transport escolar
El Servei de transport escolar a la comarca del Baix Llo-
bregat ha suposat un important desplegament de recur-
sos per a poder oferir un servei de qualitat i adaptat a les 
necessitats dels alumnes. Es destinen una mitjana de 70 
vehicles  i un centenar d’acompanyants diaris en cada 
curs escolar.

Font: Departament d’Educació. Consell Comarcal del Baix Llobregat

Els recursos econòmics són transferits pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputa-
ció de Barcelona, d’acord amb el conveni de delegació de 
competències signat en matèria educativa amb el Consell 
Comarcal.

Els recursos econòmics destinats al transport escolar en 
els darrers anys es detallen a continuació:

Font: Departament d’Educació. Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Curs escolar 2018-2019 dades provisionals a data d’abril 2019

Reunions de coordinació territorial.
Per a cada curs escolar es realitzen les reunions de pla-
nificació de transport escolar, en les que participen els 
Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat, la Ins-
pecció Educativa,  la direcció de cada centre escolar, els 
ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

En aquests espais es treballa conjuntament per tal 
d’adaptar el servei de transport escolar a les necessitats 

Curs escolar 2018-2019 Núm.

Rutes 65

Vehicles 69

Cadires de rodes transportades 63

Acompanyants 100

Curs
escolar

Transport
obligatori 

Núm. d’alum.

Transport
No obligatori
Núm. d’alum.

Ajuts
desplaça-

ments

2015-16 1.708.535,29 1.303.219,73 48.275,10

2016-17 1.708.246,71 1.286.038,68 47.808,01

2017-18 1.663.308,40 1.088.881,09 50.371,19

2018-19*   1.752.334,57 1.114.264,11 en procés

de l’alumnat de cada curs escolar. Es realitza també el 
seguiment del servei i la resolució d’incidències. 

La distribució de les reunions es realitzen per municipi:

Municipis Centres

Molins de Rei Centre escolar Castell Ciuró
INS Lluís de Requesens 
INS Bernat el Ferrer

Sant Just Desvern CEE el Pilot

Sant Feliu de Llobregat CEE Tramuntana

Abrera Escola Francesc Platon i Sartí
INS Voltrera

Esparreguera Escola Montserrat
Escola Pau Vila
Escola Roques Blaves
Escola Taquígraf Garriga
INS el Castell
INS el Cairat

Collbató INS Collbató

Martorell CEE Pontarró

El Prat de Llobregat CEE Can Rigol

Sant Boi de Llobregat CEE Balmes I
CEE Balmes II

Cornellà CEE Virolai

Gavà Escola Joan Salamero
Escola Jacme March
Escola Eramprunyà
CEE Maria Felip 

Corbera de Llobregat Escola el Corb
Escola Puig d’Agulles
INS Can Margarit
INS de Corbera

Viladecans CEE Can Palmer
INS Mestres Busquets

Vallirana Escola Olivera
INS Vall d’Arús

Sant Vicenç dels Horts CEE Iris

Sant Esteve Sesrovires Escola la Roureda
Escola Vinya del Sastret
INS Montserrat Colomer

Reglament de Transport escolar
Els centres escolars i ajuntaments van participar en el 
procés participatiu que es va realitzar per a dissenyar  el 
primer Reglament de Transport Escolar del Baix Llobre-
gat, l’any 2016.
La seva aprovació i publicació va tenir l’objectiu de fixar 
un conjunt de pautes d’ús i petició dels serveis de trans-
port escolar per facilitar-ne la prestació i la utilització a 
totes les persones usuàries, d’acord amb el conveni de 
delegació de competències en matèria de transport i 
menjador escolar esmentat, i d’acord amb el Reial decret 
443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en 
el transport escolar i de menors.

formació
professional
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formació professional

La formació és un dels elements cabdals per assegurar la cohesió social al conjunt dels municipis, per incrementar la 
igualtat d’oportunitats de la ciutadania, així com per assegurar una bona capacitació i formació del capital humà que 
garanteixi una millor i major inserció laboral. A més, una aposta ferma per potenciar i garantir un bon sistema de formació 
professional també permet incrementar la competitivitat de les empreses del territori, en poder disposar de persones 
formades en competències professionals adients a les noves necessitats dels models productius presents i de futur.

6

La creació del Consell de la Formació Professional 
del Baix Llobregat és la manifestació de la voluntat de 
les principals administracions públiques, els principals 
agents socials i econòmics, i la comunitat educativa del 
Baix Llobregat, d’apostar per potenciar i valorar la For-
mació Professional, la Formació Continua i la  Formació 
Ocupacional a la comarca, i la seva interrelació com a 
eix prioritari per millorar i articular un sistema integral de 
formació pel treball. Aquesta iniciativa vol contribuir a la 
consideració de la formació professional com aquella for-
mació que facilita les competències i les qualificacions 
necessàries per a l’accés i la progressió professional en el 
món laboral, per tant, un recurs de formació disponible al 
llarg de la vida activa de les persones.

La creació del Consell de la Formació Professional del 
Baix Llobregat s’emmarca dins de la Llei 10/2015, del 19 
de juny, de formació i qualificació professional. Aquesta 
llei, en el seu articulat, reconeix un paper actiu de les ad-
ministracions locals, jugant un rol actiu dins dels òrgans 
rectors i de participació del sistema de la formació i qua-
lificació professional.

La llei, tot i restar encara el seu desplegament, fixa l’àmbit 
de la participació dels diferents actors mitjançant la crea-
ció de consells de formació sectorials i territorials. És a 
partir d’aquesta motivació i dins d’aquest marc normatiu 
que es proposa la creació del Consell de la Formació Pro-
fessional del Baix Llobregat. 

L’Objectiu general que es fixa per aquest Consell de la 
Formació Professional del Baix Llobregat és contribuir a 
l’ajust entre la formació professional, la formació continua 
i la formació ocupacional i les necessitats actuals i futures 
del territori, mitjançant un sistema de governança com-
partit entre les diferents administracions i els principals 
actors i entitats que intervenen en matèria de formació 
professional, mercat de treball i teixit productiu.

La creació del Consell de la Formació Professional del 
Baix Llobregat contribueix a assolir els següents objec-
tius específics:

6.1 Consell de la Formació

Professional del Baix Llobregat

• Establir una estreta col·laboració entre els agents que 
intervenen en la formació professional del territori que 
permeti avançar conjuntament en la planificació formativa 
i en l’ajust entre els continguts formatius i les necessitats 
de les empreses, dins del marc del currículum.
• Avançar cap a un model integrat de Formació Professio-
nal, facilitant la correspondència entre les diferents àrees 
implicades: Ensenyament, Treball i Empresa.
• Contribuir a definir el projecte de vida formatiu i profes-
sional acompanyant la presa de decisions mitjançant la 
informació i orientació personal, acadèmica i professional.
• Fer valdre l’oferta formativa del territori per tal d’apro-
par-se a la ciutadania, en especial als col·lectius amb tran-
sicions educatives més fràgils, potenciant aquests perfils 
per facilitar la seva incorporació a itineraris formatius.
• Analitzar de manera prospectiva les necessitats profes-
sionals, tendències sectorials i noves ocupacions.
• Impulsar la Formació professional dual, tot ampliant-la 
a altres famílies professionals i a tot l’alumnat de formació 
de cicles formatius.
• Impulsar les relacions centre – empresa per millor i re-
forçar els vincles per a la realització de pràctiques i forma-
ció a l’entorn laboral.
• Analitzar i prospectar el mercat de treball per identificar 
els diferents perfils professionals de relleu dels treballa-
dors/es per jubilacions. 
• Combatre el biaix de gènere entre els cicles de formació 
professional i, en particular, fomentar la presència de les 
dones en cicles tècnics i industrials.
• Impulsar elements innovadors dins de l’FP, els progra-
mes de Formació i Inserció (PFI) i els Certificats de pro-
fessionalitat (CP).
• Impulsar els Centres de Formació Professional i la diver-
sificació de les famílies professionals al territori del Baix 
Llobregat.
• Impulsar les vocacions professionals amb major de-
manda dins del mercat de treball i especialment les in-
dustrials.
• Col·laborar amb el Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya en la priorització de les especialitats formatives de 
la Formació Professional Ocupacional.
• Impulsar la creació de consells de la Formació Pro-
fessional locals, taules de coordinació o qualsevol altra 
fórmula que permeti crear eines de coordinació entre les 
diferents entitats implicades dins d’un mateix municipi. I 
garantir la seva coordinació i complementarietat amb el 
Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.
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• Coordinar les tasques de prospecció i anàlisi de la formació 
professional amb la Fundació BCN Formació Professional.
• Coordinar i orientar les accions a realitzar d’acord amb 
els objectius fixats al Pacte Nacional per a la Indústria i al 
Pacte per a la indústria al Baix Llobregat.
• Impulsar i incloure les escoles de segona oportunitat, 
FP bàsica, PFI-PTT, enllaçant les diferents etapes educ-
tives i contribuint a fer que l’alumnat no quedi fora del 
circuit educatiu.
• Impulsar la col·laboració entre la UPC i els centres de 
formació professional, tot promovent nous projectes en el 
marc de la ciència i la tecnologia.
• Impulsar espais de coneixement i proximitat entre els 
centres de formació professional i els gremis, associa-
cions empresarials i empreses.
• Potenciar les pràctiques a l’estranger de l’alumnat que 
cursa formació professional.
• Realitzar accions de promoció, difusió i prestigi de la 
formació professional a la comarca.

El 15 de febrer del 2019 es va donar el tret de sortida a les 
taules tècniques de treball, que són les segúents: 
• Relleu generacional a escala professional, coordinada 
per PIMEC i AEBALL
• Gènere i Formació Professional, coordinada per UGT i 
CCOO
• Oferta formativa VS. demanda professional, coordinada 
pel Consell Comarcal 
• Indústria 4.0, coordinada pel Consell Comarcal
• Avaluació d’indicadors estratègics, coordinada per 
l’Observatori del Baix Llobregat

El Pla de treball que s’està implementant
durant el 2019 és el següent: 

Estratègia territorial 
del baix llobregat per 
al desenvolupament 

econonòmic inclusiu i 
sostenible

Consell de la
formació professional

del
Baix Llobregat

PLA DE TREBALL 2019

4 àrees temàtiques 
estratègiques:

- Relleu generacional a 
nivell professional

- Gènere i Formació 
Professional

- Oferta formativa VS. 
demanda professional

5 Eixos 
transversals

- Mobilitat de l’alumnat
- Criteris d’elecció dels 

estudis a realitzar
- Orientació dels alumnes 

a l’hora d’escollir
- FP dual 
- Inclusió

AVALUACIÓ D’INDICADORS ESTRATÈGICS

I Jornada comarcal de Formació
Professional Baix Llobregat

Un repte compartit i un acord comú.
El maig de 2017 com a punt de partida de l’acord per 
impulsar la Formació Professional al Baix Llobregat, es va 
celebrar a la Biblioteca de Martorell la I jornada de Forma-
ció Professional al Baix Llobregat, en la que van participar 
el Consell Català de Formació Professional, Area d’Edu-
cació de la Diputació de Barcelona, l’AEBALL (Associació 
Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat), PIMEC, Ser-
veis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya, UGT, CCOO, la Fundació Bertelsmann i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.
En aquesta, es van plantejar els reptes immediats de la 
Formació Professional (FP), que esdevindran en nous 
llocs de treball que caldrà tecnificar, com per exemple la 
robòtica, i es van identificar les necessitats de formació 
i ocupació, i la demanda laboral de personal tècnic en 
el sector de la mecànica industrial i el tecnològic, entre 
d’altres. La jornada va visibilitzar els casos pràctics de 
formació en el sector de la indústria alimentària.

6.2 Jornades FP

Va ser destacada la importància de combinar i adaptar els 
continguts de la Formació Ocupacional i Professional, i en 
el cas de petites i mitjanes empreses, formar treballadors 
polivalents i amb competències transversals. I pel que fa 
a la formació dual actual i les diferents experiències que 
s’estan duent a terme, s’apunta a la necessitat de simpli-
ficar administrativament. Es va exposar la visió laboral de 
la FP i l’experiència de l’empresa Roca i  l’IES Calamot de 
Gavà que han establert una col·laboració que permet la 
formació dels treballadors/es i la seva contractació. Res-
pecte el moment actual i el futur immediat de l’FP, s’inci-
deix en la importància de connectar el sistema educatiu i 
el món empresarial per tal d’adequar l’oferta i la demanda 
de llocs de treball, i orientar cap al contracte laboral.
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Es va exposar la demanda i l’oferta de l’FP al Baix Llo-
bregat actual per famílies professionals, i van destacar 
que alguns dels cicles menys demandats pels estudiants 
són els que més inserció laboral presenten. També es van 
assenyalar les necessitats de formació de la Zona Nord 
de la comarca, i  en aquest sentit, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat va realitzar un estudi, els resultats del 
qual van ser traslladats al Departament d’Ensenyament 
per poder ajustar l’oferta formativa.

Com a conclusió de les jornades es manifesta la necessi-
tat de continuar treballant conjuntament en aquest àmbit i 
en la creació d’una taula de treball formada pels diferents 
agents del territori, amb la finalitat d’aprofundir en l’anàlisi 
de la formació professional. És d’interès comú trobar es-
tratègies conjuntes que permetin impulsar l’FP al territori i 
en especial potenciar-la, dotant-la del reconeixement que 
es mereix. 

Biblioteca de Martorell.

I Jornada Comarcal Formació Professional Baix Llobregat.

gent
gran
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gent gran

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha continuat amb la línia de treball consolidada en anys anteriors per donar res-
posta a les necessitats d’avui i de demà de la gent gran. Les seves funcions, pel que fa a la tercera edat, són la seva 
integració, protecció, foment d’atencions assistencials i d’activitats participatives de lleure i plena integració social.

7

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 d’aleshores ha estat un 
espai de deliberació i de reivindicació per la millora de la 
qualitat de vida de les persones grans. 

El Consell Consultiu està format per delegades i dele-
gats dels municipis del Baix Llobregat, els sindicats UGT 
i CCOO i l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix 
Llobregat. Mitjançant l’elaboració d’informes, propostes i 
dictàmens, promou la participació de les persones grans 
en tots els àmbits de la societat i contribueix a l’impuls 
de polítiques específiques adreçades a aquest col·lectiu.

A més a més, amb motiu de la commemoració, l’1 d’octu-
bre, del Dia Internacional de les Persones Grans, el Con-
sell Consultiu elabora un manifest amb la proposta que si-
gui llegit a tots els actes i marxes organitzades al territori.

Principals actuacions i línies de treball desen-
volupades en el període  2015-2019

Llei de Gent Gran de Catalunya
Una de les principals línies de treball del Consell Consul-
tiu ha estat l’impuls d’una Llei de Gent Gran a Catalunya. 
Una llei que reconegui i reivindiqui el paper de les per-
sones grans a la societat i que acabi amb la invisibilitza-
ció institucional i normativa. El Parlament de Catalunya, 
a proposta del Consell Consultiu, va aprovar el juny de 
2016 una moció per elaborar la Llei, però malauradament, 
encara no s’ha donat compliment a aquest mandat. Des 
del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat 
continuarem treballant perquè la Llei de Gent Gran de Ca-
talunya sigui aviat una realitat.

Campanya de comunicació del Consell Consultiu 
En els darrers anys el Consell Consultiu ha posat en 
marxa una campanya de comunicació, per tal de donar 
a conèixer a tots els municipis de la comarca, què és, 
què fa i qui forma part del Consell Consultiu. En el marc 
d’aquesta campanya s’han realitzat diverses accions, 
com per exemple l’elaboració i difusió d’un vídeo on les 

7.1 Consell consultiu de la

Gent Gran del Baix Llobregat

mateixes delegades i delegats expliquen les funcions i la 
seva tasca al Consell Consultiu, i els actes de presentació 
organitzats a gairebé tots els municipis de la comarca.

Bon tracte a les persones grans
Una de les problemàtiques que en els darrers anys més 
ha amoïnat a les delegades i delegats del Consell Consul-
tiu ha estat el bon tracte a les persones grans. 
Els canvis associats a l’envelliment de la població o als 
rols de les famílies, els canvis socials i culturals, la dis-
minució de la protecció social, el deteriorament de l’estat 
de benestar o la manca de sensibilitat, són factors que 
contribueixen a invisibilitzar tot allò que té relació amb 
les persones grans. En alguns casos, el procés de fer-se 

m
em

ò
ri

a 
d

e 
g

es
ti

ó
 2

01
5-

20
19

 

50



gran ha anat en contra de les xarxes de suport familiar i 
comunitari que en tenia cura i en altres casos, com per 
exemple en els maltractaments, la invisibilitat impedeix 
prendre consciència de la seva gravetat i fer-hi front.

Es tracta d’un problema social greu, universal i complex, 
que afecta a totes les classes socials, a tots els nivells cul-
turals, a dones i a homes, i que en la majoria de casos es 
produeix en l’espai íntim i personal. És necessari fer aflorar 
el problema, donar a conèixer el patiment de les persones 
grans i ampliar la sensibilització social. Cal millorar també, 
tots els mecanismes de prevenció, detecció i atenció.

Per últim, amb motiu de la commemoració del Dia Mun-
dial de presa de consciència de l’abús i el maltractament 
en la vellesa, el 15 de juny, el Consell Consultiu elabora 
un manifest amb la proposta que sigui llegit als diferents 
actes que s’organitzen als municipis de la comarca.

Pensions i perspectiva de gènere
La creixent sensibilització i interès de la societat per les 
qüestions relatives a les desigualtats de gènere i l’expe-
riència, participació i lideratge de moltes dones grans de 
la comarca en moviments socials i feministes del territori, 
ha portat al Consell Consultiu a anar introduint la pers-
pectiva de gènere en tots els seus debats i estudis.
Un dels àmbits on queden més paleses aquestes des-
igualtats de gènere, són les pensions. El Consell Consul-
tiu ha analitzat i debatut en profunditat sobre la bretxa de 
pensions, que al Baix Llobregat se situa gairebé al 50%, 
però també sobre les pensions de viduïtat, o els rols his-
tòrics de dones i homes en l’economia productiva i l’eco-
nomia de les cures. Així mateix, s’ha incorporat l’anàlisi 
amb perspectiva de gènere a d’altres àmbits de treball, 
com per exemple la salut, l’abús de medicaments, l’habi-
tatge, la mobilitat o la soledat.

Abús de medicaments en les persones grans
Les persones grans són un col·lectiu en el que freqüent-
ment coexisteixen múltiples malalties, per les quals es 
prescriu en general un elevat nombre de medicaments. 
Es calcula que les persones grans prenen tres vegades 
més medicaments que les persones joves.
En l’actualitat, estem assistint a un fenomen molt preocu-
pant que afecta a tota la societat, l’excessiva medicalit-
zació de la vida quotidiana. Malauradament, és molt ha-
bitual prescriure o prendre medicaments per a situacions 
que sovint no es poden qualificar de malaltia, sinó de 
malestar: ansietat, tristesa, insomni, conflictes de parella, 
problemes laborals, estrès, dols no elaborats, etc.
Les conseqüències de polimedicació en les persones 
grans són: augment de costos, reaccions adverses, dis-
minució de la funcionalitat, interaccions amb altres medi-
caments, síndromes geriàtrics o manca de compliment. 

L’ús inapropiat de medicaments és un problema de salut 
pública de primer ordre en països desenvolupats. Més de 
la meitat dels medicaments es prescriuen, dispensen o 
venen de forma inapropiada, i la meitat dels/de les pa-
cients no els prenen correctament. 

El Consell Consultiu expressa que és necessari portar a 
terme campanyes de conscienciació i difusió del perill 
que suposa per a la societat la medicalització de la vida 
quotidiana i dels processos naturals de les persones, com 
per exemple l’envelliment.

Col·laboració amb els Síndics de Greuges de 
la comarca
Recentment el Consell Consultiu ha iniciat una col·labo-
ració amb les sindicatures de greuges de la comarca: 
Cornellà de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Feliu de Llobregat i Viladecans.
A més a més d’incorporar-se a algunes de les reunions i 
actes del Consell Consultiu, les sindicatures van elabo-
rar un informe on detallaven quines són les queixes que 
reben habitualment en relació al col·lectiu de persones 
grans. Aquestes han estat incorporades al pla de treball 
de les comissions del Consell Consultiu.

Col·laboració amb altres Consells de Gent 
Gran d’àmbit comarcal
En la línia de col·laboració amb entitats i institucions del 
Baix Llobregat o d’altres territoris, el Consell Consultiu de 
la Gent Gran del Baix Llobregat ha participat en diverses 
trobades i jornades amb els Consells de Gent Gran de l’Alt 
Penedès, l’Anoia i el Garraf. Les trobades han esdevingut 
espais de debat, de compartir experiències, coneixements, 
plans de treball i de suport mutu de totes les persones 
grans que participen en els Consells de Gent Gran.

El Baix Llobregat al Consell de la Gent Gran de 
Catalunya
Des de la seva creació, el Consell de la Gent Gran de 
Catalunya sempre ha comptat amb la representació d’un 
delegat/delegada del Baix Llobregat, i a més a més ha 
participat activament en tots els congressos de gent gran 
de Catalunya organitzats fins al moment. En els darrers 
anys, la comarca ha estat representada per la Sra. Càndi-
da Nevado i Cañamero, delegada de Sant Just Desvern, 
el Sr. Jesús Martín Tejera, delegat de Gavà, i el Sr. Carlos 
Cháfer Castilla, delegat de Sant Vicenç dels Horts.

La web del Consell Consultiu de la Gent Gran.
El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat 
disposa d’un espai propi a la renovada web del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. La web pretén ser un instru-
ment 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 assignatura 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 escala municipal.
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 7.2 Servei Especialitzat

d’atenció a les persones grans o

en situació de fragilitat (SEAP)

Estudi sobre el bon tracte a les persones grans 
i en situació de fragilitat
Durant el 2016 es van fer dos cursos sobre Prevenció dels 
Maltractaments de les Persones Grans de 20 hores durada. El 
primer va ser finançat per la Diputació de Barcelona i va anar 
dirigit a professionals de serveis socials bàsics i l’altre curs 
va ser finançat pel Consell Comarcal i va anar adreçat a pro-
fessionals d’altres àmbits (salut, cossos de seguretat i altres).

Posteriorment es va realitzar un estudi sobre el “Bon trac-
te a les persones grans i a les persones en situació de 
vulnerabilitat amb patiment emocional: cap a un envelli-
ment saludable” emmarcat a la comarca del Baix Llobre-
gat. Aquest projecte va comptar amb la col·laboració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Per la seva elaboració es va comptar amb la participació 
d’actors rellevants i implicats en l’atenció a les persones 
en situació de vulnerabilitat tant en l’àmbit de professio-
nals de serveis socials, salut i salut mental, policia local 
i policia autonòmica, servei d’atenció a la dona, ONGs, 
treballadors/es familiars i cuidadors/es professionals, re-
sidències de gent gran, com també, de familiars i dels 
mateixos usuaris.

Els objectius generals del projecte van ser:
• Definir el concepte de bon tracte a la gent gran i a les per-
sones en situació de vulnerabilitat per problemes de salut a 
partir dels actors que intervenen en la seva atenció. 
• Definir el paper que juguen els diversos àmbits profes-
sionals implicats en l’atenció a la gent gran i/o en situació 
de vulnerabilitat.

• Definir punts de millora en relació amb el bon tracte i 
recursos davant del maltractament a les persones grans 
i/o en situació de vulnerabilitat.
• Elaborar una Guia de Bones Pràctiques en el Tracte a la 
Gent Gran i les Persones en Situació de Vulnerabilitat per 
Problemes de Salut. 
• Implementar la Guia de Bones Pràctiques en tots els 
àmbits professionals i portar a terme tasques de sensibi-
lització i formació.

L’estudi tenia com a prioritat fer la diagnosi de la situació 
actual i es va fer recollint i analitzant  les opinions de pro-
fessionals i tècnics experts, familiars i persones en situa-
ció de vulnerabilitat, per tal de donar resposta a l’encàrrec 
rebut i obrir noves formes de relació entre els professio-
nals i/o els serveis, tenint en compte a les persones i les 
seves famílies.  
Es van constituir deu grups focals, en els que es planteja-
ven una sèrie de preguntes, es transcrivien les respostes 
i les converses i posteriorment, es van analitzar, obtenint 
els següents resultats:

• La necessitat de disposar d’un servei especialitzat 
d’atenció a les persones quan es detecta una situació de 
no bon tracte o de maltractament.
• La necessitat que la informació entre els serveis sigui 
fluida i l’adequada per la situació de cada cas.
• La necessitat d’una Llei específica per la gent gran.

Servei especialitzat d’atenció a persones grans 
o en situació de fragilitat 
Posteriorment a l’estudi sobre el “bon tracte a les perso-
nes grans i persones amb situació de fragilitat amb pati-
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ment emocional” i a conseqüència del seu resultat es va 
iniciar amb el Servei Especialitzat d’Atenció a les Perso-
nes (SEAP).

El SEAP va dirigit a persones grans i persones en situa-
ció de vulnerabilitat. Es tracta d’un equip interdisciplinari 
format per un metge psiquiatre i geriatra, una jurista, una 
treballadora social i una coordinadora.

Les tasques a realitzar són:
• Assessorament i consulta de professionals dels Ser-
veis Socials Bàsics, professionals d’àmbit de salut i salut 
mental, serveis d’atenció a la dona, cossos de seguretat, 
fiscalia i jutjats, centres d’atenció a la gent gran i persones 
amb discapacitat, la mateixa persona i/o família  i altres.
• Actuació des de la proximitat cap a les persones afecta-
des i els serveis que els atenen.
• Valoració i diagnòstic de la persona afectada i de la si-
tuació que es presenta.
• Posar especial èmfasi en un aspecte que habitualment 
és descuidat que és la prevenció i promoció del bon tracte
• Formació àdhuc de tots els professionals implicats.

Els seus objectius són:
• Millorar la qualitat de vida de les persones grans i les 
persones en situació de fragilitat.
• Millorar la prevenció, detecció i atenció del no bon trac-
te i del maltractament a través d’un treball interdisciplinari 
i en xarxa amb els dispositius del territori.
• Garantir el treball interdisciplinari i en xarxa amb altres 
professionals del territori i serveis relacionats amb l’aten-
ció a les persones grans i  a les persones en situació de 
fragilitat per establir mecanismes de prevenció i interven-
ció comunitària.
• Adequar la transmissió de la informació social, jurídica i 
mèdica essencial a la resta dels professionals per dissen-
yar un pla conjunt. 
• Donar resposta a les situacions reals de no bon tracte 
i/o maltractament de les persones d’aquests col·lectius.
• Realitzar i/o participar en estudis i projectes de sensibi-
lització, detecció i prevenció a la comunitat des dels di-
ferents àmbits dels professionals que integren el servei.
• Respondre a les necessitats reals dels professionals 
que atenen a les persones grans i a les persones en si-
tuació de fragilitat quan es detecten situacions de no bon 
tracte i/o maltractament.
• Coordinar-se amb els diferents serveis públics i/o pri-
vats dels àmbits de salut, de serveis socials, justícia, ha-
bitatge, cossos de seguretat i altres.
• Orientar i assessorar per establir el tipus d’atenció ne-
cessària i adequada a cada situació i coordinar els recur-
sos públics i privats per facilitar l’atenció que es necessita.,

El treball a realitzar es fa en l’àmbit de tres vessants:

1.- Prevenció del no  bon tracte i promoure el bon 
tracte a les persones grans i persones amb situació de 
fragilitat (discapacitat). Prevenció de les situacions de 
maltractament.

2.- Sensibilització social al voltant del bon tracte a 
través de mitjans de comunicació, de formació de pro-
fessionals i altres. Entenent el bon tracte a partir de dos 
punts: tenir en compte la dignitat de les persones i a partir 
de l’escolta i la capacitat de decidir.

3.- Intervenció en el territori de suport, d’assessora-
ment o de consulta dels professionals i d’atenció a les 
persones a qui va dirigit el servei.
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habitatge

El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa des de l’any 1989 d’una Oficina Comarcal d’Habitatge, que informa els 
ciutadans dels ajuts de la Generalitat de Catalunya (Agència de l’Habitatge de Catalunya) disponibles per a la rehabilitació 
i accés a l’habitatge i, assessora en la presentació de les corresponents sol·licituds que es realitzen en el Consell Co-
marcal. El seguiment dels expedients es fa des de la mateixa oficina, de manera que els ciutadans poden fer les diverses 
gestions durant la tramitació, fins a la percepció dels ajuts, en el mateix Consell Comarcal, sent atesos sempre pel mateix 
personal que coneix els expedients de bon principi.
L’activitat de l’Oficina està condicionada per les diverses convocatòries d’ajuts, així en els dos darrers anys l’activitat ha 
tingut una davallada en funció del descens dels ajuts disponibles. Pel que fa a la rehabilitació d’edificis i/o habitatges, la 
tasca actual és el seguiment i tramitació d’expedients d’anualitats anteriors que encara no s’han finalitzat.

8

Actuacions en conveni amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya

El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa d’una ofi-
cina local d’habitatge des de l’any 1989, en conveni amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Durant aquesta legislatura les tasques que ha dut a terme 
l’oficina local d’habitatge han estat bàsicament dedica-
des a la gestió dels ajuts per a l’accés a l’habitatge mit-
jançant ajuts per al pagament del lloguer, ja 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 diferents 
convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
per als diferents programes d’ajuts són:

• La informació i assessorament a la ciutadania 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’edificis d’ús re-
sidencial, que inclou l’assessorament sobre els projectes 
i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les ac-
tuacions de rehabilitació, l’elaboració i valoració dels in-
formes tècnics, i les inspeccions tècniques. Aquest servei 
només es presta als municipis que sent de la comarca no 
pertanyen a l’Àrea Metropolitana. 

• 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 concessió de prestacions per al pagament del lloguer 
(MIFO), prestacions econòmiques d’urgència especial 
per a determinats col·lectius.

• Assessorament i tramitació de les sol·licituds d’inscripció en 
el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial.

8.1 Oficina local d’habitatge • La tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocu-
pació i de duplicats d’aquestes.

La ciutadania rep la informació i presenta la diferent docu-
mentació sobre els diferents ajuts, programes 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 
d’aquests 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 expe-
dients tramitats han estat els següents:

Els expedients tramitats per tipologia han estat:

Atenció al 
públic

2015 2016 2017 2018

Presencial 803 997 1205 973

Telefònica 798 912 1153 1187

Telemàtica 4 72 82 537

Concepte 2015 2016 2017 2018

Cèdules d’habi-
tabilitat

90 79 112 52

Duplicats de 
cèdules

31 60 169 69

Ajuts de rehabili-
tació d’edificis

2 5 2 6

Ajuts per al paga-
ment del lloguer 
(MIFO i altres)

71 260 319 632

Prestacions d’es-
pecial urgència

3 2 15 12

Sol·licitud 
d’inscripció en el 
Registre de Sol·li-
citants d’HPO

212 288 276 308

Altres 11 3 0 0
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Actuacions en conveni amb la
Diputació de Barcelona

Des de 2014, mitjançant un conveni amb la Diputació 
de Barcelona, el Consell presta el Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge (SIDH-Ofideute), que té com a 
objectiu les situacions de risc d’exclusió residencial per 
problemàtiques derivades del sobreendeutament hipote-
cari o de lloguer i les clàusules abusives hipotecaries. La 
cobertura territorial del servei que es presta en el Consell 
inclou els municipis de Cervelló, El Papiol, La Palma de 
Cervelló, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Just Des-
vern, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana.

L’activitat del servei durant el període 2015 – 2019 es de-
talla en el quadre i gràfic adjunt:

Servei SIDH / Ofideute

Tipus
d’expedient

2015 2016 2017 2018

LLOGUER 0 10 10 11

INTERMEDIACIÓ 
(endeutament 
hipotecari)

60 39 48 24

CONSUM 
(Clàusules
abusives)

0 12 1 0

Expedients 
total/any

60 61 59 35

Atenció al
públic

2015 2016 2017 2018

Trucades ateses 86 102 91 82

Visites ateses 74 78 68 43
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infancia i adolescència

El servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència del Baix Llobregat està configurat per 6 EAIAs ubicats a quatre 
municipis de la comarca, que donen cobertura a tot el territori i tres Serveis d’Integració Familiar en família Extensa (SIFE). 
La seva tasca més important és la prevenció, detecció, possible tractament i seguiment dels menors i les seves famílies 
que es troben en situació d’alt risc social. 

9

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència del Baix Llobregat actualment està constituït per 
sis Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) 
i tres Serveis d’Integració Familiar en família Extensa 
(SIFE).

Els seus objectius són: 

• Orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i fer se-
guiment dels infants i adolescents en situació d’alt risc 
social o de desemparament, essent-ne els destinataris 
tant ells com les seves famílies.

• Informar i donar suport als infants, adolescents i famí-
lies que requereixen aquest servei en tot allò que pugui 
prevenir o reduir les situacions de risc o desemparament 
i millorar la seva qualitat de vida.

• Avaluar contextos familiars amb infants en situació d’alt 
risc social o de desemparament (impacte destructor, les 
potencialitats i les febleses protectores, les oportunitats i 
els buits educatius) per a elaborar propostes de mesura 
i d’atenció protectora adequades. Efectuant-les a l’òrgan 
administratiu competent en matèria de protecció de me-
nors de la Generalitat de Catalunya.

• Actuar en relació amb aquests infants i famílies  - en 
interrelació amb altres recursos -  per millorar o pal·liar els 
riscos socials que els afecten.

• Atendre als infants en situació d’alt risc social o de des-
emparament i llurs famílies - en interrelació amb altres re-
cursos - per enfortir les seves capacitats, facilitar la cura 
dels efectes de maltractaments o la deficient atenció re-
buda.

Persones usuàries: 
Els EAIAs del Baix Llobregat, com a equips especialit-
zats, estan prestant el seu servei als trenta municipis de 
la Comarca, amb una població total de 819.168 perso-
nes. Atenen els infants i joves (0 a 18 anys) en alt risc so-
cial del territori, sigui per maltractaments, negligències 

9.1 Serveis especialitzats d’atenció

a la infància i l’adolescència.

o abandó dels seus progenitors, així com a les seves 
famílies.

Els SIFEs centren la seva intervenció en els acolliments 
en família extensa i fan el corresponent estudi als muni-
cipis de Sant Boi de LL., St. Vicenç dels Horts, La Palma 
de Cervelló, Vallirana, Cervelló, Abrera, Castellví de Ro-
sanes, Collbató, Corbera de Ll., Esparreguera, Martorell, 
Olesa de M., Pallejà, El Papiol, St. Andreu de la Barca, St. 
Esteve de Sesrovires, Gavà i El Prat de Llobregat. Essent 
l’àmbit territorial corresponent als dels EAIAs III, IV i VI.

Funcionament: 

Actualment els EAIAs del Baix Llobregat estan constituïts 
per 32 tècnics/ques (1 coordinador, 10 Psicòlegs/gues, 7 
Pedagogs/gues, 8 Treballadors/es Socials i 6 Educadors/
es Socials), 1 Tècnic/a Auxiliar, 3 Administratius/ves i 3 
Auxiliars Administratius/ves.

Els SIFEs estan constituïts per 6 professionals, 3 psicòlegs/
gues i tres Treballadors/es Socials, havent anat ampliant 
aquests serveis, iniciant el primer l’octubre de 2014, co-
brint l’àmbit territorial de l’EAIA 3. Durant l’any 2017 inicia 
el SIFE vinculat a l’EAIA IV i l’any 2018 s’amplia el servei 
SIFE que cobreix l’àmbit territorial de l’EAIA VI.

Es treballa de manera molt coordinada amb els serveis 
socials bàsics dels municipis i amb altres serveis desple-
gats al territori que puguin tenir relació amb la infància i 
l’adolescència i les seves famílies, així com amb la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i 
Fiscalia de Menors.

La coordinació amb els Serveis Socials bàsics dels muni-
cipis és un dels objectius principals a seguir treballant du-
rant els pròxims anys, per tal de fiançar el treball conjunt 
i poder potenciar l’actuació consensuada pel que fa a la 
infància i adolescència en risc del Baix Llobregat.
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DADES DEL SEAIA 2015-2018

• Assessoraments realitzats als Serveis Socials Bàsics

EAIAs Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018

EAIA-I 101 80 33 50

EAIA-II 217 176 250 251

EAIA-III 322 229 255 278

EAIA-IV 236 265 198 257

EAIA-V 174 169 134 141

EAIA-VI 99 92 97 85

TOTAL 1149 1011 967 1062

• Casos d’urgència atesos (menors i famílies)

EAIAs
Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018

Famílies Menors Famílies Menors Famílies Menors Famílies Menors

EAIA-I 11 19 22 40 18 25 14 16

EAIA-II 7 12 16 122 3 3 4 5

EAIA-III 9 13 8 10 16 20 31 40

EAIA-IV 8 11 10 11 2 3 9 12

EAIA-V 29 38 46 53 27 34 23 32

EAIA-VI 11 27 6 12 5 7 13 18

TOTAL 75 120 108 148 71 92 94 123

• Menors i famílies atesos per l’EAIA

EAIAs
Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018

Famílies Menors Famílies Menors Famílies Menors Famílies Menors

EAIA-I 162 258 173 276 170 273 178 277

EAIA-II 127 184 138 194 117 203 150 208

EAIA-III 193 280 202 285 183 300 176 276

EAIA-IV 238 260 210 310 225 311 208 300

EAIA-V 138 184 137 181 158 233 159 246

EAIA-VI 128 237 141 242 143 261 167 284

TOTAL 986 1403 1001 1488 996 1581 1038 1591

• Distribució dels infants amb mesura protectora, tutelats per la DGAIA, i compromís socioeducatiu

Mesura protectora Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018

Compromís socioeducatiu 163 165 188 222

Acolliment en família extensa 524 546 554 509

Acolliment en família aliena 89 95 82 80

Acolliment en centre residencial 205 209 227 210

Acolliment en centre d’acollida 38 23 11 18

Acolliment familiar preadoptiu 23 26 29 29

TOTAL 1042 1064 1091 1068
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Per tal de dissenyar un  model que sigui el referent de les 
diferents xarxes locals de protecció a la infància i adoles-
cència es va procedir l’any 2011 a confeccionar l’espai 
anomenat Xarxa Baix. Es va iniciar amb una comissió que 
va aportar elements de reflexió i treball per tal d’assolir els 
objectius emmarcats.

Durant l’any 2011 es realitza el disseny d’accions preven-
tives i coordinades pels anys posteriors, sorgint a partir 
del 2012 els seminaris interprofessionals del Baix Llobre-
gat (SIXB) que han estat vigents fins a l’any 2019. L’ob-
jectiu principal és compartir el coneixement entre profes-
sionals i serveis implicats d’educació, salut, salut mental, 
justícia juvenil, serveis socials, EAIA, Cossos de segure-
tat, fiscalia, Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones 
(SEAP) i dona de la comarca del Baix Llobregat. Es pretén 
afavorir la promoció social i la qualitat de vida d’infants, 
adolescents, gent gran, persones amb diversitat funcio-
nal, persones amb patiment emocional i les seves famí-
lies, al mateix temps que cal donar una cohesió a nivell 
de territori i entre els diferents àmbits exemplificant una 
metodologia de treball en xarxa.

Una de les tasques de Xarxa Baix és posar a l’abast dels 
professionals i serveis dels municipis de la comarca, que 
intervenen amb l’atenció a les persones, la informació re-
lativa a circuits, protocols, dispositius, recursos, metodo-
logies, programes, projectes i experiències. 

En aquest marc, el grup de treball va considerar que el 
mètode de construcció de casos és un procés dialèctic 
molt útil per l’elaboració d’hipòtesis compartides dels 
fets observats des del moment inicial. S’ha treballat en 
l’elaboració d’un model d’intervenció a partir d’un cas 
complex en el qual participen més de tres dispositius i 
que presenten un nivell de gravetat i dificultat adients pel 
debat interprofessional. 

En aquesta metodologia, els professionals es troben i 
presenten les seves diferents visions i interpretacions del 
cas que s’estudia. Això fa que aflorin les aparents con-
tradiccions i que es faci necessari elaborar una hipòtesi 
diagnòstica a partir de la qual s’estableixin les estratègies 
necessàries per a la intervenció multidisciplinària.  

El grup de treball va considerar que la comarca del Baix 
Llobregat reuneix unes característiques diferents respec-
te a la resta de territori de Catalunya que la fan espe-
cialment adequada per crear una Xarxa de protecció a 
la infància, adolescència i a la gent gran i persones amb 
situació de fragilitat que pugui servir de model a altres co-
marques. Això és degut a l’existència de diversos nuclis 
professionals  que comparteixen un mateix model de tre-

9.1 Serveis especialitzats d’atenció

a la infància i l’adolescència.

ball (bio-psico-social) amb una clara vocació comunitària 
i d’intervenció en el mateix territori. 

De tot això es desprenen les següents tasques que s’han 
realitzat:

Seminaris Interprofessionals de Xarxa Baix.
• S’han desenvolupat i consolidat dinàmiques de col·la-
boració, cooperació estratègica i treball en xarxa amb el 
conjunt de serveis dels àmbits implicats posant de mani-
fest la necessitat de compartir models d’intervenció que 
donin resposta a les diverses i heterogènies necessitats 
i demandes en el camp dels infants, adolescents, gent 
gran i persones en situació de fragilitat i famílies. 
• S’ha elaborat un marc de treball comarcal segons el 
model de construcció de casos a partir del qual tots els 
professionals implicats en l’atenció dels casos participen 
de manera simètrica i equilibrada en el seu maneig

Els serveis que han intervingut
són els següents:
• Consell Comarcal del Baix Llobregat
• Observatori de Salut Mental Comunitària de Catalunya 
(OSAMCAT)
• Fundació Parc Taulí
• Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència
• Serveis Socials Bàsics (SSB) dels municipis de la co-
marca
• EAIAs del Baix Llobregat (Equip d’atenció a la Infància 
i Adolescència)
• SIFEs del Baix Llobregat
• Instituts d’educació Secundària (IES)
• Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)
• Servei d’Intervenció Especialitzada amb Violència de 
gènere (SIE Baix Llobregat)
• SIADs
• Servei Dona del Consell Comarcal del Baix Llobregat
• Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)
• Centre de Salut mental Infanto-juvenil (CSMIJ)
• Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP)
• Àrees Bàsiques de Salut
• Parc Sanitari Sant Joan de Déu
• Consorci Sanitari Integral
• Institució Balmes de Sant Boi de Llobregat
• Fundació Orienta
• Universitat de Barcelona
• Mossos d’Esquadra (URPAC i GRAV)
• Justícia Juvenil
• Fiscalia partit judicial de Sant Feliu de Llobregat
• Clúster Salut Mental de Catalunya
• Diputació de Barcelona
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infraestructures i mobilitat

La comarca del Baix Llobregat, com a part de l’àmbit metropolità de Barcelona, pateix actualment greus problemes 
de mobilitat. D’una banda, concentrats en la mobilitat de persones a causa del ràpid creixement residencial d’una part 
dels seus municipis. I, d’una altra banda, relacionats a la mobilitat de mercaderies, per l’impacte que té sobre el territori 
la ubicació de determinades infraestructures i serveis logístics. A més, cal tenir present que aquesta situació, previ-
siblement, s’agreujarà amb la futura ampliació del port i l’aeroport, i la prolongació de la zona d’activitats logístiques 
(ZAL), ja que tot fa preveure un augment considerable del transport de mercaderies en els pròxims anys.

10

El Consell Comarcal disposa d’una petita flota de bicicletes 
elèctriques que es posen a disposició dels treballadors i 
treballadores per a desplaçaments in itínere o en missió, 
com a mesura de foment de la mobilitat sostenible i salu-
dable. Aquesta oferta ha tingut molt bona acollida entre el 
personal de l’entitat. Semestralment es fa l’assignació de 
les tres unitats disponibles entre les persones sol·licitants. 
Atès l’èxit d’aquesta oferta, el Consell Comarcal ha sol·li-
citat a la Diputació de Barcelona la cessió de dues unitats 
addicionals per a poder ampliar l’oferta disponible.

10.1 Bicicletes elèctriques per

a la mobilitat del personal

Al Baix Llobregat, als municipis amb urbanitzacions dis-
seminades i de baixa densitat de població, els serveis de 
transport urbà regular no poden cobrir les expectatives 
dels usuaris i pateixen importants dèficits d‘explotació. A 
partir d’aquesta reflexió compartida amb els ajuntaments, 
es va acordar amb l’AMTU (Associació de municipis per la 
Mobilitat i el Transport Urbà) la realització d’un estudi sobre 
la viabilitat per a la implantació d’un sistema de transport a 
la demanda al Baix Llobregat. L’estudi fa una diagnosi de 
l’actual sistema de transport públic a la comarca, identifica 
les àrees que no tenen cobertura amb els serveis regulars 
de transport de viatgers i identifica potencials actuacions 
amb solucions de transport a la demanda.

10.2 Estudi sobre transport

a la demanda

El Fòrum Comarcal de la Mobilitat del Baix Llobregat és 
una iniciativa promoguda pel Consell Comarcal juntament 
amb les organitzacions sindicals i empresarials així com 
altres entitats relacionades amb la mobilitat (usuaris del 
transport públic, persones amb diversitat funcional, usua-
ris de la bicicleta, vianants). 

10.3 Fòrum Comarcal de la Mobilitat

L’objectiu principal del Fòrum és analitzar quines són les 
deficiències principals que presenta la comarca en matèria 
de mobilitat de les persones i les mercaderies, tant des del 
vessant de les infraestructures com de la gestió de la mobili-
tat i a la vegada proposar mesures de millora de la mobilitat.

Al llarg d’aquest mandat s’han dut a terme dues sessions del 
Fòrum Comarcal de la Mobilitat que van comptar amb una 
participació important dels municipis de la comarca, de les 
entitats implicades i dels sectors empresarial i professional.

• Sessió del 7 de juliol de 2017. Sobre el transport públic per 
carretera, es van abordar els següents aspectes: El trans-
port a la demanda i el Pla de Transport de Viatgers de Ca-
talunya. A la segona part es van presentar tres actuacions 
estratègiques per adequar tres carreteres que actualment 
tenen un flux important de transport públic en vies d’accés 
ràpid per autobusos: carril bus a la B-23, adequació de la 
C31 al transport públic i transformació de la C-245.

• Sessió del 28 de març de 2019. Dedicat al Pla Director 
de Mobilitat (pdM 2020-2025). En la primera part es va pre-
sentar la diagnosi de la mobilitat al Baix Llobregat. La se-
gona part va permetre identificar les principals problemàti-
ques relacionades amb la mobilitat a la comarca: transport 
ferroviari i per carretera; les noves formes de mobilitat; la 
mobilitat activa; les mercaderies i els centres generadors 
de mobilitat; la salut, el medi ambient; el transport privat i, 
finalment, els aspectes socials i educatius.
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El Consell Comarcal ha col.laborat amb la Diputació de 
Barcelona en la realització del Pla Zonal de Carreteres 
(PZC) en l’àmbit del Baix Llobregat. D’acord amb la Llei 
de Carreteres de Catalunya, el Pla Zonal és l’instrument 
amb rang normatiu a través del qual es defineix la xar-
xa local de carreteres, es determinen aquells camins que 
cal transformar en carreteres i s’estableixen les prioritats 
d’actuació.
Al Baix Llobregat el PZC determina nou camins que 
s’hauran d’incorporar a la xarxa local de carreteres i, entre 
aquests nou, identifica aquelles actuacions que es consi-
deren prioritàries. Els camins prioritzats son els següents.

•La carretera de la Sentiu, entre Gavà i Castelldefels.
•La carretera de Mas d’en Gall, a Esparreguera.

El camí de Fontpineda. Les actuacions en aquest camí es 
consideren prioritàries, malgrat que, per raons tècniques o 
ambientals, no és viable la seva transformació en carretera.

10.4 Pla Zonal de Carreteres

El Consell Comarcal fa un seguiment de la situació de dife-
rents actuacions en matèria d’infraestructures a la comar-
ca. En particular, d‘aquelles grans obres iniciades ja fa anys 
que amb l’esclat de la crisi l’any 2008 van quedar aturades. 
Tot i que posteriorment s’han emprès de nou, no ho han fet 
amb el ritme que seria necessari. Es tracta d’infraestructu-
res de competència de l’estat i de caràcter estratègic, no 
només per la comarca, sinó per al conjunt del país: con-
nexió de l’AP-7 i l’A-2 a Sant Andreu de la Barca, l’accés 
ferroviari a l’aeroport del Prat, els túnels i la variant de Valli-
rana, la connexió de la C-32 i la Ronda Litoral a Sant Boi i 
Cornellà, el túnel de la B-40 a Abrera, el soterrament de les 
vies de ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat.

Anualment s’efectua una anàlisi de l’annex d’inversions de 
la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per tal d’identifi-
car la inversió prevista en infraestructures al Baix Llobregat. 

10.5 Seguiment d’infraestructures

L’abril de 2017 es va presentar al Consell d’alcaldes i al-
caldesses el document: “Prioritats per a la millora dels 
serveis, infraestructures i gestió de la mobilitat al Baix Llo-
bregat”. Document que identifica els principals dèficits en 
infraestructures viàries i ferroviàries i possibles millores en 
la gestió de la mobilitat.

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura, el Consell Comarcal del Baix Llobregat partici-
pa cada any en l’organització de la pedalada comarcal, La 
Baixcicletada. Es tracta d’una passejada ciclista de caràcter 
lúdic i familiar que arrenca des de diferents municipis (Sant 
Feliu, Sant Boi, L’Hospitalet, Sant Just Desvern, Cornellà, 
Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts) i fina-
litza al parc de Torreblanca, on té la seu el Consell Comarcal.

10.6 Setmana de la

Mobilitat Sostenible i Segura

El Consell Comarcal del Baix Llobregat forma part de l’As-
sociació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, 
havent estat membre de la seva Comissió Executiva en el 
període 2015-2017. També forma part del Consell de Mobi-
litat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

10.7 Participació en altres

institucions i organismes
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joventut

El departament de joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat està format per tres àrees de gestió. En primer lloc, 
l’Oficina Jove del Baix Llobregat, un ens públic amb la voluntat d’assessorar les persones joves i ajudar-les a solucionar 
els seus  dubtes. En segon lloc, el Programa de Referents d’Ocupació Juvenil, una mirada  transversal a la situació de 
la joventut més vulnerables i un acompanyament a les persones joves en la troballa del seu futur. I, per últim, el Servei 
Comarcal de Joventut, adreçat a tots els ajuntaments de la comarca, a qui dóna suport en el disseny, planificació i imple-
mentació de les seves polítiques de joventut, mitjançant el Pla Comarcal de Joventut.

11

Posada en marxa de l’Oficina Jove del Baix Llobregat. 
Aquest és un equipament públic d’informació, orientació 
i assessorament gratuït i generalista on les persones jo-
ves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, 
fer consultes i/o demanar més informació en relació amb 
diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afecti-
ves, cultura i habitatge, entre d’altres). Es va realitzar el 
projecte mitjançant les visites als equipaments de la co-
marca, juntament amb el conseller de joventut. 

11.1 Oficina Jove del

Baix Llobregat

El Programa de Referents d’Ocupació Juvenil és una 
nova estratègia del programa Garantia Juvenil, que té 
com a objectiu principal facilitar i acompanyar la transició 
de persones joves des del sistema educatiu al sistema 
laboral i/o ocupacional. Programa desplegat en 28 mu-
nicipis del Baix Llobregat (tots excepte el Prat i Cornellà 
que disposen de referents propis).

Els Referents d’Ocupació Juvenil del Baix Llobregat són 
Danae Ortiz, que s’ocupa del sector Centre, Lluís Muñoz; 
encarregat del sector Delta, i Anna M Gómez, encarrega-
da del sector Nord.
Els Referents ofereixen als municipis diferents serveis per 
a vetllar pel jovent en situació de més risc i/o vulnerabili-
tat. Es promociona el treball en xarxa i transversal entre 
els diferents dispositius que intervenen amb el col·lectiu 
de les persones joves en cada un dels municipis, oferint 
els recursos més adequats en funció de les casuístiques 
personals i/o socials de cada persona.

11.2 Referents d’Ocupació Juvenil 

Les accions que es duen a terme en cada municipi, se-
gons sigui la seva situació al respecte als joves: 

CAPTACIÓ
• Xerrades a instituts, cursos de PFI, programes de for-
mació i treball, formació ocupacional, Casals de Joves, 
Punts d’informació, etc
• Xarxes socials: notícies i recursos d’interès juvenil.
• Cartells, tríptics i altres mitjans de comunicació com ràdio.

ATENCIÓ
• Atenció Individualitzada: Orientació i Assessorament
• Atenció col·lectiva: 
• Xerrades informatives, motivacionals
• Tallers de competències transversals com: 
• Com fer un CV / Millora de CV
• Presència online
• Recursos per la cerca de feina online
• Entrevistes de feina
• Estils de comunicació
• Autoconeixement, etc

COMISSIONS TRANSVERSALS
• Promoure la coordinació entre els agents que tenen 
contacte amb els i les joves del municipi.
• Dinamitzar reunions periòdiques entre tots els serveis im-
plicats en l’Atenció als joves en situació de vulnerabilitat.
• Tallers/formació a tècnics dels Ajuntaments sobre recur-
sos d’ocupació juvenil.
• Promocionar i difondre “bones pràctiques” pel que fa a 
les dinàmiques de treball transversal.
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11.3 Servei Comarcal

de joventut 

En aquests anys, el Servei Comarcal de Joventut s’ha 
encarregat d’aportar una visió global de les polítiques 
de joventut a la comarca i a l’acció local desenvolupada 
en aquest àmbit des dels municipis del Baix Llobregat. 
Aquest servei fomenta la formació i capacitació tècnica i 
professional de les persones que treballen en els Serveis 
d’Informació Juvenil de la comarca.

Així mateix, el Servei Comarcal de Joventut, dóna suport 
als municipis, sobretot als petits i mitjans, que no tenen 
cap referent de joventut perquè no quedin sense respos-
ta les demandes de la població juvenil. En aquest sentit, 
treballa per dotar d’abast comarcal iniciatives adreçades 
a facilitar el creixement personal i l’emancipació de les 
persones joves del territori, fomentant la cohesió social i 
territorial en el marc d’actuació que ocupa al servei. Con-
venia a escala supramunicipal serveis establerts a la co-
marca i crea i rendibilitza les sinergies entre els municipis 
de la comarca. 

El Servei Comarcal de Joventut basa la seva actuació 
diària, principalment, en tres eixos de treball: la transver-
salitat, la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat. 
Aquests són considerats imprescindibles per aconseguir 
les fites que la comarca es proposi en l’àmbit de la jo-
ventut.  

A finals de l’any 2017, va esdevenir un servei amb dues 
realitats diferents però interrelacionades, que es comple-
menten i reforcen l’actuació en l’àmbit de la joventut. Per 
una banda, aquella que s’adreça als i les professionals de 
les polítiques de Joventut a través del mateix Servei Co-
marcal de Joventut, producte del treball supramunicipal 
dels municipis del Baix Llobregat. Per una altra, l’Ofici-
na Jove, projecte de la XNEJ liderada per la Generalitat, 
l’activitat de la qual incideix directament en les persones 
joves de la comarca (en les seves necessitats d’atenció, 
informació, orientació i assessorament). Ambdues es 
coordinen i es cohesionen mitjançant accions i projec-
tes que garanteixen una actuació integral en l’àmbit de 
la joventut. 

Les iniciatives i projectes realitzats poden dividir-se en 9 
categories:  

Campanyes de sensibilització i prevenció 

Concurs Talla Ja!!, des de l’any 2015 i amb motiu de 
la commemoració del 25 de novembre, Dia internacional 
contra la violència envers les dones, el Servei Comarcal 
de Joventut promou la participació de les persones joves 
per visibilitzar el rebuig social a aquest tipus de violència 

i per promoure, alhora, les relacions igualitàries entre les 
persones joves. 

Mou-te per plaer, prevenció de la SIDA i de les malal-
ties de transmissió sexual (MTS). L’objectiu principal 
d’aquesta campanya és conscienciar la societat en gene-
ral, i molt especialment la gent jove, de la importància de 
mantenir relacions sexuals segures i sensibilitzar la pobla-
ció que qualsevol que dugui a terme pràctiques sexuals 
de risc corre el perill de contraure malalties greus, com la 
SIDA o altres infeccions de transmissió sexual.

Capacitació tècnica i professional

La formació al territori és cabdal per garantir una 
resposta adequada als canvis i a l’evolució constant que 
pateix la realitat en què es troba la població juvenil. Les 
accions formatives que s’han desenvolupat adreçades al 
col·lectiu professional del territori han estat consensua-
des amb aquest, ajustant-se a les seves demandes. 

Jornada Comarcal: espai de coneixement i d’interac-
ció dels professionals de les polítiques de joventut de la 
comarca: regidors/res, tècnics/ques, informadors/res, di-
namitzadors/res, educador/es de carrer i d’altres perfils. 
Cada any s’escull una temàtica diferent, en funció de les 
qüestions que més interessen el col·lectiu, i es realitza 
en un municipi distint, afavorint que tots ells se sentin in-
tegrats i tinguts en compte. El conseller de joventut, en 
Miquel Comino ha participat en les jornades comarcals 
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de joventut que s’han realitzat aquests quatre anys de 
mandat en el rol de moderador. 

Suport tècnic i metodològic

Acompanyament i suport als municipis.  El Ser-
vei Comarcal de Joventut facilita  informació, documen-
tació i assessorament als municipis de la comarca, so-
bretot als que compten amb una estructura, en l’àrea de 
joventut, més feble. En aquesta línia, des del servei es 
duu a terme el seguiment dels plans locals i la gestió del 
finançament mitjançant el Contracte Programa de la Ge-
neralitat de Catalunya. 
Alhora, es difonen continguts elaborats pels municipis 
amb l’objectiu de reforçar l’impacte de les seves iniciati-
ves i donar-los visibilitat. 

Treball en xarxa i espais de treball sectorials i 
transversals Des del Servei Comarcal de Joventut es 
coordina, gestiona i cohesiona la Xarxa de professionals 
de joventut del Baix Llobregat. Aquesta xarxa garanteix la 
detecció conjunta de necessitats i el consens al voltant 
de les principals línies d’intervenció que defineixen l’ac-
tuació del Servei Comarcal de Joventut. En aquest sentit, 
existeixen diferents espais estables de comunicació i in-
terrelació, els quals compten amb un compromís notable 
per part dels agents de joventut del territori: 

1. La Taula política és un òrgan decisiu en les directrius 
de les polítiques de joventut de la comarca.
2. La Taula tècnica, per la seva banda, és l’òrgan exe-
cutor de les polítiques de joventut de la comarca, més 
centrada en el vessant operatiu de les actuacions.
3. Les Comissions de treball són espais d’interrelació i 
diàleg entre professionals de l’àmbit de joventut de la co-
marca. Aquestes es creen en funció de les necessitats 
d’abordar temàtiques concretes. Durant els quatre anys 
d’aquest mandat, han funcionat dues comissions de treball:
• Joves i Relacions Personals: treballa sobretot qüestions 
vinculades al col·lectiu LGTBI+ de la comarca i la violèn-
cia masclista entre les persones joves.   
• Joves i Salut: se centra en temes de salut que afecten 
la població juvenil: malalties de transmissió sexual, salut 
emocional, etc. 

Promoció i gestió de la  XASCJB. Es tracta d’una 
xarxa de professionals referents de les polítiques de jo-
ventut dins dels Consells Comarcals de la demarcació de 
Barcelona en la qual el Servei Comarcal de Joventut parti-
cipa. Aquest servei també està vinculat al Grup de Treball 
Transversal (GTT), promogut i implementat per la DGJ per 
debatre i informar dels assumptes de l’àmbit del Pla d’ac-
tuació de les polítiques de joventut al territori.  

Planificació estratègica
El Servei Comarcal de Joventut s’encarrega de dissen-
yar i executar les eines pròpies de la planificació estra-
tègica dins l’àmbit de joventut. En aquest sentit, durant 
els quatre anys de mandat, s’ha executat el PIECJ o Pla 
Comarcal de Joventut i els plans d’actuació anuals. Es 
tracta d’instruments que han de donar una resposta clara 
a l’avaluació i reconeixement de les necessitats dels mu-
nicipis de la comarca en matèria de joventut, basant-se 
en els principis de participació, interdepartamentalitat i 
interinstitucionalitat. 

Gestió de  les competències delegades per la DGJ

Instal·lacions Juvenils: la comarca del Baix Llobre-
gat compta amb 10 instal·lacions juvenils: 5 albergs, 4 ca-
ses de colònies i 1 aula de natura. Des del Servei Comar-
cal de Joventut es treballa per verificar que es compleix la 
normativa vigent (Decret 140/2003). 
Visites de comprovació de la normativa de 
lleure (Decret 267/2016): Activitats d’educació en el 
lleure organitzades per les entitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil adreçades a persones menors de 18 anys. 

Difusió del servei i eines interactives de comu-
nicació
El Servei Comarcal de Joventut utilitza la pàgina web ins-
titucional de l’ens per visibilitzar la seva tasca. A més, fa 
ús de perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Ins-
tagram com a eines interactives per establir comunicació 
amb els/les professionals de joventut de la comarca, i fer 
traspàs de la informació d’interès per a aquests.

Serveis adreçats a persones joves
Col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès 
en la disposició de l’eina interactiva Compartir habitat-
ge. Aquesta plataforma permet posar en contacte perso-
nes que cerquen allotjament  compartit amb d’altres que 
n’ofereixen. S’adreça, per tant, a facilitar l’emancipació 
domiciliària de les persones joves de la comarca. 

Assessoria de mobilitat per a joves.  El Servei 
Comarcal de Joventut del Baix Llobregat va posar en 
marxa, l’any 2012, el projecte d’Assessoria de Mobilitat 
per a joves amb un model de gestió mancomunat. Aquest 
servei ofereix assessorament personalitzat i gratuït a les 
persones joves que estan valorant la possibilitat de mar-
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xar a l’estranger, ja sigui per motius d’estudis, laborals, de 
voluntariat, de cooperació, estades solidàries, intercan-
vis, lleure, etc. Durant l’últim mandat aquest servei s’ha 
consolidat i ha crescut en nombre de municipis adherits.

Posada en marxa de l’Oficina Jove del Baix Llobregat. 
Aquest és un equipament públic d’informació, orientació i 
assessorament gratuït i generalista on les persones joves 
de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer 
consultes i/o demanar més informació en relació amb di-
versos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, 
cultura, habitatge, entre d’altres). Es va realitzar el projec-
te mitjançant les visites als equipaments de la comarca, 
juntament amb el conseller de joventut. 

Foment de l’ocupabilitat
Durant el mandat, el Servei Comarcal de Joventut ha aco-
llit a persones joves en pràctiques a través del Programa 
de Garantia Juvenil afavorint, d’aquesta manera, l’adqui-
sició d’experiència professional. 
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LGTB+

El Consell Comarcal del Baix Llobregat compta amb un Servei d’Atenció Integral per a les persones LGTBI+ de la comar-
ca. A través d’aquest, s’elabora el Pla Comarcal LGTBI+, per a garantir els seus drets i erradicar la seva discriminació. 
També es dóna suport als ajuntaments en l’elaboració dels plans locals LGTBI+; es col·labora en la realització de proto-
cols d’atenció de les víctimes d’lgtbifòbia dels ens locals; es fomenta la formació del personal tècnic de l’administració 

12

El 10 d’octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei 11/2014, per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que té 
com a objectiu establir i regular els mitjans i les mesures 
per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació 
per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’ex-
pressió de gènere, en els àmbits tant públics com privats, 
sobre els quals l’Administració de la Generalitat i els Ens 
Locals tenen competències.

Aquesta llei estableix que la Generalitat i els ens locals 
han de garantir el seu compliment i promoure les condi-
cions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits com-
petencials respectius.

Per aquest motiu, el maig de 2018, la Direcció General 
d’Igualtat, del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comar-
cal del Baix Llobregat, van signar un acord de col·labora-
ció, que va suposar entre d’altres, la posada en marxa del 
SAI Baix Llobregat.

El SAI Baix Llobregat és un servei d’atenció integral per 
a les persones LGBTI+ del Baix Llobregat, principal-
ment per a les que resideixen en municipis de menys 
de 20.000 habitants, que ofereix informació, atenció 
i acompanyament d’incidències i possibles casos de 
discriminació en matèria de diversitat sexual, orienta-
ció sexual i identitat o expressió de gènere. El SAI Baix 
Llobregat forma part de la Xarxa de Serveis d’Atenció 
Integral de Catalunya.

D’altra banda, en la línia de suport als ajuntaments de la 
comarca, el SAI organitza activitats formatives adreçades 
a professionals i càrrecs electes, i destaca també la crea-
ció de la Taula Comarcal LGBTI+, un espai de coordina-
ció i treball conjunt de tots els serveis i professionals de 
la comarca encarregats/des del desplegament de la Llei 
11/2014 al Baix Llobregat.

12.1 Servei d’atenció integral

per a les persones LGBTI+

del Baix Llobregat

Les polítiques públiques LGBTI+ però, no s’adrecen úni-
cament a aquest col·lectiu, sinó a tota la societat. Les ac-
cions i campanyes de sensibilització són un altre dels as-
pectes que s’han promogut des del SAI, fent difusió dels 
programes que es desenvolupen en l’àmbit local a tota 
la comarca, principalment amb motiu de les commemo-
racions del 17 de maig, Dia Mundial contra l’Homofòbia, 
la Transfòbia i la Bifòbia, i del 28 de juny, Dia de l’Orgull 
Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual.

Un altre aspecte destacable és la col·laboració i promoció 
de les entitats lgbti+ al territori. Històricament, la partici-
pació de les persones que formen part d’aquest col·lectiu 
s’havia centrat en entitats ubicades a la ciutat de Barce-
lona. Amb l’aprovació de la Llei i la posada en marxa del 
SAI Comarcal, i altres SAIs a les principals ciutats del Baix 
Llobregat, s’ha començat a identificar i promoure entitats 
lgbti+ al Baix Llobregat.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat forma part de la 
Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, i durant els da-
rrers mesos s’han posat les bases per a l’elaboració del 1r 
Pla Comarcal LGBTI+ del Baix Llobregat, un document que 
permetrà conèixer millor la realitat de les persones lgbti+ a 
la comarca, establir espais de comunicació i col·laboració 
entre el col·lectiu, els ajuntaments i el Consell Comarcal, i 
establir les línies estratègiques que han de guiar les políti-
ques lgbti+ a la comarca en els pròxims anys.
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patrimoni cultural

El Departament de Cultura del Consell Comarcal del Baix Llobregat des de fa anys ha impulsat actuacions conjuntes 
amb els ajuntaments de la comarca i les entitats amb l’objectiu de posar en relleu el patrimoni de la comarca.

En aquest sentit es continuen realitzant les Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat que són, des de fa 14 anys, un 
punt de trobada i de debat per a totes les persones que volen conèixer el patrimoni de la comarca, convertint-se en un 
espai privilegiat d’aprenentatge i d’intercanvi d’experiències.

Els principals objectius que es pretén és fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i artístics i, 
particularment, els aspectes d’investigació, conservació i divulgació de la història, l’arqueologia, la bibliografia, el pa-
trimoni artístic, la literatura, el folklore, la geografia i les ciències naturals de la comarca del Baix Llobregat.

14

El Consorci de la Colònia Güell està constituït pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, 
l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló, amb la finalitat d’administrar els terrenys que 
conformen la propietat proindivisa de 3,3 Ha de les tres pri-
meres entitats a la Colònia Güell. Dins aquesta superfície hi 
ha l’anomenada Cripta de la Colònia Güell, obra d’Antoni 
Gaudí inclosa a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNES-
CO, i les pinedes que l’envolten.

A més, el Consorci de la Colònia Güell té cedit per l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Cervelló l’edifici del centre 
d’interpretació.

Conservació de la Cripta
El Consorci de la Colònia Güell, com a administrador 
d’aquest edifici d’alt valor patrimonial, té l’obligació de vet-
llar per la seva conservació i el manteniment de la seva au-
tenticitat. Per aquest motiu s’han executat les actuacions 
següents:
• Restauració de les pintures de l’altar de la Sagrada Famí-
lia, de Josep Ma. Jujol.
• Treballs diversos puntuals de conservació en murs peri-
metrals i finestrals.
- Treballs de conservació de la impermeabilització de la te-
rrassa.
• Reparacions de sectors del paviment de la plaça d’accés 
a la Cripta.
• Millores puntuals de l’enllumenat interior de la Cripta.
• Estudi i seguiment continuat de les fissures històriques 
del sostre del porxo i de l’interior de la Cripta.
• Restauració i envernissat de part dels bancs de disseny 
gaudinià de l’interior de la Cripta. 

A més, s’han redactat i adjudicat els projectes següents:
• Fase 2. Acondiciament de l’entorn Nord i Nord-oest de 
la Cripta, endegament dels elements i materials d’obra no 
utilitzats i de les restes del taller de Gaudí, amb un import 
de 81.746,21 €.
•  Restauració dels vitralls del finestral F01 i substitució 

14.1 Consorci de la Colònia Güell

dels vidres provisionals dels finestrals F04, F05 i F06 de la 
capella del Sant Crist, amb un import de 41.520,47 €.

També s’ha redactat el projecte de Substitució de la làmina 
de zinc d’un sector de la coberta sobre l’accés a l’interior 
de la Cripta.

Conservació i millora de l’entorn
Les pinedes de l’entorn de la Cripta constitueixen un espai 
de lleure utilitzat pels veïns i veïnes de la Colònia Güell, del 
municipi de Santa Coloma de Cervelló i pels visitants. És 
un espai de natura d’ús públic que des del Consorci cal 
mantenir.

En aquest quadrienni s’ha acabat el procés de reposició de 
pins de la pineda, adaptant-se les densitats. S’han realitzat 
treballs diversos de conservació i millora de l’arbrat i de di-
versos indrets de la pineda, reposició i ampliació de bancs 
i papereres, conservació de camins de passeig i repara-
cions de canalitzacions de desguàs. També s’ha instal·lat 
una nova font al costat del banc semicircular de pedra.

El centre d’interpretació
És una peça clau per a la recepció de visitants  i la difusió 
del patrimoni del conjunt de la Colònia Güell. A més, la sala 
d’actes de petit format  i les sales d’exposicions temporals 
són utilitzades per activitats diverses. 

L’any 2017 es va fer una modificació del conveni de cessió 
d’ús de l’edifici del centre d’interpretació per tal d’ampliar 
el termini de vigència per adaptar-lo al de la nova concessió 
del servei de visites, per alliberar l’espai dels antics cellers 
per a l’Ajuntament, i per assumir el Consorci determinats 
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treballs de manteniment de la neteja del conjunt de la Colònia.
L’empresa concessionària del servei de visites és la res-
ponsable del manteniment 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 valors 
patrimonials de la Colònia Güell, durant aquest quadrienni 
ha continuat funcionant el servei de visites a la Cripta i al 
conjunt de la Colònia. S’ha de dir que l’oferta és del con-
junt de la colònia, ja que a més de la Cripta, el nucli urbà 
i la fàbrica tenen un valor arquitectònic, històric i cultural 
important que cal divulgar.

Per això, el Consorci i l’Ajuntament han continuat coope-
rant en el marc del conveni de col·laboració per al desen-
volupament dels recursos culturals turístics de la Colònia 
Güell. De fet, el desenvolupament del turisme cultural no 
és ni ha de ser aliè al desenvolupament econòmic de la 
colònia 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 indústries culturals i a la creativitat.

Des del dia 1 de gener de 2018 hi ha en vigor una nova 
concessió del servei de visites adjudicada mitjançant con-
curs públic. L’empresa concessionària Advanced Leisure 
Services assumeix els ingressos i despeses del servei de 
visites, el manteniment del centre d’interpretació  i abona al 
Consorci un cànon en funció dels ingressos dels diferents 
serveis. A més, assumeix algunes inversions i un suport 
econòmic a entitats del municipi, entre altres obligacions.

En aquest quadrienni s’ha produït una evolució de les visi-
tes segons el quadre següent:

Dels visitants estrangers el 2018, el 22,56% procedien de 
Corea del Sud, el 15,72% del Japó, l’11,92% dels Estats 
Units, el 10,33% de França, el 6,66% de Rússia, el 5,55% 
d’Itàlia, el 4,02% d’Alemanya, i el 3,29% del Regne Unit, 
com a orígens més destacats. En els darrers anys l’incre-
ment de visitants s’ha fonamentat especialment en visitats 
asiàtics que arriben en grups organitzats per visitar la Cripta.

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. La Cripta ha estat cedida per a la celebració dels 
tradicionals concerts de juliol organitzats per l’Ajuntament, 
així com altres concerts organitzats per entitats del muni-
cipi o vinculades a la Colònia. També s’ha col·laborat en 
actes puntuals d’entitats dins el recinte per la Festa Major 
o altres celebracions.

Participació en actes diversos
El Consorci ha participat en diverses jornades, seminaris 
i congressos sobre patrimoni i/o modernisme, en alguns 
casos presentant ponències o comunicacions.

Es destaca la participació activa del Consorci en el Consell 
per al Foment i la Difusió de l’Obra de Gaudí, que aplega 
els ens propietaris d’obres d’Antoni Gaudí i la Generali-
tat, impulsant iniciatives, i la participació en les trobades 
anuals de gestors del Patrimoni Mundial a Espanya.

Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018

Nombre total de visitants 66.887 71.835 74.810 83.324

Província de Barcelona 43,48 % 44,78 % 46,78 % 38,10 %

Resta de Catalunya  3,24 %  3,17 %  3,91 %  4,16 %

Resta d’Espanya  4,25%  5,99%  6,26 %  8,27 %

Estranger 49,02 % 46,06 % 43,04 % 49,47 %
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Les Jornades de Patrimoni se celebren bianualment i es-
devenen un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències 
en l’àmbit del patrimoni del Baix Llobregat. Estan organit-
zades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, i hi col·laboren  
la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
els ajuntaments de la comarca, entitats culturals, així com 
experts i expertes en les diverses disciplines que tracten 
el patrimoni, com ara: l’arxivística, l’arquitectura, l’etno-
logia, l’arqueologia, la recerca, la divulgació, l’associa-
cionisme, l’ensenyament i la museïtzació, entre d’altres.
tat, impulsant iniciatives, i la participació en les trobades 
anuals de gestors del Patrimoni Mundial a Espanya.

VII Jornada de Patrimoni
Les VIII jornades es van celebrar el dia 22 de novembre de 
2017 a Can Pasqual, Esparreguera. 

L’objectiu central va ser repensar i integrar noves ten-
dències en la gestió del patrimoni, identificant elements 
de reflexió i d’innovació per a la gestió d’escenaris es-
pecífics del Baix Llobregat. Es presenta el Patrimoni de 
manera extensa, tenint present el patrimoni arquitectònic, 
arqueològic, el  patrimoni natural i l’intangible.

En les jornades van participar l’Oficina de Patrimoni de la 
Diputació de Barcelona, el Museu Nacional de la Ciència 
i la Tècnica (MNACTEC), el Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat, experts i expertes d’arqueologia  i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Es va incidir en la importància de catalogar els béns, en 
la identificació de les persones amb el patrimoni, i en la 
Llei de Patrimoni de la Generalitat que preveu dos tipus 
de béns els nacionals i els locals però no els comarcals, 
i que aquesta idea reduccionista pot limitar iniciatives 
comarcals com podria ser la Ruta del Romànic al Baix 
Llobregat.

Mitjançant els tallers es van analitzar diferents casos es-
pecífics de la comarca com:

• El Romànic, Monestir de Sant Ponç de Corbera de 
Llobregat
• La Colònia Sedó. Esparreguera
• El patrimoni urbà de Sant Feliu de Llobregat. 

IX Jornada de Patrimoni
Les IX jornades es  van celebrar el dia 30 de novembre de 
2018 a la Torre de la Creu de Sant Joan Despí, coincidint 
amb l’any “Jujol 140”.  
En un marc privilegiat i de gran valor patrimonial com és 
la Torre de la Creu, edifici d’estil modernista construït per 
Josep Maria Jujol entre els anys 1913 i 1916, es van des-
envolupar les IX jornades amb un lema feminista: El llegat 
de les dones. 

14.2 Jornades de Patrimoni

del Baix Llobregat

Un element imprescindible i necessari d’abordar per visi-
bilitzar les dones en l’àmbit cultural i patrimonial. El con-
cepte de patrimoni és clarament androcèntric, reflecteix 
uns discursos i unes narratives amb els ulls dels homes. 
El discurs i la narrativa històrica s’ha creat a través del 
patrimoni de filiació masculina i el que es refereix a la his-
tòria de les dones ha quedat relegat a un segon pla.

En aquest sentit en la IX Jornades del Patrimoni del Baix 
Llobregat es va plantejar un doble objectiu: 

• Donar eines per fer valdre el patrimoni vinculat a l’acti-
vitat de les dones.
• I generar un discurs no androcèntric del patrimoni que 
tenen les nostres ciutats i viles.

Es va comptar amb un panell d’expertes dels diferents 
àmbits: la historiadora i escriptora Isabel Segura, la cate-
dràtica de didàctica Mercè Tatjer, la pedagoga i doctora 
de didàctica del patrimoni, Laia Coma, la  historiadora i 
Cap de l’Arxiu Municipal de Sant Joan Despí, Montserrat 
Duran i la Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobre-
gat, Mari Luz Retuerta.

El concepte de patrimoni és clarament androcèntric, vin-
cula l’herència del passat a la transmissió paterna. Es van 
posar en evidència que una part de les dones accedia 
a les escoles d’art i oficis, i realitzaven també treballs 
tècnics de gran importància, des de la invisibilitat. La in-
corporació de la història de les dones a les escoles i als 
materials pedagògics i didàctics és primordial per donar 
a conèixer la seva contribució. 
Les IX jornades van ser una ferma aposta per visibilitzar el 
patrimoni i divulgar el coneixement científic i cultural, amb 
perspectiva de gènere a la comarca. Es van cloure amb una 
visita guiada per “la Ruta de dones de Sant Joan Despí”.

m
em

ò
ri

a 
d

e 
g

es
ti

ó
 2

01
5-

20
19

 

78



m
em

ò
ria d

e g
estió

 2015-2019 

79



promoció
agrícola i
forestal



promoció agrícola i forestal

El Baix Llobregat té un sector agrari estratègic per la seva importància territorial, econòmica i social. Cal tenir present que 
tenim més de 1.200 ha d’horta intensiva, més de 1.200 ha de fruiters i 740 ha de conreus extensius com els cereals, que 
conformen espais agraris tan importants com el Parc Agrari del Baix Llobregat i zones d’agricultura de secà i de muntanya 
al Nord de la comarca o a les Muntanyes del Baix. Pel que fa a productes destaca l’horta emparada amb la marca Pro-
ducte Fresc del Baix Llobregat (on es podria destacar la carxofa), el conreu de cirera a pobles com Sant Climent, Santa 
Coloma, El Papiol i Torrelles, i l’oli a Olesa i Collbató, i també el Pollastre pota blava al Prat.

D’altra banda, no en som conscients i som també una comarca forestal: Tenim quasi 26.700 ha forestals, de les quals 
gairebé 14.500 ha són bosc dens, la majoria de pi blanc. Superem el 54% de superfície forestal, amb més d’un 90% de 
bosc privat, que es caracteritza per no ser gestionat i ser, per tant, més susceptible al risc d’incendi, principal preocupació 
en l’àmbit d’emergència de molts municipis a l’estiu.

Des del Consell Comarcal, i en l’àmbit del sector agrari, treballem per:

I) Contribuir a donar suport al Consorci del Parc Agrari, com a eina de dinamització d’aquest espai tan important. Partici-
pem dels òrgans de gestió, aportem pressupost, dinamitzem accions conjuntament de promoció de producte i de millora 
del territori del Parc.

II) Dinamitzar les empreses agràries, tant de producció com d’elaboració, per contribuir a tenir empreses més potents, 
que avancin en la cadena de valor, en la mesura del possible. Comptem amb eines com la Xarxa de Productes de la 
Terra de la Diputació de Barcelona que ens permeten fer formació, promoure la presència a fires o dinamitzar accions 
comercials.

III) Liderem el projecte de Muntanyes del Baix, on 16 municipis de la comarca comparteixen neguits i accions per pro-
moure la gestió forestal, afavorir l’agricultura de muntanya, protegir el patrimoni natural i cultural, i ordenar l’ús social 
d’aquest espai.

15

El Parc Agrari del Baix Llobregat és un polígon d’acti-
vitat econòmica de 3.348 ha gestionat per un Consorci 
del qual el Consell Comarcal ostenta la Presidència i 
participa en els òrgans de gestió, juntament amb la Di-
putació de Barcelona, Unió de Pagesos, la Generalitat 
de Catalunya, els 14 ajuntaments del territori i al que 
recentment s’ha adherit l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona. L’objectiu del Consorci és promoure l’activitat 
agrària professional i els beneficis econòmics, socials 
i ambientals que se’n deriven, i per això compta amb 
dues eines importants, com el Pla Especial Urbanístic, 
del qual en aquest període se n’ha aprovat una nova 
versió, i el Pla de Gestió del qual se’n concreten les 
actuacions del Consorci, centrades en la millora d’in-
fraestructures, promoure sistemes de producció i co-
mercialització que millorin la renda de pagesos i pa-
geses, aconseguir un espai integrat en el seu entorn i 
revalorar el patrimoni.

15.1 . Participació del Consell

Comarcal en el Consorci del

Parc Agrari

En l’àmbit tècnic, en el període 2015 – 2019, destaca la 
tasca feta des del Consell Comarcal en la promoció de 
la recuperació de camps abandonats, per tal de mini-
mitzar la problemàtica vinculada com els danys de fau-
na, problemes fitosanitaris i degradació de l’espai, i la 
tutoria de noves explotacions agràries per acompanyar, 
a escala tècnica persones que inicien la seva activitat 
empresarial agrícola.
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Durant el període 2015-2019 s’han realitzat diferents ac-
tuacions de manteniment en la finca de Can Colomer i Can 
Mas, al terme de Sant Climent de Llobregat, de la qual el 
Consell Comarcal en té la propietat.  

Can Colomer i Can Mas constitueixen una finca bàsica-
ment forestal amb algunes activitats agrícoles i amb aprofi-
taments de tipus socials per part de veïns i entitats de Sant 
Climent i d’altres municipis de la comarca.

Les actuacions realitzades estan vinculades principalment 
a la prevenció d’incendis forestals, com la millora i el man-
teniment dels camins i infraestructura dels punts d’aigua 
per bombers, i els treballs de gestió forestal, executats pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció de la Generalitat de Catalunya, amb qui es té un conve-
ni de col·laboració per la gestió de la finca.

D’altra banda, el Consell Comarcal és membre de l’Agru-
pació de  Defensa Forestal Sant Ramon i dóna suport a la 
Federació d’ADF de la comarca.

15.2. Manteniment de la finca

de Can Colomer i Can Mas

(Sant Climent de Llobregat)

Durant el període 2015 – 2019 s’ha impulsat de forma molt 
important el projecte Muntanyes del Baix, amb l’objec-
tiu de desenvolupar les accions previstes al Pla Director 
d’aquest espai, i en complicitat amb els 16 ajuntaments 
d’aquest territori.

Les Muntanyes del Baix són un espai privilegiat al marge 
dret del riu Llobregat, en un terreny continu que s’estén 
des dels nuclis urbans del Delta del riu, el massís del Ga-
rraf – Ordal i fins a les carenes que delimiten les conques 
de l’Anoia i el Llobregat. En conjunt són més de 120 km², 
amb més de 12.000 ha, de les quals més de 10.000 ha 
corresponen a superfície forestal.  De les Muntanyes del 
Baix en destaquen els seus valors vinculats als aprofita-
ments agrícoles, ramaders i forestals que han modelat el 
paisatge, els valors naturals i paisatgístics (element clau 
en la infraestructura de l’Anella Verda on hi ha més de 
5.000 ha que són Xarxa Natura 2000), així com un  pa-
trimoni extens, tant material com immaterial, en l’àmbit 
natural, cultural, arquitectònic i festiu. I tot plegat, coexis-
tint amb una població de més de 300.000 persones, per 

15.3. Muntanyes del Baix

la qual cosa, a més, cal afegir-hi l’ importantissim valor 
social d’aquest territori. 

El projecte de les Muntanyes del Baix ha de contribuir a 
dinamitzar la gestió forestal, agrícola i ramadera, per tal 
que l’espai esdevingui menys fràgil front a riscos com els 
incendis forestals, que de fet, constitueix l’amenaça més 
gran a les Muntanyes del Baix, i que pot agreujar-se amb 
el canvi climàtic.

Els municipis que integren les Muntanyes del Baix són: 
Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llo-
bregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cer-
velló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans.

Les principals fites del projecte en aquest període han estat 
la promoció de l’aprofitament de la biomassa forestal,  mi-
tjançant la promoció de la instal·lació de calderes en equi-
paments públics i l’anàlisi del recurs forestal, l’elaboració 
d’unes ordenances comunes per la protecció i l’ús públic 
de l’entorn natural, l’actualització del Pla Director, per ac-
tualitzar-ne el contingut i les accions i incorporar municipis 
de l’àmbit no inclosos a l’anterior versió, l’elaboració d’una 
proposta d’infografia conjunta per reforçar el coneixement 
d’aquest espai, i la promoció de la silvopastura com a acti-
vitat que gestiona el territori. Destaquen també com a fites 
molt rellevants la signatura d’un nou conveni marc entre 
els municipis de Muntanyes del Baix l’estiu de 2018, la di-
namització dels espais de trobada i seguiment del projecte 
amb els ajuntaments, a escala tècnica i de regidories, i la 
col·laboració amb els bombers de la Generalitat per ana-
litzar la situació dels equips de gestió d’emergències en 
aquest territori.
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat és part integrant 
de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de 
Barcelona, que és una aposta pels productes agroalimen-
taris locals com a element de dinamització econòmica i 
territorial.

El 2019 hi ha 104 empreses inscrites al cens d’empreses 
de la Xarxa al Baix Llobregat, la majoria de les quals són 
de producció de producte fresc, però on també hi ha 23 
empreses que fan productes elaborats.

La planificació i l’execució de les activitats de la Xarxa a la 
comarca s’ha fet en col·laboració amb el Parc Agrari, que 
ha esdevingut el principal executor del programa. Les lí-
nies d’actuació més destacades de la Xarxa de Productes 
de la Terra en aquest període han estat:

• Increment de les empreses participants en la Xarxa.
• Realització d’activitats de formació i suport tècnic a les 
empreses, en forma de jornades o cursos.
• Campanyes de promoció de productes emparats per la 
marca “Producte fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat”.
• Realització, en col·laboració amb el Consorci de Turis-
me i gremis de restauració, d’activitats de turisme gas-
tronòmic, com la campanya “Sabors de l’Horta”.
• Presència a fires.
• Suport als mercats de pagès.

15.4. Xarxa de Productes de la Terra
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salut



salut

Els àmbits d’actuació del Consell Comarcal en quant a Salut, són la salut pública a través del Servei de Control de Mos-
quits i el Consell de Salut del Baix Llobregat.

16

El passat dijous 31 de gener del 2019 arrencava el 
Consell de Salut del Baix Llobregat, el primer Consell 
de Salut a escala comarcal de tot Catalunya. Un Con-
sell que mira de protegir i fomentar els hàbits saluda-
bles del 18% de la població catalana. 

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió 
plenària celebrada el dia 17 de desembre de 2018, va 
aprovar  definitivament el Reglament del Consell de 
Salut del Baix Llobregat. En conseqüència, es proce-
deix a publicar el text íntegre del referit Reglament, el 
dia 2 de gener del 2019 al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 

El Consell de Salut del Baix Llobregat és un òrgan con-
sultiu i de participació format pels 30 ajuntaments de la 
comarca, així com per aquells agents socioeconòmics i 
persones vinculades de manera directa o indirecta amb 
el món sanitari i de salut. 

L’objecte d’aquest Consell és promoure la participació 
dels ajuntaments, amb la col·laboració dels agents so-
cials i econòmics, les institucions, entitats, plataformes 
i associacions comarcals representatives i implicades 
en els aspectes relacionats amb la salut a la comar-
ca, per recollir propostes pel que fa a la planificació, 
la gestió i
l’avaluació dels serveis de salut a partir de la creació 
d’un espai estable de debat, a fi de contribuir a la mi-
llora de la qualitat dels recursos disponibles.

16.1 Consell de Salut

del Baix Llobregat PLA DE TREBALL 2019

4 OBJECTIUS 
GENERALS

- Conèixer la situació dels 
CAPs, CUAPs i Hospitals
- Formació i innovació als 

hospitals
- Relació entre serveis 

socials i serveis de salut
- Creació i dinamització 
dels Consells de Salut 

locals 

4 COMISSIONS DE 
TREBALL

1. Situació dels serveis de 
salut de la comarca

2. Formació i recerca als 
hospitals

3. Relació serveis socials/
serveis salut

4. Creació i dinamització 
Consells de salut 

municipals

AVALUACIÓ D’INDICADORS ESTRATÈGICS

SEGUIMENT I DINAMITZACIÓ del pla de treball

El Pla de treball del Consell de Salut per a l’any 2019: 

La primera comissió de treball, que analitza la situa-
ción dels serveis de salut de la comarca, va engegar la 
seva activitat al mes d’abril, i la comissió 3 centrada en 
la relació dels serveis socials i sanitaris del territori va 
prendre forma al mes de maig, ambdues gestionades 
pel personal tècnic de les entitats que formen part del 
Consell.
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El Servei de Control de Mosquits (SCM) és un servei ofert 
pel Consell Comarcal del Baix Llobregat que té com a fi-
nalitat el control de les poblacions de mosquits picadors, 
és a dir dels culícids. La raó primera per la qual es du 
a terme aquest control ha estat el de la preservació de 
la qualitat de vida d’habitants i visitants de la comarca. 
Actualment però, amb l’emergència de malalties transme-
ses per mosquits, prenen un paper rellevant com als seus 
vectors. Per tot plegat, el SCM forma part de programes 
de vigilància de malalties transmeses per insectes pica-
dors, tenint com a objectiu el control de les poblacions de 
mosquits en aquests casos.

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

Les operacions de control es realitzen segons el crite-
ri de control integrat, és a dir, utilitzant tots els mitjans 
disponibles i buscant la màxima eficàcia però preservant 
al màxim el medi ambient i la salut. Pràcticament totes 
les aplicacions són tractaments larvicides amb produc-
tes biològics exclusivament, sense toxicitat pel medi i les 
persones.

El Servei també ofereix el control d’algunes altres plagues 
molt concretes, com són els coleòpters del gènere Necro-
bia als cementiris i els quironòmids, insectes voladors no 
picadors, en determinats punts on han causat problemes.

La creació d’aquest servei es remunta al 1983 i actual-
ment hi participen vint-i-cinc entitats, de les quals 22 són 
la majoria de municipis de la comarca: Abrera, Begues, 
Castelldefels, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobre-
gat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobre-

16.2 El servei de

Control de mosquits

Foto tractament: Tractament amb productes biològics contra larves de mosquits 

en espais naturals.

Foto tractament: Tractament amb grànuls de productes biològics contra larves 

de mosquits en embornals urbans.

gat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç 
dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Vallirana 
i Viladecans. S’hi afegeixen l’Hospitalet de Llobregat al 
Barcelonès i com a Entitats amb conveni separat, AENA 
pel que fa a l’Aeroport de Barcelona i el Port Autònom de 
Barcelona on el Servei cobreix el control de la zona ZAL.
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El Servei ocupa 10 persones de forma permanent, a les 
quals s’afegeixen els equips addicionals de prospectors 
temporals, caps de colla i peons aplicadors en l’època de 
més activitat entre primavera i tardor; en aquest quadrien-
ni han treballat habitualment 12 persones més de forma 
puntual en el servei. Està estructurat en dues àrees: àrea 
rural i natural, i àrea urbana. Es disposa de 15 vehicles 
adaptats a funcions específiques i tota mena de tracta-
ments, siguin larvicides o adulticides, incloent-hi un Quad 
equipat amb sistemes de dispersió per les zones rurals 
naturals. La seu del SCM es troba al Prat de Llobregat a la 
masia de Can Comas, on es troba la direcció tècnica, ofi-
cines, garatge, magatzem, vestidor, laboratori i insectari.

Activitats de control en l’àrea rural i natural

Aquesta àrea abasta tot l’espai on es desenvolupi acti-
vitat agrícola o hi hagi espais naturals, molts d’ells amb 
diversos graus de protecció. L’activitat principal són les 
inspeccions continuades i setmanals sobre aigües es-
tancades o zones inundables que es puguin constituir en 
punts de cria per mosquits i l’aplicació de larvicides biolò-
gics de forma immediata en aquells que resulten positius. 
Les dades d’activitat del quadrienni estan resumides a la 
taula següent:

Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018

Activitat total
(inspeccions i tractaments)

11.509 10.048 10.330 9.677

Tractaments realitzats 1.301 1.205 1.322 1.675

Insecticides biològics aplicats (l.) 386 330 335 481

Superfície tractada en zones 
inundables

56 61,5 59,5 94,6

Peu taula: Dades globals d’activitat del Servei en el període d’estudi.

El nombre de focus potencials de cria coneguts i cartogra-
fiats al sistema de mapes interns és de 1.673, més de 150 
focus més que el 2014, amb una superfície potencial de 
cria de mosquits de 506,6 ha. Cal recordar tanmateix que 
l’esforç de control no depèn només del número de focus 
sinó sobretot de les característiques. Els municipis costa-
ners com ara Viladecans o El Prat de Llobregat i fins i tot 
un municipi com Begues, posseeixen focus de cria en zo-
nes naturals inundables, generalment de gran extensió i de 
difícil tractament. Durant aquest quadrienni la importància 
d’aquestes zones es manté i s’incrementa especialment el 
2018, a causa de les importants pluges del darrer any. 

En aquest quadrienni s’ha mantingut l’esforç en l’àmbit 
del control físic i amb depredadors de mosquits en zones 
naturals on es mantenen les basses recuperades que ser-
veixen de refugi del peix autòcton Aphanius iberus, i s’han 
realitzat estudis amb la UB pel que fa a la seva capacitat 
depredadora de larves de mosquits. Una de les basses, 
la de Can Camins, ha permès d’obtenir exemplars per al 
programa de cria d’espècies autòctones en perill del Zoo 
de Barcelona.

Foto peixos: Treballs de recerca de la UB amb el peix autòcton, Aphanius iberus, 

mantingut en diverses condicions.

Foto laboratori: Cria de mosquits i alimentació artificial
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Avaluació de les poblacions de mosquits

El control de qualitat en la feina realitzada sobre les 
larves es realitza mitjançant captures setmanals noc-
turnes amb paranys de CO2 que permeten estimar les 
poblacions de mosquits existents en cada zona. La mi-
tjana 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 oc-
tubre. Es mostregen així totes les tipologies de zones 
existents a la comarca. Com a resultat, el nombre de 
mosquits capturats reflecteix l’estat del control de llurs 
poblacions. 

2015 2016 2017 2018
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Mosquits capturats 24h

Polígons Urbanitzacions Urbà
Horts Agrícola Aeroportuaria

Mitjana anual de femelles capturades en 24h en diverses tipologies de zones 

de la comarca.

Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018

Polígons 9,29 3 6,86 7,4

Urbanitzacions 4,19 3,71 2,5 3,11

Urbà 1,86 1,14 2,4 1,91

Horts 7,1 13,07 9,26 7,82

Agrícola 4,43 3,19 6,31 8,2

Aeroportuaria 2,89 7,68 8,61 3,93

Les principals espècies capturades són el mosquit comú, 
el mosquit tigre i espècies pròpies de zones inundables i 
tal com es veu a la gràfica, trobem més població de mos-
quits en espais rurals que en espais urbans on es con-
centra la majoria de la població. Com en la resta de dades 
ja exposades, les captures d’adults confirmen la tendèn-
cia continuada d’un control eficaç i sostingut al llarg del 
temps.

Activitats en l’àrea urbana

Des de finals de 2010 es troba present a tot el Baix Llo-
bregat l’espècie invasora Aedes albopictus, anomenada 
popularment “mosquit tigre”.  Aquesta espècie és sum-
mament molesta perquè és agressiva i diürna, cria molt 
a prop de les persones perquè les seves aigües de cria 
són petits recipients, molt abundants als domicilis. Per tot 
plegat té una forta incidència en medi urbà, on anterior-
ment no hi havia presència de mosquits agressius, diürns 
i actius en l’exterior. Per aquestes característiques i per 
la cria en estructures domèstiques abundants i fora de 
l’abast dels Serveis públics, l’espècie té un impacte enor-
me sobre 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 
facilitar una elevada proliferació.

S’estima que al Baix Llobregat aproximadament el 70% 
dels punts de cria estan en l’interior de propietats, tro-
bant-se la resta en els embornals de la via pública. Mentre 
que els primers punts són responsabilitat de la ciutada-
nia, les competències legals dels Ajuntaments els obli-
guen d’ocupar-se dels embornals i altres punts de cria en 
espai públic. Per tant, el Servei realitza, per delegació de 

Il.lustració: Primera pàgina d’un quadríptic desplegable en vertical, imprès par-

cialment amb tinta termocromàtica que permet de fer aparèixer i desaparèixer 

elements gràfics gràcies a la calor de la mà.

cada Ajuntament, aplicacions sistemàtiques als embor-
nals, però al mateix temps manté un programa d’asses-
sorament i atenció de queixes de la ciutadania, ja que si 
s’espera que les persones actuïn contra la cria dels mos-
quits a casa seva, es considera adient subministrar, en 
primer lloc, informació i guiatge.

En aquest sentit, es formen i s’assessoren agents cívics 
municipals, es dissenyen i editen materials informatius, 
s’ofereixen inspeccions tècniques gratuïtes a domicili 
sota petició de les persones residents, es proposen so-
lucions preventives i es disposa d’un Taller educatiu per 
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les escoles per tal de formar i informar les criatures. S’han 
realitzat gran quantitat d’intervencions als mitjans de co-
municació i xerrades veïnals i municipals per difondre la 
informació. En el període 2017-2018 s’ha preparat un 
seguit de materials per una nova campanya informativa 
que prengui el relleu de la del 2009, que és ja desfasada 
considerant el camí que ja ha recorregut el país en el co-
neixement de la problemàtica.

Es poden realitzar fumigacions contra els mosquits adults 
en casos d’emergències en àmbits públics com ara ce-
mentiris, escoles i parcs. Tanmateix, aquestes interven-
cions no són sostenibles i cada cop es troben amb més 
dificultats normatives, trobant-se en un procés de su-
pressió com a estratègia de control. En endavant s’hau-
ran d’usar exclusivament per casos d’emergències molt 
justificades, especialment si hi ha implicacions sanitàries.

El gruix de l’activitat urbana de control per part del Ser-
vei és la neutralització dels punts de cria de l’àmbit pú-
blic, continuant-se amb el programa intensiu de tracta-
ment dels embornals de la comarca. Com a eina bàsica, 
es compta amb la georeferenciació de la major part dels 
embornals existents i rellevants, havent situat en el mapa 
digital un total de 53.499 embornals, que han rebut du-
rant el quadrienni 2015-2018 gairebé mig milió de trac-
taments. Aquests valors situen el Baix Llobregat com el 
programa de tractament d’embornals més potent de tota 
Europa. Els productes utilitzats són larvicides biològics 
derivats de bacteris naturals, evitant així tot risc de toxici-
tat ambiental o humana.
La densitat de població específica del mosquit tigre 
s’avalua mitjançant trampes de posta d’ous situades 

2015 2016 2017 2018

3 136.786 108.189 3 96.844 109.934

Taula: Nombre de tractaments individuals realitzats en embornals 

setmanalment en municipis del Baix Llobregat i en lo-
calitzacions fixes. Tot i que són dades massa febles per 
extreure’n conclusions estadísticament prou vàlides, se’n 
desprèn un manteniment de la població reproductora de 
mosquit tigre, amb una mitjana de 41,83 ous per trampa 
situada i un total de 684 mostres en el quadrienni. 
2011 2012 2013 2014
L’altre punt d’especial incidència urbana és el programa 
d’atenció de queixes ofert a la ciutadania. Les queixes, 
denúncies i peticions d’ajuda rebudes pels Ajuntaments 
són trameses per via d’una extranet, que permet una me-
canització del procés d’atenció a les persones simultà-
niament amb la informació a l’ajuntament. Les persones 
referenciades a l’expedient són contactades abans de les 
48 hores i si la persona hi està d’acord, es concerta una 
visita en la qual es verifica la seva finca, les veïnes i la via 
pública, amb emissió d’informe. En el quadrienni el nom-
bre d’expedients es manté sobre els 260 per any, amb 
una certa  estabilitat tot i variacions anuals probablement 
degudes a la climatologia. Fou el cas de 2018 en què 

s’arribà a 316 expedients i on els altres indicadors també 
mostraven una activitat més elevada de l’Aedes albopic-
tus, ja que havia estat un any molt plujós que va mantenir 
més temps en aigua els seus punts de cria. 

L’atenció a la ciutadania es combina molt estretament 
amb el programa de tractaments dels embornals a la via 
pública, mantenint-se una situació de control i de man-
teniment del benestar ciutadà a uns nivells acceptables, 
si bé sempre hi ha marge per la millora. Cal mantenir i 
ampliar els esforços, ja que en molts casos la densitat de 
mosquits tigre segueix considerant-se com a excessiva. 

Activitats científiques i innovació

Des del seu inici, al Servei s’han dut a terme desenes de 
projectes de recerca amb més de mig centenar de publi-
cacions científiques i presentacions en congressos na-
cionals i internacionals. En aquest quadrienni, es manté 
la recerca en diverses àrees de treball: la vigilància dels 
mosquits com a vectors de malalties, la resistència dels 
mateixos a insecticides i l’estudi aplicat sobre el mosquit 
tigre. Com a resultat, el Consell forma part de les xarxes 
de detecció epidemiològica de malalties transmeses per 
mosquits de la Generalitat de Catalunya, siguin autòcto-
nes o importades, i de les de vigilància de l’expansió del 
mosquit tigre. En aquest sentit, el Servei ha participat 
entre 2015 i 2017 en el projecte TIGER del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica per l’estudi de la 
mobilitat passiva i activa del mosquit tigre. En el primer 
cas, en col·laboració amb la Policia de Catalunya per 
mostrejar l’interior dels vehicles particulars circulant en 
les autopistes, cosa que permeté de descobrir que el 
0,52% dels automòbils mostrejats desplaçava un mos-
quit tigre femella. Aquest treball es publicà el 2017 en la 
revista Scientific Reports. 

Foto: mostreig per Aedes albopictus en un vehicle, de forma integrada als dis-

positius de Mossos d’Esquadra.
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L’estudi de la dispersió passiva es va realitzar el 2017 a 
Molins de Rei, capturant 630 femelles de mosquit tigre a 
tot un barri durant tota una temporada, i fent-hi anàlisis 
genètiques per determinar-ne els parentius, i per tant els 
desplaçaments autònoms. Els resultats estan en elabora-
ció en aquest cas.

Des del Servei s’han dirigit ja dues Tesis doctorals, la se-
gona de les quals es va defensar l’abril del 2018 pel seu 
autor el Dr. Mikel Bengoa, a la Universitat de Saragossa, 
tractant sobre l’eficàcia i la tecnificació de les aplicacions 
adulticides. Un cert nombre de publicacions científiques 
i tècniques han estat publicades durant el quadrienni en 
revistes científiques i de divulgació.

El 2015, aquest Servei, va detectar per primer cop a Eu-
ropa, el virus del dengue en una mostra de mosquits, fet 
publicat a la revista Eurosurveillance,  i el 2018 es van fer 
les inspeccions entomològiques en els primers casos de 
dengue autòcton i del virus del Nil occidental, a Catalun-
ya, aquest darrer en cavalls. 

El coneixement i l’experiència adquirida en aquests anys, 
han convertit el Servei en centre de referència pel que fa 
a l’estudi i control de mosquits, i com a resultat participa 
de totes les comissions entre administracions catalanes 
al respecte.

El Servei participa també 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 ha estat 
corresponsal per Espanya de la xarxa VectorNet on tam-
bé participa l’EFSA.

El Servei té signat un conveni amb el Centre de Recerca 
en Sanitat Ambiental (IRTA - CReSA) i ha col·laborat amb 
el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) 
a Blanes i amb l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) de la 
UPF.

De manera habitual es realitzen projectes interns que 
són imprescindibles per l’execució de les operacions de 
control. S’actualitza de manera continuada la cartografia 
digital i es millora l’aplicatiu GIS del Servei, a causa dels 
nombrosos i ràpids canvis que es produeixen al medi. 

Altres activitats d’aquest gènere i comuns a les presen-
tades en anteriors memòries són el disseny i edició del 
material gràfic, tríptics i cartells, l’assistència a congres-
sos i reunions de coordinació, així com l’intercanvi de co-
neixements amb professionals d’altres indrets. És també 
en moments hivernals quan s’executen les obres de mo-
dificació del medi que ja hem descrit i que faciliten o fan 
més efectius els tractaments.

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 de la UB i un seminari teòric i pràctic 

en el màster universitari de la UAB “Zoonoses and One 
Health”.

El Servei ha estat objecte de l’interès de diversos mitjans 
de comunicació, tal com és habitual, de tal manera que es 
comptabilitzen desenes d’intervencions en emissores de 
ràdio i aparicions en televisions, algunes de les quals en 
programes d’elevada audiència. Des de 2016, el Servei és 
actiu a Twitter, amb el compte @MosquitsdelBaix

Foto sala: Assistència al Congrés Internacional de la SOVE a Palma de Ma-

llorca, 2017.

Foto aula: Classe de pràctiques sobre mosquits del màster internacional de 

la UB 

Programa InfoK de TV3.
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àrea bàsica de serveis socials

Des del Consell Comarcal es porta la gestió a la xarxa de serveis socials bàsics d’acord amb les línies d’actuació re-
collides a la normativa vigent i en cooperació amb els ajuntaments que conformen l’àrea bàsica comarcal (municipis 
inferiors de 20.000 habitants del Baix Llobregat) i també s’ofereix el següent suport en matèria de serveis socials:
• Assessorament i suport a la intervenció social.
• Gestió de serveis i programes supramunicipals.
• Transferència de coneixement (bones pràctiques).
• Suport en la gestió i organització serveis socials bàsics.
• Suport en la gestió interadministrativa.

17

Suport municipal directe als equips munici-
pals en l’atenció a la dependència. 

Des del 2007, s’ha implementat i desenvolupat progressi-
vament la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència.

Des del primer moment d’implantació d’aquesta llei, el 
Consell Comarcal ha donat suport als municipis de men-
ys de 20.000 habitants,  proporcionant les activitats d’in-
formació i orientació de les persones respecte al reco-
neixement del dret a l’atenció a la dependència, així com 
establir els plans d’atenció individualitzats (PIA) a les per-
sones amb reconeixement de dret a diferents municipis 
de la xarxa de serveis socials bàsics comarcal del Baix 
Llobregat. L’equip consta de dues treballadores socials 
que es desplacen als municipis de Cervelló, St. Climent 
de Llobregat, St. Just Desvern, Abrera, Begues, Sta. Co-
loma de Cervelló, Pallejà, La Palma de Cervelló i Torre-
lles de Llobregat, de manera itinerant. Programa amb una 
proporció de finançament entorn del 66%  per part del 
DTASF i del 34%, més despeses de gestió dels ajunta-
ments corresponents.

Programa Referent Comunitària de la Depen-
dència, amb col·laboració amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquest programa compta amb dues professionals amb 
funcions de coordinació i suport al procés d’implemen-
tació de la llei de la dependència LAPAD al conjunt del 
territori del Baix Llobregat i dependència funcional dels 
Serveis Territorials del Departament de Benestar Social 
i Família.

Les referents comunitàries realitzen les següents fun-
cions:
• Assessorament i suport als i les professionals dels ens 
locals.
• Interlocució entre el departament   i les administracions 
locals. 

• Validació del treball realitzat pels i les professionals dels 
Ajuntaments segons les línies marcades per l’administra-
ció autonòmica. 
• Formació a tots els i les professionals responsables en 
l’elaboració de PIAs Distribució, control i seguiment de 
les resolucions de la dependència.
• Control, seguiment i  gestió d’incidències en l’elabora-
ció de PIAs.

17.1 Dependència

17.2 Servei d’atenció

domiciliària, SAD

Gestió conjunta del Servei d’Atenció Domiciliària

Els serveis d’atenció domiciliària són un dels principals 
eixos d’actuació de les polítiques socials en l’àmbit lo-
cal.  Amb la implementació de la llei de la dependència, el 
servei de SAD s’ha incrementat de manera exponencial. 
Per aquest motiu, es va articular un conveni que estruc-
turés uns serveis d’atenció domiciliària que s’adaptessin 
al gran repte dels canvis sociodemogràfics actuals i els 
nous marcs normatius, oferint una prestació de qualitat 
i orientada a la persona. Aquest tipus de gestió conjunta 
permet una major capacitat d’adaptació i resposta a les 
necessitats actuals, amb una planificació estratègica més 
global, que enforteix l’administració local, suma sinergies 
i redueix el cost del servei, ja que es comparteix la gestió 
i altres recursos, i com a conseqüència es pot arribar a 
cobrir més demanda. Així mateix, la gestió conjunta que 
representa aquest conveni entre els diversos ajuntaments 
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat estableix estàn-
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dards de qualitat comuns en el territori i l’homogeneïtza-
ció dels criteris d’atenció de les persones beneficiàries a 
tot el territori.
Des que es va signar el primer conveni per a la gestió 
conjunta del servei d’atenció domiciliària l’any 2013 s’han 
incorporat un total de 9 municipis.

Les dades de l’últim quinquenni ens mostren l’interès 
creixent dels municipis del Baix Llobregat en rebre aquest 
servei per part del Consell Comarcal així com un incre-
ment notable en el nombre d’usuaris atesos i de despesa 
realitzada.
1- Increment d’usuaris atesos d’un 149% des del 2015. 
2- Increment de la despesa d’un 147% des del 2015.

	

Despesa SAD
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Any Import (€) Hores

2015 258.502 16.466

2016 332.481 22.722

2017 525.126 35.413

2018 638.009 41.022

2019 estimat 695.326 44.206
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Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant 
del Baix Llobregat (SIS).

El Consell Comarcal gestiona i coordina aquest servei de 
prevenció i intervenció directa als infants i adolescents 
des del mes de març de 2017 als municipis de Corbera, 
Pallejà, Santa Coloma de Cervelló, La Palma de Cervelló, 
Torrelles de Llobregat i Vallirana, mitjançant la contracta-
ció de tres tècniques educadores socials que es despla-
cen de manera itinerant.
Els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial 
per a infants i adolescents (SIS) són serveis fonamentals 
en l’atenció a la infància i l’adolescència i les seves famí-
lies, per a l’abordament de la prevenció, la intervenció en 
nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’aborda-
ment integral de cada situació. En el marc de treball ac-
tual entre el DATSF i les entitats municipalistes s’ha prio-
ritzat l’objectiu de disposar de la xarxa pública de serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants 
i adolescents a tot el territori català, titularitat de l’Admi-
nistració local. 

El Consell Comarcal és una de les primeres comarques 
que està implantant la modalitat itinerant del SIS. El SIS 
del Consell Comarcal és itinerant, davant l’existència de 
zones amb una gran extensió territorial i una forta disper-
sió demogràfica que dificulten l’accés als serveis i, per 
tant, el compliment d’un dels principis de la Llei 12/2007, 
la universalitat en l’accés als serveis. 

17.3 intervenció socio

educativa itinerant

17.4 Primera acollida

Servei de Primera Acollida itinerant

Servei adreçat als Ajuntaments de l’Àrea Bàsica de la 
Comarca, així com a totes les persones estrangeres que 
hi conviuen amb l’objectiu de facilitar l’acollida del ciuta-
dà/-na al municipi, facilitant l’accés als serveis i recursos 
normalitzats i promovent la seva autonomia i la igualtat 
d’oportunitats.
El servei vol contribuir a la integració de les persones im-
migrades a la vida social dels municipis i de la comarca, 
fomentant la tolerància i cohesió social, l’accés als recur-
sos i serveis de la comarca i col·laborar en la lluita contra 

	

l’exclusió social, el racisme i la xenofòbia.
S’ofereix atenció individualitzada a la ciutadania, servei 
de traducció i interpretació, suport tècnic als professio-
nals dels municipis i difusió en matèria d’immigració a 
través de guies, materials i activitats de sensibilització.
El desembre del 2015 es va publicar una guia d’acollida 
on es troben els principals recursos i serveis bàsics d’ 
acollida per persones nouvingudes a la comarca i muni-
cipi, per tal de facilitar l’acomodació al  seu funcionament 
a través d’una informació pràctica i de qualitat. S’hi recu-
llen serveis i recursos d’utilitat i està traduïda a diverses 
llengües.

El juny del 2017 es va crear la Xarxa d’Acollida i Inclusió 
del Baix Llobregat en la que diferents professionals dels 
30 municipis de la comarca comparteixen experiències 
de treball i tracten temàtiques i qüestions de l’àmbit per 
tal de millorar les seves intervencions i disposar d’infor-
mació actualitzada. Amb estreta col·laboració amb la Se-
cretaria d’igualtat, Migracions i Ciutadania.
Des del 2015 se celebra una Jornada Anual d’Acollida i 
Inclusió al Baix on es tracten temes relacionats amb el 
fenomen migratori, com l’asil i protecció internacional, les 
experiències del tercer sector, etc.

Suport tècnic als equips bàsics d’atenció so-
cial primària de menys de 20.000 habitants.

El Consell Comarcal gestiona i coordina des del 2016 el 
servei de suport als serveis bàsics de Corbera de Llo-
bregat, i Pallejà mitjançant la contractació de dos perso-
nes tècniques en educació social a una jornada completa 
amb les funcions següents:

a) Atenció i entrevistes de les persones usuàries que ac-
cedeixen per primera vegada als serveis socials bàsics 
(primera acollida).
b) Intervenció socioeducativa amb la infància del muni-
cipi.
c) Disseny i gestió de projectes socioeducatius.
d) Altres funcions dels serveis socials bàsics.

Aquestes tasques es realitzen a la seu dels serveis socials 
bàsics però també als centres educatius, domicilis de les 
famílies ateses i entitats del municipi. 

Suport administratiu als equips bàsics d’atenció 
social primària de menys de 20.000 habitants.

En el transcurs dels últims anys els serveis socials bàsics 
s’han vist afectats per diverses situacions de canvi que 
han hagut d’assumir. Així s’han implementat noves lleis 

17.5 Suport tècnic i administratiu 

als municipis de menys de

20 mil habitants
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(llei serveis socials, llei de dependència, llei d’infància, 
entre altres), que han suposat una adaptació dels ser-
veis cap a la universalització i millora contínua. També en 
aquest període, s’està vivint una greu conjuntura econò-
mica amb un impacte directe als serveis municipals.

En els últims anys, les noves funcions assumides i la cri-
si econòmica han fet augmentar la demanda als serveis 
socials, que han hagut d’assumir noves càrregues de 
treball, moltes d’elles de caràcter administratiu, com les 
gestions per a la pobresa energètica.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, cons-
cient del volum de tasques generades en aquests darrers 
anys i amb la voluntat de potenciar l’acció social, desen-
volupant el vessant comunitari i preventiu, ha apostat  per 
l’ampliació de la composició dels Equips Bàsics d’Aten-
ció Social de l’Àrea Bàsica que, a més a més d’estar for-
mats per treballadors/res socials i educadors/res socials, 
compten des del juliol del 2018 amb personal específic 
per a la gestió administrativa, concretament amb 9 per-
sones administratives contractades pel Consell Comarcal 
que s’han distribuït a 12 municipis de menys de 20.000 
habitants del Baix Llobregat.

El Consell Comarcal assumeix la gestió, coordinació i su-
pervisió d’aquest equip de suport administratiu.

17.6 Servei de transport

adaptat i assistit

El servei de transport adaptat i assistit que es presta des 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat té com a finalitat 
facilitar el transport a les persones discapacitades amb 
problemes de mobilitat o amb necessitat d’acompanyant, 
a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’aten-
ció especialitzada o aquells altres que puguin garantir o 
afavorir la seva integració en l’entorn.

El Consell Comarcal juntament amb els ajuntaments de 
la comarca col·labora en la gestió i millora del transport 
adaptat a través de dos vessants:

• Gestionar el servei del transport adaptat fix i esporàdic 
per a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitat 
d’acompanyant residents en un dels municipis de la co-
marca del Baix Llobregat, que pertanyen al conveni subs-
crit 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 Llo-
bregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,  Sant 
Just Desvern i Viladecans.  A partir de l’1 de gener de 
2019 els ajuntaments de Cervelló, Corbera de Llobregat, 
Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Cli-
ment de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, en passar a la 
primera corona del transport s’han inclòs dins del conveni 

amb l’AMB amb relació al transport adaptat fix.         

• Distribuir la partida pressupostària del Contracte-pro-
grama del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies de la Generalitat de Catalunya destinada al transport 
adaptat i assistit dels municipis menors de cinquanta mil 
habitants de la comarca. La quantitat a distribuir cada any 
és d’uns 388.000 €

Les característiques i funcionament de les diferents mo-
dalitats del servei, del qual el Consell Comarcal efectua la 
gestió directa, amb una despesa anual mitjana de l’últim 
exercici de 1.600.000, són les següents:

• Transport adaptat fix: atén desplaçaments fixos, re-
iteratius en origen, destinació, horari i programats amb 
anticipació. Són desplaçaments per assistència a centres 
o tallers ocupacionals, centres especials de treball, cen-
tres de dia i altres centres especials, tots ells de caràcter 
públic o concertat. En l’últim any s’ha donat servei diària-
ment a quasi 600 persones i s’han portat a terme aproxi-
madament 17.400 viatges. 

• Transport adaptat esporàdic: atén desplaçaments que 
no es repeteixen en hores, orígens o destinacions. Són de 
caràcter puntual per cobrir necessitats esporàdiques i de 
transport individual. Té un sentit bàsicament lúdic, per tal 
que persones amb mobilitat reduïda puguin desenvolupar 
la seva vida quotidiana de la manera més normalitzada 
possible. En l’últim any han utilitzat el servei unes 214 
persones i s’han ofert 4.395 serveis. 

2014 2015 2016 2017 2018
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503 510
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Promoció del treball transversal i en xarxa als 
municipis de menys de 20.000 habitants.

Per donar resposta a la necessitat de coordinació i de 
treball en xarxa dels agents implicats en diferents àm-
bits que es relacionen amb els serveis socials (educació, 
salut, seguretat ciutadana, treball, joventut, etc.), tant en 
l’impuls i promoció de polítiques públiques com en la de-
tecció i la intervenció en situacions de risc.
Exemples d’aquesta línia de treball és la constitució de 
la Xarxa d’Infància i Adolescència de Corbera de Llobre-
gat l’any 2018 o bé el Curs sobre eines pràctiques per 
a la gestió i la prevenció de conflictes amb perspectiva 
comunitària, celebrat durant el mes de març 2019, una 
formació oberta i transversal amb professionals de molts 
àmbits de la comarca i amb la col·laboració amb el De-
partament de Justícia.

Aquests espais són molt útils per definir i consensuar un marc 
de treball comú, traçar línies d’intervenció,  treballar de forma 
col·laborativa i multidisciplinària i aprofitar i compartir recur-
sos del territori, teixint complicitats i noves oportunitats.

17.7 Treball transversal i en xarxa

Grup de treballs municipals: reglamentació, 
metodologies de treball i organització dels ser-
veis socials.

A finals del 2016, en el marc de la Taula de Serveis Socials 
del Baix Llobregat, es van constituir les Trobades Tècni-
ques dels Serveis Socials, amb la intenció de definir allò 
que més interessava i preocupava als/les professionals 
dels equips bàsics de serveis socials de menys de 20.000 
habitants del Baix Llobregat, per anar cap a una definició 
dels aspectes comuns, de les problemàtiques més habi-
tuals que es troben als SSB, i d’allò a fer per a resoldre-ho 
des del coneixement tècnic que posseeixen els professio-
nals de la comarca.
L’objectiu d’aquests espais de treball és fer una anàlisi 
de la situació actual dels nostres serveis socials i des-
envolupar iniciatives i propostes tècniques compartides 
que aportin millores de caràcter estructural en els serveis 
socials del Baix Llobregat i que permetin fer front a les 
conseqüències socials de la crisi econòmica, en un marc 
de cooperació intermunicipal i d’interlocució amb el De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Les trobades tècniques de professionals, que configuren 
els equips dels serveis socials de l’àrea bàsica del Baix 
Llobregat, esdevenen un espai de treball àgil i continuat 
de producció de coneixement i de coordinació entre di-
ferents àmbits, que contribueixen a madurar i augmentar 
la capacitat de resposta dels serveis socials en relació 
amb les noves problemàtiques i els reptes que es pre-
senten derivats de la crisi econòmica, com per exemple 
el creixement de la pobresa i l’exclusió social, alhora que 
generen un coneixement molt útil que permetrà dissenyar 
polítiques i actuacions integrals més acords amb les ne-

17.8 Trobades tècniques

dels serveis socials
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cessitats i la realitat de la ciutadania.
A través d’aquestes sessions s’ha iniciat un procés d’ho-
mogeneïtzació i desenvolupament de criteris i eines de 
treball conjunts dels serveis socials locals de la comarca, 
com per exemple, un reglament de prestacions d’urgèn-
cies socials, un reglament de SAD o la proposta d’un pro-
tocol de pobresa energètica. 
Algunes de les propostes sorgides d’aquest treball tècnic 
s’han concretat amb la creació de serveis especialitzats 
com el de suport i assessorament en matèria d‘habitatge 
als i les professionals dels serveis socials.

El treball realitzat implica una sèrie d’actuacions, entre 
elles, la revisió i redefinició de manera consensuada dels 
models d’intervenció adients per donar respostes. En de-
finitiva, s’intenta contribuir a donar coherència i solidesa 
al sistema de serveis socials actual de la comarca, mi-
tjançant el desenvolupament i capacitació dels i de les 
professionals dels serveis socials de la comarca, garan-
tint millores en l’equitat interterritorial, incorporant el punt 
de vista, el coneixement i l’experiència del nivell local en 
la construcció del sistema nacional de serveis socials, 
sempre i en constant interlocució amb el DTSF. 
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turisme

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, creat l’any 2000, intervé sobre el turisme comarcal a través d’un projecte amb 
grans perspectives de futur. Es tracta d’una iniciativa que aposta pel patrimoni natural i cultural, així com per la creixent 
creació de noves infraestructures turístiques, amb l’objectiu de fer eco de l’extraordinària diversitat del territori. La intenció 
última és aconseguir que baixllobregatins i baixllobregatines, així com visitants de tot arreu, gaudeixin en clau de qualitat 
i que tot això permeti activar econòmicament la comarca.

18

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat té com a ob-
jectiu principal desenvolupar l’activitat turística de la co-
marca per contribuir al seu creixement econòmic. Creat 
l’any 2000 per encàrrec del territori, recollint d’una banda 
la voluntat dels ajuntaments de la comarca per fer un tre-
ball conjunt per dinamitzar el sector i, per altra, recollint 
l’aposta de les associacions empresarials del territori.

Al llarg dels darrers 19 anys hem vist com el sector turístic 
a la comarca està esdevenint estratègic i el seu pes en el 
teixit productiu del Baix Llobregat s’ha consolidat, essent 
un dels sectors amb més potencial. 

El pes del sector turístic en el conjunt de l’estructura 
productiva de la comarca supera al pes que té aquest 
sector en l’Àmbit Territorial Metropolità i en el conjunt de 
Catalunya. El 15% de les empreses i el 12% de la pobla-
ció ocupada del Baix Llobregat desenvolupen activitats 
turístiques. A la vegada, l’11% del total de la població 
ocupada en el sector turístic de Catalunya desenvolupa 
la seva activitat al Baix Llobregat.

Barcelona és la primera ciutat del món en convencions 
realitzades, i aquest fet incideix de manera positiva en 
l’ocupació hotelera del Baix Llobregat. Tanmateix, la co-
marca genera, durant tot l’any, reunions, incentius i fires 
que tenen un gran impacte en l’ocupació gràcies al turis-
me de negocis.

Així mateix, el turisme vacacional, d’oci i familiar també 
és clau en l’ocupació hotelera del Baix Llobregat i així es 
tradueix en les accions de promoció desenvolupades pel 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

Les dades d’ocupació hotelera són un bon reflex del 
creixement de l’activitat turística a la comarca. El 2018 ha 
mostrat el sector turístic del Baix Llobregat com un sector 
dinàmic, en creixement i amb bones valoracions tant per 
part del sector com per part del turista:

• 709.543 turistes i 1.315.921 pernoctacions en els hotels 
del Baix Llobregat 
• 64,6% de mitjana d’ocupació ( quart any amb millor 
xifra d’ocupació)
• La procedència del turista que s’allotja a la comarca 

18.1 Consorci de turisme 

està equilibrada entre estrangers (50,1% del total) i es-
panyols (49,9%), i Catalunya, França, Regne Unit i Madrid 
són les principals procedències dels clients dels hotels de 
la comarca.

Així mateix, l’any 2019 s’ha registrat la millor ocupació 
hotelera de la dècada en Setmana Santa amb un 72,8%, 
situant-se com la segona comarca amb més ocupació de 
la província de Barcelona.

El Baix Llobregat, a un Salt de Barcelona

El Consorci de Turisme ha impulsat una nova estratègia de 
posicionament que ha estat protagonista durant aquesta 
legislatura: EL BAIX LLOBREGAT, A UN SALT DE BARCE-
LONA. 
La campanya s’ha adreçat al públic català, estatal i inter-
nacional i destaca la proximitat a la ciutat de Barcelona. El 
lema respon també a valors de felicitat, llibertat i desco-
berta, totes elles sensacions que es poden gaudir al Baix 
Llobregat. 
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D’aquesta manera el Baix Llobregat s’ha posicionat 
com el destí turístic d’escapades, d’activitats, expe-
riències i d’oci de Barcelona, gràcies a la varietat de 
propostes que ofereix. Des del Consorci s’han posat en 
marxa diferents campanyes de promoció sota aquest 
clam, que han permès fer un pas endavant i crear una 
estratègia per incrementar el nombre de visitants i tu-
ristes. 

L’abril de 2016, el Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat va rebre el “Premi Alimara Destinació 2016” que 
atorga l’Escola d’Hostaleria CETT  de La Universitat de 
Barcelona, per la campanya de promoció turística “A 
UN SALT DE BARCELONA”. El jurat dels Premis Ali-
mara va valorar de forma molt positiva la innovació, la 
creativitat i  l’impacte que suposa aquesta important 
campanya de promoció per la comarca. 

Amb aquest lema s’han desenvolupat les següents ac-
cions de promoció turística genèriques per la comarca: 

• Edició i distribució de material turístic. 
• Portal web del Baix Llobregat www.turismebaixllo-
bregat.com.
• Guia d’oci del Baix Llobregat, butlletí mensual que 
arriba a una  base de dades de més de 25.000 perso-
nes.
• Difusió en Xarxes socials amb canals a Facebook, 
Instagram, Twitter, i YouTube, amb prop  de 20.000 se-
guidors/es.
• Organització de famtrips, presstrips, blogtrips i Ins-
tawalks. 
• Assistència a fires, workshops i altres esdeveniments, 
dins i fora de la comarca, tot prioritzant els mercats po-
tencials. 
• Edició butlletí del Programa d’activitats Educatives 
del Baix Llobregat.  
• Reportatges de destinació en mitjans de comunica-
ció i de transport. 

El turisme familiar, un segment de
gran potencial per la comarca  

Per a la promoció del turisme familiar el Consorci ha do-
nat continuïtat a la realització del “Cupó amb descomptes 
per a famílies”, una acció de promoció de gran èxit, que 
s’edita anualment amb nous descomptes i promocions 
especials i que les famílies poden sol·licitar al Consorci o 
descarregar-lo de forma digital des del web. 

L’any 2019 aquesta promoció ha inclòs les propostes de 
la Cripta de la Colònia Güell, el Canal Olímpic de Cata-
lunya, els Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Parc 
Arqueològic Mines de Gavà, les Coves de Montserrat de 
Collbató, Catalunya en Miniatura i Aventura vertical a Ca-
talunya, els Museus d’Esplugues, el Museu de Sant Boi, 
l’Itinerari Jujol de Sant Joan Despí, el Museu Agbar de les 
Aigües, el Museu de Montserrat i el Museu de Matemàti-
ques de Catalunya.
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Es tracta d’una important acció promocional i els resul-
tats així ho confirmen, ja que més de 100.000 persones 
han visitat la comarca gràcies a aquesta campanya.

I com a novetat en aquesta legislatura cal destacar la po-
sada en marxa, l’any 2016, d’una nova campanya de pro-
moció de turisme familiar:  EL SUPERMES, L’ABRIL 
MÉS FAMILIAR AL BAIX LLOBREGAT

Es tracta d’una campanya de gran impacte sense prece-
dents a Catalunya que té lloc a l’abril i que vol convertir la 
comarca del Baix Llobregat en un referent del turisme fa-
miliar. Així durant el mes d’abril, les famílies poden gaudir 
d’activitats i propostes exclusives i/o descomptes espe-
cials en activitats, restaurants i allotjaments, promocions 
que s’ofereixen únicament durant el SuperMes. 
Tota l’oferta de la campanya està al web elsupermes.cat i, 
per poder-ne gaudir, les famílies han d’activar les promo-
cions i els descomptes directament al web.
Així mateix, amb motiu d’aquesta campanya va néixer la 
mascota turística de la comarca, la PUPUT PUNXETES 
(un ocell comú a Catalunya i especialment a la zona del 
Baix Llobregat) que s’ha reafirmat com el símbol de la 
campanya i que és un reclam per als més petits, que la 
poden trobar físicament en moltes activitats de la comar-
ca al llarg de l’any. 

La quarta edició del SuperMes del Baix Llobregat, l’abril 
de 2019, ha batut un nou rècord, assolint unes especta-
culars xifres de participació. Més de 6.500 descàrregues 
de promocions, més de 170.000 visites a la pàgina web 
i un abast a les xarxes socials de 500.000 persones són 
algunes de les xifres que demostren, de manera incontes-
table, que el SuperMes del Baix Llobregat és una propos-
ta imprescindible per al públic català i que ha convertit el 
Baix Llobregat en la gran destinació d’oci i turisme per 
a públic familiar. Això ha repercutit, evidentment, d’una 
forma molt positiva en els establiments turístics, culturals, 
d’oci, restauració i allotjaments del Baix Llobregat.

Nova xarxa de senders del Baix Llobregat 

El Baix Llobregat disposa d’un important patrimoni natu-
ral format per destacats espais naturals com  el Parc Na-
tural del Garraf, el Parc de la Muntanya de Montserrat, el 
Parc de Collserola, l’àmbit de Muntanyes del Baix, Serra 
de l’Ordal, el riu Llobregat i els Espais naturals del Delta 
del Llobregat. 

Amb l’objectiu de potenciar aquest patrimoni natural i 
crear una important oferta turística per la comarca, s’ha 
posat en marxa la XARXA DE SENDERS DEL BAIX LLO-
BREGAT, formada per 3 grans eixos encapçalats per l’eix 
del riu Llobregat, l’Eix de les carenes de llevant i l’Eix de 
les carenes de ponent, tot fent valdre una xarxa de sen-
ders única i contínua al Baix Llobregat que suma prop de 
500 quilòmetres per fer-se a peu o en bicicleta.

L’estructuració de la xarxa de senders del Baix Llobre-
gat en tres grans eixos permet estructurar el territori i ra-
cionalitzar i homogeneïtzar la senyalització dels camins 
i senders, de manera que tots els camins futurs que es 
projectin a la comarca s’hauran d’integrar en aquesta xar-
xa, aprofitant així la senyalització dels eixos, i unificant 
materials i suports, apostant cap a una xarxa única. 

Els treballs desenvolupats en aquesta etapa han permès 
començar amb la instal·lació de la senyalització vertical 
i la senyalització virtual de l’Eix de ponent. Aquest reco-
rregut comença a Montserrat i acaba a les platges i els 
Espais Naturals del Delta de Llobregat. 

Així mateix s’està gestionant amb els ajuntaments el 
manteniment de la xarxa i la seva dinamització econòmi-
ca i turística. 

Baix Llobregat convention Bureau

El turisme MICE, és l’activitat amb més pes en el sector 
turístic de la comarca, representant un 49% de les esta-
des en els allotjaments del Baix Llobregat. 
A través del programa “Baix Llobregat Convention Bu-
reau” creat per adreçar-se exclusivament al sector MICE, 
i del qual formen part 80 empreses públiques i privades 
de la comarca, s’han desenvolupat importants accions 
de promoció amb una orientació molt comercial, entre les 
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quals destaca la nova  web de turisme de reunions www.
baixllobregatcb.com.
Així mateix també han estat importants l’organització 
d’altres accions de promoció com famtrips per a empre-
ses, agenda comercial amb empreses i agències, assis-
tència a fires de negoci (IBTM), workshops i networkings, 
i realització de campanyes especials online. Tanmateix, el 
Consorci és membre de la Catalunya Convention Bureau 
i la Barcelona Convention Bureau. 

Una gastronomia amb producte fresc

Amb l’objectiu de potenciar la gastronomia de la comarca 
el Consorci de Turisme, en col·laboració amb els gremis 
d’hostaleria de la comarca i el Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, ha organitzat diverses campanyes de promoció.

Destaca la continuïtat de les accions pel col·lectiu “Els 
Sabors de l’Horta del Baix Llobregat”, en el que participen 
un total de 53 restaurants de la comarca. És una campan-
ya que té com a objectiu promoure la qualitat gastronòmi-
ca de la comarca a través de la qual els cuiners i cuineres 
del Baix Llobregat elaboren plats amb “Producte Fresc 
del Parc Agrari del Baix Llobregat”, com són la Carxo-
fa Prat, les cireres del Baix, els calçots, els espàrrecs i 
una llarga llista de fruites i hortalisses que es cultiven als 
camps de l’àmbit del Parc Agrari. 

Així mateix també s’organitzen trobades de restauradors, 
famtrips, presstrips i blogtrips, campanyes de màrqueting 
online i de promoció de producte fresc del Parc Agrari i 
dels productes elaborats, així com la difusió de fires i fes-
tes gastronòmiques.  

Turisme cultural 

El modernisme és l’estil propi del Baix Llobregat en-
capçalat per L’església-cripta de Gaudí a la Colònia Güell, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, l’iti-
nerari modernista d’en Jujol a Sant Joan Despí, l’impres-
sionant conjunt de forns i xemeneia de l’antiga fàbrica de 
ceràmica “La Rajoleta” Pujol i Bausis, el Museu de Can 
Tinturé a Esplugues i la ruta modernista de Sant Feliu de 
Llobregat.

En aquesta línia de producte es treballa per a la promoció 
dels recursos amb accions específiques com la publica-
ció de reportatges, l’assistència a fires i l’organització de 
famtrips, presstrips i blogtrips,  i  a través de la nostra 
participació en el Cercle de Turisme de la Diputació de 
Barcelona i a l’Agència Catalana de Turisme. 

“De ruta amb el Tram”

Per a la promoció del turisme cultural destaca l’organitza-
ció d’aquesta campanya anual que compta amb la col•la-
boració del Tramvia Metropolità i els ajuntaments d’Es-
plugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i 
Sant Feliu, i que té l’objectiu que els visitants descobrei-
xin tots els atractius turístics d’aquests cinc municipis per 

on passa el Tram baix (línies T1, T2 i T3), des dels itineraris 
modernistes, museus, parcs i jardins, restaurants fins a 
llocs emblemàtics, i amb descomptes i promocions es-
pecials. www.rutadeltram.cat

Turisme esportiu

El Baix Llobregat és una destinació potencial per al turis-
me esportiu, ja que compta amb instal·lacions esportives 
de primer ordre, àmplia oferta d’allotjament, bona relació 
qualitat-preu, proximitat a Barcelona, l’Aeroport Barcelo-
na-El Prat en el seu territori, Castelldefels com a destina-
ció esportiva, i equips que juguen a primeres divisions i 
esportistes/as d’elit.

Per tal de promoure l’oferta de turisme esportiu de la co-
marca es va editar el Catàleg de Turisme esportiu del Baix 
Llobregat. Aquesta eina és el material de suport per a les 
accions comercials que fa el Consorci amb l’objectiu de 
captar stages i competicions i també oferir activitats espor-
tives que complementin les estades dels nostres turistes. 

El 2019 s’està treballant per fer una nova web de turisme es-
portiu que ajudi a fer una millor promoció d’aquesta activitat. 

Suport a la competitivitat de les empreses tu-
rístiques 

Des del Consorci de Turisme, hi ha implementades dife-
rents línies de treball que tenen l’objectiu de contribuir a 
la millora de la competitivitat de les empreses turístiques, 
que es detallen a continuació: 

Observatori de Turisme
Adscrit a l’Observatori Comarcal, es tracta d’una eina per 
al coneixement del mercat turístic que publica dades de 
l’ocupació hotelera de la comarca i de la conjuntura tu-
rística.

Sostenibilitat Turística
Totes les línies de treball engegades pel Consorci por-
ten implícita la idea d’excel·lir en la qualitat del produc-
te i del servei. Des de l’any 2018 s’està implantant a 
la comarca el Compromís per la Sostenibilitat Turística 
Biosphere, que promou les bones pràctiques en una 
gestió sostenible de les empreses turístiques i el seu 
reconeixement a través d’un distintiu. Actualment, hi 
participen més de 30 empreses i serveis turístics del 
Baix Llobregat.
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Punts d’Informació Turística
El Consorci ha posat en marxa el programa PIT (Punts 
d’Informació Turística) en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona, i té com a objectiu ampliar la xarxa d’ofici-
nes de turisme amb altres espais, empreses i entitats de 
la comarca que tenen contacte directe amb el turisme. 
Actualment participen en el programa més de 50 empre-
ses i entitats del Baix Llobregat.

Trobades Empresarials de turisme
Jornades anuals de formació i de networking que reu-
neixen a tot el sector turístic del Baix Llobregat, esdeve-
nint una eina imprescindible per a la cohesió del sector 
empresarial i públic i per contribuir al creixement de l’ac-
tivitat turística en la comarca. 

Formació per a professionals del turisme
Anualment s’organitzen formacions gratuïtes amb temà-
tiques que s’adapten a les necessitats més immediates 
del sector. Comercialització de productes, implantació de 
la llei de protecció de dades, comunicació digital, fidelit-
zació de clientela, al·lèrgens i manipulació d’aliments, i 
reputació online són algunes de les jornades que s’han 
organitzat en aquesta legislatura.

Newsletter professional
Amb periodicitat trimestral es realitza el butlletí professio-
nal que recull les notícies més destacades del Consorci 
de Turisme i d’interès per al conjunt del sector turístic.
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cementeri



cementiri comarcal de roques 

El Cementiri Comarcal de Roques Blanques està ubi-
cat en la finca de propietat comarcal de Can Tintorer (El 
Papiol – Sant Cugat del Vallès). Malgrat que els serveis 
del Cementiri 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 construcció de noves unitats d’enterrament i 
d’altres serveis.

Atès que la finca de Can Tintorer està dins de l’àmbit 
territorial del Parc de Collserola, durant l’any 2018 es 
van elaborar els informes per les al·legacions a la Modi-
ficació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del 
Parc Natural de la Serra de Collserola i al Pla especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natu-
ral de la Serra de Collserola.
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Finca de Can Tintorer
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fundació caviga

La Fundació Caviga és una entitat que treballa per a la 
millora de la qualitat de vida de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual i les seves famílies, generant suports 
i oportunitats pel desenvolupament del projecte de vida 
de cada persona i promovent un entorn inclusiu i com-
promès.

La Fundació Caviga vol ser una entitat de referència pel 
que fa a la qualitat en l’atenció cap a les persones amb 
discapacitat intel·lectual on siguin protagonistes del seu 
projecte de vida, ajudant que elles i les seves famílies 
tinguin els mateixos drets que la resta de la societat. 
Els patrons de la fundació són l’Ajuntament de Castell-
defels, Ajuntament de Gavà, l’Ajuntament de Viladecans 
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat que ostenta la 
presidència, actualment és el Sr. Josep Perpinyà i Palau.
A data 30 de juny del 2019 la fundació atén a 153 per-
sones que assisteixen a tres serveis: Servei de Teràpia 
Ocupacional (STO), Servei Ocupacional d’Inserció  (SOI) 
i Treball amb suport (TAS).

El centre ocupacional 

El Centre Ocupacional Caviga  (COC) és un servei i es-
tabliment d’atenció diürna on s’atén a persones amb 
discapacitat intel·lectual, majors de 18 anys, en edat la-
boral 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 COC disposa d’una capacitat assistencial registral de 
94 places que estan ocupades completament. 
Disposa de dos serveis: Teràpia Ocupacional (STO) i de 
l’Ocupacional d’Inserció (SOI)

Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 
És un servei i establiment que té per objecte facilitar 
als seus usuaris i les seves usuàries una atenció diürna 
integral que els hi permeti assolir, dins les possibilitats 
de cadascú i a través d’un pla de suport individual, la 
màxima qualitat de vida. Aquest servei té una capacitat 
registral per a 80 usuaris/es. 
El Servei de Teràpia Ocupacional d’acord amb la legisla-
ció vigent treballa en dos grans blocs: 
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Persones que assisteixen als serveis de la F. Caviga

STO SOI TAS TOTAL

Castelldefels 27 3 8 38

Viladecans 32 8 22 62

Gavà 31 4 16 51

Begues 2 0 0 2

Ajustament personal i social: consisteix en un 
conjunt d’activitats dirigides als usuaris i les usuàries 
que, amb la participació directa per la seva part, té com 
a objectiu l’habilitació estructural de la persona i una mi-
llora de la relació amb l’entorn cívic.
Acadèmiques, Autonomia personal, Aventura gràfica, 
Aficions, Blog, Centre d’interès, Comunicació, Coral, 
Cuina, Cura personal, Desenvolupament emocional, 
Entorn, Esports (natació, bàsquet, futbol, passeigs) Es-
timulació sensorial, Fotografia, Hip-hop, Manteniment, 
Musicals, Musicoteràpia, Psicomotricitat, Ràdio, Rela-
xació, Reciclatge,  Teatre, Vímet 
Aquestes activitats ocupen, per norma general, un 50% 
del temps diari al centre. 

Ocupació terapèutica: consisteix en tasques en 
les quals evitant, sempre que sigui possible, les simples 
ocupacions rutinàries, els/les usuaris/es han de perce-
bre l’èxit d’un resultat material satisfactori. L’objectiu de 
l’ocupació terapèutica no és aconseguir productes per 
ser objecte de comercialització.

Durant aquest període s’ha col·laborat amb empreses 
del territori fent tasques de manipulació i s’ha creat una 
línia d’artesania pròpia que s’ha venut a mercats ambu-
lants i per encàrrecs.

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) 
El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) forma part del 
servei de centre ocupacional i s’estructura de forma 
diferenciada de les activitats productives pròpies d’un 
centre especial de treball i en conseqüència ni en pot 
formar part ni pot constituir una fase prèvia del procés 
productiu d’aquest. Les seves funcions són pròpies i di-
ferenciades de les activitats del Servei de Teràpia Ocu-
pacional.  

m
em

ò
ria d

e g
estió

 2015-2019 

107



Té per objecte facilitar als seus usuaris i les seves 
usuàries una atenció diürna integral que els permeti, 
dins les possibilitats de cadascú, potenciar i conservar 
les capacitats laborals per tal que els/les usuaris/es esti-
guin en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral quan 
les circumstàncies ho permetin.  

Aquest servei té una capacitat registral per a 14 usuaris/
es que actualment estan ocupades completament.
El Servei Ocupacional d’Inserció, d’acord amb la legisla-
ció vigent, ofereix: 

Ajustament personal i social: consisteix en un 
conjunt d’activitats dirigides als usuaris/es que, amb la 
participació directa per la seva part, té com a objectiu 
l’habilitació estructural de la persona i una millora de 
la relació amb l’entorn cívic.  Activitats acadèmiques, 
Actualiteca, Aficions, Assemblea,  Blog, Coral, Cuina, 
Entorn, Esports (natació, bàsquet, futbol, passeigs), Es-
timulació sensorial, Fotografia, Hip-hop, Manteniment, 
Musicals, Ràdio,  Reciclatge,  Teatre i  Vímet.
Aquestes activitats ocupen, per norma general, un 50% 
del temps diari al centre.

Activitats prelaborals: enteses com totes aquelles 
tasques destinades a afavorir l’adquisició o manteni-
ment d’hàbits laborals i coneixements professionals que 
puguin facilitar la seva integració futura dins l’àmbit la-
boral. El producte d’aquestes activitats no pot servir ni 
formar part de cap procés productiu que tingui per ob-
jecte la comercialització.  Activitats de gestió de magat-
zem i materials de manipulats, Jardineria, Manipulats, 
Taller habilitats laborals, Artesania, Serveis de sucs i en-
trepans, Venta de productes en fires i en el mercat i hort.
Aquest espai, que suposarà una millora en la qualitat de 
vida dels i de les nostres usuaris/es, està pensat per a 
treballar en petits grups.

Els percentatges de dedicació a l’ajustament i a l’ocu-
pació terapèutica (STO)/activitat prelaboral (SOI) es dis-
senyen per a cada persona d’acord amb la legislació 
vigent (decret 279/1987). 

Treball amb suport Caviga

Els i les participants del programa Treball amb Suport 
són principalment joves entre 18 i 35 anys, que es troben 
a l’atur i volen cercar una feina. Són participants amb 
un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 
33%, principalment discapacitat intel•lectual.

El servei es caracteritza per una intervenció integral pel 
que fa a les parts implicades en el procés d’inclusió la-
boral. El tutor/a referent dels/de les participants els/les 
orienta i acompanya en el seu procés de cerca de feina, 
traçant un itinerari personal d’inserció, atenent les neces-
sitats personals i potenciant les habilitats necessàries 
per al món laboral, oferint orientació sociolaboral i for-
mació. Es dóna especial importància a potenciar l’auto-

nomia i el pensament crític dels/les participants com a 
base del seu procés d’integració. Durant aquest període 
s’hi ha inserit un 71% de les persones que han participat 
en el projecte.

Projectes Caviga

Sala Multisensorial
L’any 2018 es va posar en funcionament la nova SALA 
MULTISENSORIAL. L’espai està dissenyat per treballar i 
desenvolupar les capacitats sensorials de les persones 
amb discapacitat.

Una de les prioritats de treball a la fundació és la relació 
amb la comunitat, visibilitzar el col·lectiu de les persones 
amb discapacitat, i generar accions que normalitzin la 
seva participació en accions quotidianes.

Els projectes realitzats han estat els següents:

Cultura
“Ballar ens fa bé”
http://www.dansacat.org/actualitat/1/3301/
L’any 2018, en el marc de la celebració del Dia Interna-
cional de la Dansa 2018 a Viladecans, vam tenir l’opor-
tunitat de participar del projecte “Ballar ens fa bé”, una 
iniciativa de l’Associació de Professionals de la Dansa 
que busca apropar la dansa, d’una forma lúdica, a un 
col•lectiu o un grup de persones que no hi estigui fami-
liaritzat. El coreògraf Dominik Borucki va treballar amb 
els nostres usuaris/es el concepte de “sentir” a través 
del moviment i la dansa contemporània durant tres ses-
sions. El resultat final es va representar al Teatre Atrium 
el mes de juny del 2018.

Concurs de pintura “El balcó de les arts”
https://www.fundaciosetba.org/el-balco-de-les-
arts-2018/
La Fundació Setba és una entitat privada sense ànim de 
lucre que promou la difusió de l’art i la cultura a Catalun-
ya. Un dels projectes és El balcó de les arts que vol po-
tenciar els dots artístics de persones amb discapacitat 
intel•lectual i incentivar aquest col•lectiu per treballar en 
el terreny de les arts plàstiques. L’any 2018 una persona 
que assisteix al centre va guanyar el premi de disseny 
Bardinet que consistia a adaptar l’obra en una etiqueta 
d’un vi de la casa Bardinet.

Club de lectura fàcil a la Biblioteca de Viladecans
Col·laboració en la realització del club de lectura fàcil de 
la biblioteca, espai adreçat a persones amb problemes 
de comprensió lectora. Sessions quinzenals d’una hora 
de duració on es llegeixen i es comenten llibres adaptats 
a les característiques dels i les participants. Pretén ser 
una eina per accedir al món de la cultura i de la infor-
mació

Companyia teatral CavigaTeam
http://atriumviladecans.com/espectacles/pinzellades/
L’any 2011 es va iniciar el projecte de teatre del CO Ca-
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viga amb l’objectiu de formar part de la programació del 
Festival Internacional de Teatre i Animació de Viladecans 
i de participar, de forma activa i visible, en les activitats 
culturals dels nostres municipis. L’any 2016 es va estre-
nar “Chapa y pintura (Más allà de la Mancha)” en la XXVII 
edició del Festival; i l’any 2018 vam repetir amb Pinze-
llades en la XXIX edició. Ambdues obres es van repre-
sentar també a l’Auditori Atrium de Viladecans i aquest 
2019, com a novetat, s’ha representat Pinzellades per 
als alumnes de les escoles de Gavà al Teatre Maragall 
i està previst al mes de novembre fer-ho al teatre Plaça 
de Castelldefels.

Caviga Sessions
http://mundocaviga.blogspot.com/
L’any 2017 vam iniciar un cicle de concerts i actuacions 
anomenat Caviga Sessions on convidem a cantants i ar-
tistes a actuar al nostre centre. Han passat pel nostre 
espai ballarins de claqué, cantants de caramelles, can-
tautors/es, havaneres, rapsode..., Podeu veure totes les 
actuacions en el nostre blog.

Cinema
La realització de curtmetratges és una de les accions 
emblemàtiques del centre, aquest període s’han realitzat 
els següents curts:
Vanzheimer  https://youtu.be/VMXTA78H1_E
Un poquito de por favor  https://youtu.be/seykiKxMoLE

Coral
L’any 2018 es va crear la nostra Coral Caviga. Aquesta 
coral la formen 12 persones del centre i pretén  fomentar 
la pràctica del cant i gaudir dels beneficis que la música 
porta. L’objectiu és preparar un repertori de cançons, 
practicar-les amb la finalitat de representar-les en dife-
rents esdeveniments i així potenciar la integració i la par-
ticipació en la comunitat. 

Educació:
Activitats a escoles
Tallers: Hem participat en l’oferta d’activitats educatives 
per les escoles dels tres municipis com a centre for-
mador, on els nostres usuaris/es i professionals, s’han 
convertit en els dinamitzadors i experts de les activitats 
proposades: taller d’estimulació sensorial, taller d’espel-
mes, taller de sabons i taller de roses artesanals. 

Aprenentatge i servei:  proposta educativa que combi-
na processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat 
en un sol projecte on els participants es formen tot tre-
ballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu 
de millorar-lo. En aquest cas l’alumnat ha participat en 
tasques d’auxiliars del centre: donant suport en l’horari 
de menjador o activitats lúdiques.

CuEmE: Cultura emprenedora a l’escola. El programa 
fomenta la cultura emprenedora i les competències bà-
siques en el cicle superior d’educació primària. 

Òrbita: Programa on alumnes de secundària substi-

tueixen  classes per una experiència al món laboral a 
través d’una estada en una empresa o entitat: així són 
conscients de la realitat que els espera fora de les aules i 
de la importància d’estar ben preparats/des per a afron-
tar-la. Caviga hem acollit a dos alumnes del projecte.

Pràctiques
Hem participat amb diferents programes de pràctiques 
vinculats a formació universitària o professional: grau en 
psicopedagogia (Universitat Blanquerna), cicle formatiu 
de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de 
dependència i del cicle formatiu de grau superior d’Inte-
gració Social (IES Camps Blancs). 

Altres àmbits:
Treballs en benefici de la comunitat
La nostra entitat està acollida en el Programa de Tre-
balls en Benefici de la Comunitat que són una alternativa 
social al  compliment d’una mesura penal i també una 
oportunitat per la nostra entitat per aconseguir una aju-
da extra. Les tasques que desenvolupa la persona  que 
fa els treballs en benefici de la comunitat al nostre centre 
són de suport al manteniment del centre, suport al servei 
de menjador i jardineria.

Caviga famílies
Espai de formació i d’intercanvi dirigit a les famílies 
perquè puguin adquirir nous coneixements entorn de 
l’atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament, així com per potenciar les habilitats 
necessàries per gestionar les diverses situacions que 
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se’n deriven del seu rol com a mares i pares. Al llarg de 
l’any s’organitzen Xerrades d’experts, sessions d’ajuda 
mútua i es possibilita la col·laboració amb activitats del 
centre.

Caviga comunicació

Blog “Mundo Caviga”:Un grup d’usuaris/es del centre es 
responsabilitza de l’elaboració del nostre blog amb tota 
la informació i notícies del nostre centre i del món de la 
discapacitat. El nostre blog es diu “Mundo Caviga” i el 
podeu seguir en el següent enllaç: http://mundocaviga.
blogspot.com . 

Xarxes socials: Des de fa uns anys el nostre facebook  
i instgram funciona a ple rendiment i a través d’aquesta 
pàgina en podeu anar seguint tot el que fem i el dia a dia 
del nostre centre. Tenim gairebé vuit-cents seguidors. 

Caviga en Acción: El grup de ràdio del centre ha con-
tinuat amb l’emissió del nostre  programa “Caviga en 
acción” emès el primer dilluns de cada mes a Ràdio 
Gavà (91.2FM).  El nostre programa de ràdio té un doble 
objectiu de crear un espai `pedagògic d’expressió dels 
usuaris/es del centre i el de donar a conèixer a tots els 
oients el dia a dia del nostre centre.

Reconeixements

• En el 2017 el curtmetratge “Un poquito de por favor” 
va rebre el premi a “Millor Curtmetratge” i a “Millor Ac-
tor” (Jordi Lligadas) en el concurs “Posa’t a la nostra 
pell”, organitzat per Arep (Associació per a la Rehabilita-
ció de les Persones amb Malaltia Mental).
• L’any 2018 es va projectar el nostre curtmetratge “Un 
poquito de por favor “guanyador del Primer Premi al 6è 
Certamen “Posa´t a la Nostra Pell”, a la 51ª edició del 
SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya.
• També en el 2018, Càmeres i Acció amb la col·labo-
ració amb el Centre Ocupacional Caviga, va realitzar un 
taller de cinema on es va crear el curtmetratge conjunt 
Fermín. Aquest curtmetratge va participar en el 7è Cer-
tamen Posa’t a la nostra pell que es va incloure dins del 
Festival Inclús (Barcelona International Disability Film 
Festival).
• La Clàudia Simón el 2018 va guanyar el PREMI DE 
DISSENY BARDINET en el certamen El Balcó de les Arts 
de la Fundació Setba. La seva obra va ser escollida per 
convertir-la en l’etiqueta d’un dels vins Lacrima Baccus 
de l’empresa Bardinet i, a més, ha treballat dues jorna-
des com a dissenyadora a La Casa de Carlota per adap-
tar l’obra a l’etiqueta.
• L’any 2017 el nostre curtmetratge  Vanzheimer es va 
projectar al SITGES Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya.
• L’any 2017 el nostre curtmetratge Vanzheimer va ser 
premiat com el Millor Curtmetratge i Millor actor al con-
curs Posa’t a la nostra pell, organitzat per l’associació 
AREP.

• L’any 2017 el curtmetratge Vanzheimer va ser VAN-
ZHEIMER seleccionat per participar al XVIII Festival Fan-
tosfreak.
• L’any 2015 es va projectar el nostre curtmetratge “Y 
ahora qué” en el FestiValde en corto, el festival de curt-
metratges de Valdepeñas.
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innobaix

La tardor de l’any 2009 el país estava en plena recessió 
econòmica. Moltes empreses corrien el perill de tancar 
i les institucions havien de rebaixar els seus pressupos-
tos. En aquest context va néixer Innobaix, amb l’objec-
tiu de liderar la transformació del model productiu a la 
comarca del Baix Llobregat i l’Hospitalet. Un model fins 
aleshores molt centrat en la indústria i que calia canviar 
a través de la cultura de la innovació, el coneixement, el 
foment de l’emprenedoria i la formació professionalitza-
dora. Calia començar a crear xarxes de col·laboració i 
incorporar processos d’innovació i programes d’investi-
gació en tots els sectors productius. 

Deu anys després, el concepte no ha canviat però ha 
incorporat el talent digital com a fonament de la innova-
ció. Ajuntaments, sindicats, cambres de comerç, asso-
ciacions i universitats, d’una banda, i empreses petites, 
mitjanes i grans de l’altra, formen part d’un projecte que, 
en el temps de la Internet de les Coses o el Blockchain, 
té més vigència que mai. 

Innobaix és una entitat sense ànim de lucre i amb format 
públic-privat que està aconseguint que les empreses 
del territori ja integrin els models d’innovació en la seva 
pràctica diària. Bona part d’aquesta feina s’ha fet a tra-
vés de programes de capacitació, que es dirigeixen tant 
a empreses com a centres educatius. 

Innovació per a l’empresa

Tots els programes són subvencionats i es fan amb la 
col·laboració dels serveis de promoció econòmica dels 
ajuntaments. De fet, alguns d’aquests programes es di-
rigeixen, exclusivament, als tècnics i tècniques munici-
pals, perquè puguin detectar projectes amb alta capaci-
tat innovadora. 

Els cursos de capacitació i programes de creixement 
d’Innobaix han fet possible que empreses petites i mit-
janes es plantegin el seu futur d’una manera més ober-
ta. En el període 2015-2019 s’han realitzat els següents 
programes:

1. Acceleradora empresarial: El programa més 
exitós d’Innobaix.  El 2012 va donar inici amb el nom 
d’Emprenedoria corporativa i després de 6 edicions i 
amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de les em-
preses es va convertir a l’actual format, del que aquest 
any  2019 es fa la 2a edició acumulant un total de 76 
projectes atesos. 

El que proposa l’Acceleradora al llarg dels nous mesos 
no és només un acompanyament en la gestió, sinó tam-
bé en la cerca d’eines de finançament o, fins i tot, en la 
creació de xarxes de negoci. 
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A més a més, la convocatòria actual s’ha especialitzat 
oferint l’acompanyament a projectes segons la tipologia 
com són:

• La internacionalització
• L’impacte social
• Les Start Ups en procés de consolidació.

Les empreses participants estan altament satisfetes 
dels programes d’acompanyament personalitzat i realit-
zen el seu propi itinerari subvencionat, passant  per les 
diverses fases  de formació i acceleració.

Un cas d’èxit és el de l’empresa “in-best-ers”, un pro-
jecte que treballa en el co-finançament de projectes im-
mobiliaris propis a canvi d’una rendibilitat fixa anual del 
7%, incorporant valors socials i cultura financera. Dos 
dels seus tres socis van presentar la llavor del projecte 
al programa Start Up Training i, amb la formació rebu-
da i l’ajut dels mentors/es, el van desenvolupar. 3 anys 
i 3 programes després (Start Up Advanced, Start Up 
Comunicació Empresarial i Acceleradora Empresarial), 
la companyia compta amb un equip de 10 persones i 
col·labora activament en els programes d’innovació diri-
gits a estudiants.

2. Grow Up: El 2019 va ser la primera edició del pro-
grama formatiu que reinventa els continguts de l’Start 
Up Training, vigent durant 6 anys consecutius i que acu-
mula la participació de 117 empreses.

El format actual consisteix en una formació pràctica de 
24 hores, que es complementa amb dues tutories perso-
nalitzades per ajudar a resoldre dubtes i posar en marxa 
els aprenentatges dels i les representants de les empre-
ses que hi assisteixen.  Els continguts tracten temes re-
lacionats amb la gestió empresarial, el màrqueting digi-
tal i la comunicació. 

3. Start Up Advanced: Fes créixer el teu negoci: 
Formació avançada desenvolupada per l’Escola de Ne-
gocis Eada que s’imparteix des de l’any 2017 a empre-
ses consolidades en la que han participat un total de 23 
empreses.
Aquest programa s’adreça a empresaris/es i emprene-
dors/es amb un projecte ja en funcionament que vul-
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guin donar una empenta al seu negoci, multiplicar les 
seves vendes i aconseguir millorar el seu contacte amb 
la clientela.

Fes créixer el teu negoci ajuda a plantejar objectius-rep-
te i a dissenyar i implementar plans de canvi enfocats a 
la clientela. Gràcies a aquest canvi, s’aconsegueix que 
les vendes millorin de manera significativa.
Un total de 12 hores de formació pràctica i 5 hores de tu-
toria personalitzada reforcen l’atenció i l’assessorament.

4. Start Up Social: El 2018 va tenir lloc la primera 
edició del programa formatiu específic per a projectes 
d’economia col·laborativa. Amb el suport de l’Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat es va dissenyar una pro-
posta formativa amb un total de 18 hores lectives i 2 tu-
tories individualitzades en la que van participar un total 
de 13 projectes empresarials.

5. Comunicació empresarial: Programa de capa-
citació dirigit a empresaris/es, emprenedors/es i perso-
nes directives per mostrar com gestionar la seva marca 
de manera interna i amb pocs recursos. S’ofereixen ei-
nes i tècniques senzilles per ajudar les persones respon-
sables d’un projecte empresarial a fer-lo visible d’una 
manera fàcil i, sobretot, adaptada a la naturalesa de 
cada marca.
Amb l’edició 2019 ja es compleixen 2 anys de capacita-
ció en comunicació empresarial. Un total de 26 empre-
ses han participat al llarg d’aquest període.

6. Transmissió de coneixement B2B: El 2018 va 
donar inici el New Trends que en l’edició 2019 ha evo-
lucionat al nou concepte B2B donant èmfasi a l’objectiu 
d’oferir una capacitació empresarial per a identificar les 
oportunitats i els riscos que ens poden aportar les noves 
tecnologies, des d’una perspectiva pràctica i principal-
ment relacional. 

Les sessions es plantegen com a jornades inspiradores 
i de capacitació sobre noves tendències tecnològiques. 
Tendències que replantegen la indústria del nostre en-
torn i que obren possibilitats de col·laboració entre em-
preses grans i petites.

A cada sessió, una persona o una empresa presenta 
una nova tendència que cal conèixer i planteja casos 
pràctics. La teoria la podem trobar a tot arreu, els diag-
nòstics també, però l’experiència d’haver-ho provat, els 
errors i els èxits d’haver-ho viscut són els que ens donen 
la capacitat per a identificar oportunitats i reduir riscos.
El 2018 es van dur a terme 5 sessions sobre Internet of 
Things; Impressió 3D; L’economia de les dades; Bloc-
kchain-Smart Contract; i Chatbot, amb un total de 60 
assistents. Les temàtiques tractades van suscitar  una 
reflexió sobre el canvi de model que representen, així 
com una anàlisi sobre els riscos i les oportunitats que 
ofereixen. D’aquesta manera s’accelera el procés d’in-
troducció de les noves tendències a les empreses del 
territori i es milloren els seus avantatges competitius.

Connectant empreses i estudiants

La part formativa és una de les senyes d’identitat d’Inno-
baix. En aquests deu anys Innobaix ha posat en marxa 
programes per a estudiants, que amb el pas del temps 
han fet el salt fora de la comarca i s’han convertit en 
metropolitans. 

(Anteriorment,  l’Innoeduca, programa per primer de 
primària, al 2012 va comptar amb la participació de 
13 escoles participants, 500 alumnes de primària i 24 
contes innovadors. Innosocial: adreçat a estudiants 
d’Ensenyament Secundari, al 2013 va  comptar amb la 
participació de 13 municipis, 10 centres educatius i 460 
alumnes.)
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7. Innobus: Des de ja fa 4 edicions l’Innobus porta 
cada any joventut universitària a recórrer empreses inno-
vadores dalt d’un autobús. Les empreses els plantegen 
reptes, que els i les participants resolen en grup per fer 
visible el seu talent. El programa ha visibilitzat veritables 
casos d’èxit, amb projectes que s’han fet realitat. L’any 
2018 va passar a dir-se Innobus Metròpolis per l’abast 
territorial que es va ampliar a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Un total de 36 municipis han estat implicats 
en el programa aportant un total de 40 de alumnes d’uni-
versitat. S’han visitat 15 empreses del territori que han 
llençat un total de 9 reptes. 15 presentacions van arribar 
a la fase final que han estat presentades al Biz Barcelo-
na. La finalista ha gaudit d’un viatge a Brussel·les i de 
suport per a la  col·laboració empresarial.

A les edicions 2016 i 2017  van participar un total de 
19 i 16 municipis respectivament amb 75 universitaris/es 
participants, 20 empreses visitades, 16 reptes llençats, i 
39 presentacions finals.

8. Innolab: El projecte que en el 2019 va posar en 
marxa la 5a edició, està adreçat a joves estudiants de 
Formació Professional de diferents especialitats. És un 
perfil cada cop amb més demanda i el programa mos-
tra al jovent la seva pròpia capacitat d’innovar i resoldre 
problemes reals del món empresarial. La 5a edició va 
passar a dir-se MetropolisFPLab, unit a projectes simi-
lars d’altres comarques de l’àrea metropolitana de Bar-
celona. 

De fet, aquests programes educatius són una forma de 
visibilitat pel jovent però també una font de talent per a 
les empreses. És la manera d’incorporar-hi la innovació, 
a través de les mirades de la gent més jove, que poden 
afavorir formes més disruptives d’entendre el creixe-
ment. 

El 2018 van participar un total de 8 municipis a l’Innolab, 
amb un total de 10 centres de Formació Professional.  
Els i les 209 alumnes que van participar van haver de 
donar resposta a un total de 6 reptes empresarials.

Es van conformar 44 equips, dels que 15 projectes van 
participar en el procés d’acceleració de les idees, i 10 
van quedar finalistes. 2 equips van obtenir el premi Biz 
Barcelona i 1 equip va realitzar un viatge a Dublin.

Amb anterioritat, un total de 28 centres havien participat 
en el decurs de les edicions 2016-17, 2015-16, 2014-15  
acumulant un total de 383 alumnes participants, 27 rep-
tes llençats per les empreses, i 537 idees  compartides.

El futur

El gran repte ara és fer créixer la comunitat i ampliar 
aquest veritable ecosistema de la innovació. Els socis i 
les sòcies són el motor del creixement del territori i des 
d’Innobaix es treballa per generar un entorn que faciliti 
la transformació, el desenvolupament de talent digital i 
la interconnexió. 

Des de la pàgina web www.innobaix.cat i a través de 
les xarxes socials s’ofereix informació actualitzada so-
bre les activitats que es porten a terme des d’Innobaix i 
en les que participa. I amb l’objectiu d’assolir la màxima 
transparència donat que es gestionen fons públics, l’any 
2019 es va implantar el procediment de licitació pública 
en els procediments de contractació de serveis de pro-
veïdors externs.
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parc mediterrani de la tecnología

Ubicat en el municipi de Castelldefels, amb una superfí-
cie de 38 hectàrees de sòl i 202.000 metres quadrats de 
superfície edificable, el Parc Mediterrani de la Tecnologia 
és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generali-
tat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
l’Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica 
de Catalunya. La seva finalitat bàsica és la d’actuar com a 
nucli de confluència d’interessos que, sota un mateix mo-
del, integra, interconnecta i genera sinergies entre cen-
tres docents, centres de recerca, empreses amb activitat 
d’innovació tecnològica i empreses derivades de base 
tecnològica.

Al Parc s’hi ubica el Campus del Baix Llobregat de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya i actua com a espai mul-
tidisciplinari en el qual s’integren especialitats vinculades 
amb les tecnologies de la informació i les comunicacions; 
l’aeronàutica i l’espai; l’enginyeria biològica; biotecno-
logia i enginyeria agroalimentària; ciències i tecnologies 
òptiques i fotòniques; tecnologies de la geoinformació; 
tecnologies del medi ambient, i mètodes numèrics en en-
ginyeria. Des del Parc, en aquest sentit, s’impulsen i es 
potencien la formació, la recerca i la connexió amb em-
preses d’alt contingut tecnològic.

A més de les tasques d’investigació i recerca, un altre 
dels grans objectius del Parc és afavorir la multidiscipli-
narietat i la cooperació entre departaments universitaris, 
instituts, centres de recerca i món empresarial. La con-
fluència en un mateix campus de diferents línies i nivells 
d’organització de la recerca permet generar sinergies que 
beneficien 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 empresarials. 

22
Cal esmentar la importància que la component catalitza-
dora d’empreses del Parc té, ja que s’hi desenvolupen 
projectes d’R+D+IT demanats o orientats des del sector 
industrial, s’hi desenvolupen programes de formació per-
manent, s’hi incorporen a les empreses titulats/ades amb 
un alt nivell de formació en activitats de recerca aplicada 
i desenvolupament, 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 passen un perío-
de 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 Tecnologia acull el primer centre d’incubació d’empre-
ses de l’Agència Europea de l’Espai a l’Estat espanyol. 
La incubadora s’ha ubicat a l’edifici RDTI del Campus 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.

Actualment, s’utilitzen més 50.000 m² repartits en set edi-
ficis: l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroes-
pacial de Castelldefels (EETAC), l’Escola d’empreses de 
l’Agència Europea de l’Espai de Barcelona (ESAB), l’Edifi-
ci Campus de la UPC, l’Institut de Geomàtica (IdG), l’Insti-
tut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Internet Interdispicli-
nary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de 
Catalunya (CTTC) i la incubadora d’empreses de l’Agèn-
cia Europea de l’Espai, ESA-BIC a l’edifici RDIT (recer-
ca+desenvolupament+innovació tecnològica).
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