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DECLARACIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES 
 DEL BAIX LLOBREGAT 

 
 

 
 
 
Els Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Llobregat, reunits en sessió 
plenària el dijous dia 31 de març de 2011, a la seu del Consell 
Comarcal, volem manifestar: 
 
 
1.- Som plenament conscients que el context global de crisi 
econòmica obliga les administracions públiques a prendre mesures de 
racionalització i contenció de la despesa i, per tant, compartim 
plenament aquest exercici de responsabilitat que també ens 
autoimposem a nivell local. 
 
2.- El Baix Llobregat, per les seves característiques poblacionals i 
socioeconòmiques, ha contribuït històricament de forma significativa 
en el global de l’economia catalana. Ha acollit i ha impulsat sectors 
productius que han tingut una decisiva incidència en el 
desenvolupament del país, essent-ne un dels motors importants de 
progrés. Actualment el Baix Llobregat aporta l’11% del PIB de 
Catalunya, la seva població representa el 10,6% de la població total 
de Catalunya, i concentra al 9,2% de la població assalariada i el 8,5% 
de les empreses. 
 
3.- En els darrers anys, el Baix Llobregat ha rebut una forta inversió 
pública en infraestructures i en dotació dels equipaments educatius i 
sanitaris necessaris i adequats al seu pes poblacional, assolint un 
grau més en el reequilibri territorial reclamat llargament. Així mateix, 
les polítiques educatives, sanitàries, d’ocupació i de prestacions 
socials, desenvolupades al territori per les administracions locals i pel 
Govern de la Generalitat han aconseguit que la nostra comarca hagi 
pogut mantenir les quotes de benestar, convivència i integració 
socials imprescindibles per fer front a la situació de dificultat 
econòmica. Cal fer esment que el Baix Llobregat presenta un taxa 
d’atur del 15,3%, superant la mitjana catalana, i amb prop de 66.000 
persones sense feina. Des que va iniciar-se la crisi, al voltant de 
3.000 empreses, un 12% del teixit productiu, s’han vist obligades a 
tancar. 
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4.- Ens preocupa profundament que l’aplicació de les mesures 
d’estalvi econòmic, que el Govern de la Generalitat ha de portar a 
terme per assolir el nivell d’equilibri que correspon als criteris fixats 
per la Unió Europea, suposin la paralització de la construcció 
d’infraestructures essencials per a mantenir i millorar la competitivitat 
del nostre territori. Competitivitat essencial, en aquests moments, 
per aconseguir mantenir els sectors productius actuals, per afavorir la 
seva innovació, i per aconseguir atraure nous sectors que refermin i 
millorin la generació de riquesa i la contribució de la comarca en el 
conjunt de l’economia del país. 
 
5.- Així mateix, expressem la nostra preocupació per les 
conseqüències que tindran, per a la ciutadania de la nostra comarca i 
per a la convivència i la cohesió social dels nostres municipis i de les 
nostres ciutats, els ajustos pressupostaris que afectin la dotació 
d’equipaments sanitaris, educatius i socials, i també les que suposin 
la disminució de prestacions socials, com ara les beques menjador i 
les polítiques ocupacionals, en un context de greu crisi econòmica. 
 
6.- Ens preocupa que, a més de les repercussions que sobre els 
ingressos de la Generalitat té la crisi econòmica i financera que està 
afectant a tots els sectors d’activitat i en especial als sectors socials 
més desfavorits, les Administracions Públiques catalanes no comptin 
amb la totalitat dels recursos que els corresponen segons els acords 
de finançament pactats amb l’Administració General de l’Estat. 
 
 
Per això, els Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Llobregat, conscients 
de la realitat econòmica que ens correspon gestionar, i conscients 
també de la importància que la comarca té per a la plena recuperació 
del país, 
 
I.- Posem de manifest la màxima disponibilitat i col�laboració de tots 
els ajuntaments dels municipis del Baix Llobregat i del seu Consell 
Comarcal per a treballar conjuntament en benefici de la nostra 
comarca i la seva ciutadania, entenent que els objectius de totes les 
administracions públiques envers el nostre territori ha de ser 
coincident per garantir el seu desenvolupament, competitivitat 
econòmica, convivència i cohesió social. 
 
II.- Reclamem que el Govern de la Generalitat, tal i com ja va fer 
palès al setembre de l’any passat, mantingui el nivell d’exigència 
davant el Govern espanyol, amb el suport de tots els partits polítics 
catalans, per tal que aquest compleixi amb les obligacions 
pressupostàries envers el Govern de Catalunya i transfereixi durant 
l’actual exercici els 1.450 milions d’euros corresponents al Fons de 
Competitivitat que es deriven de l’acord de finançament vigent. 
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III.- Proposem la creació d’un òrgan, o taula, de representació 
política, presidit i coordinat per la Vicepresidenta del Govern, alhora 
encarregada de la interlocució entre el Govern de la Generalitat i el 
món local per la seva condició com a màxima responsable del 
departament de Governació i Relacions Institucionals, on hi siguin 
presents responsables dels departaments de la Generalitat que 
assegurin la necessària transversalitat administrativa, prioritàriament 
els d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació. 
 
Aquest nou òrgan que es proposa suposarà un canal de comunicació 
estable, eficaç i bidireccional entre el Govern de la Generalitat i la 
comarca, propiciant una tasca conjunta dels departaments de la 
Generalitat i els alcaldes i les alcaldesses del Baix Llobregat, basada 
en el consens i la cooperació institucional, i en benefici de la comarca. 
 
IV.- Reclamem així mateix que el Govern de la Generalitat prioritzi, 
entre les mesures per fer front a la crisi econòmica i les elevades 
taxes d’atur, les inversions programades actualment a tot el territori, 
com a mesura fonamental per promoure el creixement econòmic i la 
millora de la cohesió social. 
 
V.- Donen suport a aquesta declaració i proposta, el Consell Econòmic 
i Social del Baix Llobregat – integrat pels representants sindicals i 
empresarials -, la Federació de les Associacions de Veïns del Baix 
Llobregat, i l’Associació Innobaix – amb representants del teixit 
industrial i empresarial, i entitats del tercer sector. 
 
 
El Baix Llobregat, 31 de març de 2011 


