ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
3. Dictamen que proposa declarar inclosa dins de la consideració de servei públic
essencial en l’àmbit educatiu, que efectua el dictamen aprovat pel Ple en sessió
ordinària de data 23 de febrer de 2012, el personal docent de formació no reglada
d’acord amb el POA anyal corresponent a l’oferta educativa de l’Institut del Teatre.
Servei de Programació
4. Dictamen que proposa aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una línia de
préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al
Poble Més, així com les condicions d’atorgament de les línies de préstecs-pont, el
model de minuta de conveni de col.laboració amb els ens locals beneficiaris i el
conveni de col.laboració amb la Generalitat de Catalunya.
5. Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit en el Pressupost General de
la Diputació de Barcelona per a l’exercici de 2012 i donar compte del corresponent
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Organisme de Gestió Tributària
6. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.
7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Cabrera d’Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
8. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
9. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Cercs, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs
i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de
l’abast d’anteriors acords de delegació.
10. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Gaià, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
11. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
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12. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Rubí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
13. Dictamen que proposa l’especificació de l’abast delegacions acordades pel Ple de
l’Ajuntament de Rubí, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
14. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
15. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vallirana, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret
públic municipals.
16. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
17. Dictamen que proposa aprovar la modificació del termini de vigència del conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Sr. J.R.B., propietari de la finca
Sant Andreu de la Castanya, al municipi del Brull, per a l’ordenació de l’ús públic de la
zona de Collformic, al parc natural del Montseny, en el sentit de fixar-ho en 5 anys, en
comptes dels 15 anys establerts inicialment.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1. MOCIÓ que presenta el grup d’ICV-EUIA-EPM de la Diputació de Barcelona,
referent al projecte de Red Elèctrica Espanyola per la transformació de la xarxa de
transport d’energia elèctrica en xarxa de molt alta tensió entre Sentmenat i Santa
Coloma de Gramenet.
2. MOCIÓ que presenta el grup d’ICV-EUIA-EPM de la Diputació de Barcelona, en
defensa de les polítiques locals d’educació 0-3 anys i dels ensenyaments artístics.
3. MOCIÓ que presenta el grup d’ERC-AM de la Diputació de Barcelona, reclamant al
Govern de l’Estat la modificació de la normativa per evitar que els ajuntaments hagin
de cobrar la plusvàlua als desnonats
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4. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i pels
presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la junta de
govern des de la darrera sessió.
5. Precs.
6. Preguntes.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 31
de maig de 2012.
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 31 de
maig de 2012, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
Aprovada l’Acta, per part de la Secretaria General es posa en coneixement del Ple que
s’ha detectat un error material mecanogràfic, una errata, en l’Acta de la sessió de 26
d’abril, atès que es feia un esment erroni a l’assistència del Diputat Sr. Jordi Hereu en
l’encapçalament de l’Acta i ja no hi era perquè havia cessat com a tal. En
conseqüència cal rectificar aquest error de l’Acta del 26 d’abril, d’acord amb l’article
105.2 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC).
I el Ple així ho acorda.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Relacions Internacionals
2.- Dictamen de data 25 de maig de 2012, que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona al Manifest adoptat en el marc del I Congrés
Internacional Edificar la Pau al segle XXI, celebrat a Barcelona, els dies 23, 24 i
25 d’abril de 2012.
I. ANTECEDENTS
Els dies 23, 24 i 25 d’abril de 2012, va tenir lloc a Barcelona el I Congrés Internacional
Edificar la Pau al segle XXI, organitzat per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i
la Universitat de Barcelona. Entre els objectius de la trobada destaquen els següents:
 Contribuir a la reflexió i recerca en els reptes que comporta edificar la pau al segle XXI
en un context internacional.
 Propiciar un punt de trobada i intercanvi sobre la pau entre experts de diferents llocs
del món procedents d’universitats, centres de recerca, associacions culturals,
institucions especialitzades, ONL i de la societat civil.
 Oferir un espai interdisciplinari per a la difusió d’idees i recerques, així com les anàlisis,
la discussió i la difusió des de diferents punts de vista sobre els temes tractats.
 Esperonar la recerca sobre la pau i crear iniciatives de recerca a nivell nacional i
internacional.
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 Propiciar intercanvis d’experiències i visions a nivell internacional.
 Afavorir la sensibilització al voltant de l’edificació de la pau al món.
 Compartir i divulgar el treball de recerca en temes de construcció de la pau dut a
terme per instituts i centres de tot el món.
L’ànima del Congrés d’enguany ha estat la participació d’una cinquantena d’intel·lectuals,
professionals i experts de renom internacional, representants d’universitats, d’instituts de
recerca, d’entitats, del moviment per la pau i de la societat civil organitzada que des de fa
més d’un any han estat realitzant una reflexió conjunta al voltant de sis eixos temàtics per
aprofundir possibles vies de sortida per a la construcció de la pau.
A més, en la sessió de cloenda del Congrés, es va llegir el Manifest de Barcelona per la
Pau amb l’objectiu d’afrontar plegats els reptes que comporta edificar la pau al segle XXI
en un context internacional.
El passat dia 25 d’abril de 2012, la Diputació de Barcelona va concedir a la Fundació
Carta de la Pau dirigida a l’ONU, una subvenció per col·laborar en el finançament del I
Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI (D 3281/12).
Atesa la implicació i l’interès que els continguts d’aquest Manifest tenen per a la Diputació
de Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment
i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4,
5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en
endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
I vist que el Manifest de Barcelona per la Pau, adoptat durant el I Congrés Internacional
Edificar la Pau al segle XXI, celebrat a Barcelona, els dies 23, 24 i 25 d’abril de 2012, és
un document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix,
per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marcs o protocols
generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es proposa
l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i que
correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda respecte
de l’aprovació des convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 de la Refosa
1/2011 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada el 8 de setembre de 2011 i publicada al BOPB
de data 23 de setembre de 2011, donada la rellevància institucional del manifest;
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Manifest de Barcelona
per la Pau, adoptat durant el I Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI, celebrat
a Barcelona, els dies 23, 24 i 25 d’abril de 2012, d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
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“MANIFEST DE BARCELONA PER LA PAU”
En motiu del I Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI celebrat a Barcelona
els dies 23, 24 i 25 d’abril de 2012, el Comitè Científic, tot recollint les aportacions, les
comunicacions i les ponències que s’han expressat durant el Congrés i en els treballs
precongressuals, dóna a conèixer el següent Manifest
(I Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI, celebrat a Barcelona, els dies 23, 24 i 25
d’abril de 2012)
Som conscients de:
a. La difícil cruïlla que travessa la història de la humanitat
b. La injustícia social que pateixen milions d’éssers humans
c. La intolerància que causa multitud de víctimes
d. Les guerres obertes que fereixen el món
e. La fragilitat de la democràcia
f. La devastació del medi ambient
g. La indignació de moltes ciutadanes i ciutadans
I manifestem que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La pau no és un regal; és un valor que es construeix dia a dia.
L’ ésser humà és capaç de fer el mal i també el bé.
Tota persona està cridada a ser un agent de pau. La pacificació del món depèn de
tothom. Ningú no n’està eximit.
Els esdeveniments del passat han configurat el nostre present.
No som responsables del que va esdevenir en el passat. El futur, però, no està escrit.
En gran part, depèn de nosaltres.
La història és una font d’aprenentatge. És un deure transmetre-la amb rigor i amb la
màxima objectivitat. Conèixer, acceptar i respectar el passat és un deure.
No podem oblidar les víctimes del passat. El seu sofriment ens interpel·la i ens exigeix
actuar de manera eficient i eficaç per evitar la reiteració del mal.
Les decisions del present afecten els contemporanis, però també les generacions
futures. Som responsables d’edificar un món en pau, just i fratern i confiem en el talent
compartit i en la força col·lectiva per assolir-lo.
La violència genera més violència. El vertader antídot a la violència és la justícia i
l’exercici de la reconciliació.
El desarmament integral, material i espiritual, és condició ineludible per a la pau.
Qualsevol decisió en l’àmbit local té efectes en el món global. Tot és interdependent.
Existeix una solidaritat fonamental. Cal prendre’n consciència i potenciar-la.
La diversitat és un bé que cal protegir i estimar. Cada ésser humà té dret a viure en el
marc de la seva(es) identitat(s), però les identitats no són universos tancats.
El que ens uneix és més profund que el que ens separa. Cal no perdre-ho mai de vista i
fomentar la fraternitat universal.
En la indignació hi ha un indici d’esperança; però el futur urgeix el compromís lliure de
tothom.
La democràcia, tal com la coneixem, ha de fer un salt qualitatiu. La transparència i la
participació han de ser els seus fonaments.
La pau és el fruit de la llibertat, l’equitat i la solidaritat.
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Per això, fem una crida:
a. A totes les ciutadanes i ciutadans, perquè prenguin consciència que cadascú és un agent
de pau i que la pau és la condició per a la plenitud de l’ésser humà.
b. A les institucions educatives, formals i no formals, perquè tenen la responsabilitat
d’educar en la cultura de pau i de potenciar la resolució pacífica de conflictes.
c. A les universitats i els centres de recerca, perquè, juntament amb la societat civil
organitzada, cerquin vies plausibles i intel·ligents per pacificar el món.
d. Als mitjans de comunicació social, perquè són la finestra del món. A través d’ells
contemplem la realitat. Tenen la gran responsabilitat de presentar-nos el que s’esdevé
amb fidelitat i rigor i promoure la pau.
e. Als governants, perquè la millor manera de construir el futur és treballar pel bé dels
presents.”

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
3.- Dictamen de data 18 de juny de 2012, que proposa declarar inclosa dins de la
consideració de servei públic essencial en l’àmbit educatiu, que efectua el
dictamen aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2012, el
personal docent de formació no reglada d’acord amb el POA anyal corresponent
a l’oferta educativa de l’Institut del Teatre.
El ple de la corporació, en ús de les seves potestats organitzatives i del principi
d’autonomia local, aprovà en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2012, el
dictamen mitjançant el qual es proposen els serveis essencials i prioritaris de la
Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics, entre aquests, l’Organisme
Autònom Institut del Teatre, i es fixen els criteris que han de regir els nomenaments de
personal interí i les contractacions de personal temporal.
L’acord del ple corporatiu s’adopta en el context resultant de la vigent normativa
bàsica, en essència arran de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de
desembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público. L’article 3 del referit Reial Decret- Llei, en regular la
provisió de les necessitats de personal per a l’exercici 2012, conté com a regla general
la prohibició, per a aquest any, de contractació de personal laboral temporal i de
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat de casos
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.
La delimitació del concepte de servei públic que efectua la Diputació mitjançant el
susdit Acord i que afecta entre d’altres, a l’Institut del Teatre, inclou dins dels serveis
públics essencials de caràcter impropi corresponents a l’àmbit educatiu i en concret, a
l’àmbit docent de l’Institut del Teatre, únicament el personal docent de formació
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reglada (Acord Segon) i dins d’aquests, afegeix que tindran la consideració
d’essencials, aquelles categories i funcions que es considerin necessàries per a
garantir la prestació dels serveis.
Vist l’informe emès en data 16 de març de 2012, per la Direcció General de l’Institut
del Teatre, així com el posterior emès en data 23 de maig de 2012, per la Gerència de
l’Institut, relatius a la necessitat urgent de regularitzar la situació respecte de
determinat personal docent que imparteix ensenyament no reglat, de conformitat amb
les previsions acordades en el corresponent Pla d’Ordenació Acadèmica.
Vist així mateix, que l’informe elaborat des de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, en data 13 de juny, un cop valorats els elements que concorren i l’afectació
sobre la prestació del servei públic que l’Institut del Teatre en la seva vessant
acadèmica desenvolupa a través dels seus centres docents, es pronuncia sobre la
procedència d’ampliar la consideració de servei públic essencial en l’àmbit educatiu
propi de l’Institut del Teatre, a la formació no reglada en els termes i amb les
condicions que s’hi especifiquen.
Del contingut d’aquests informes es dedueixen les següents consideracions:
 L’Organisme Autònom Institut del Teatre, en el marc del sistema educatiu vigent a
Catalunya regit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, té com a
activitat principal l’ensenyament –reglat i no reglat- de les arts de l’espectacle.
L’oferta de places educatives es realitza de conformitat amb el calendari establert
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i s’aprova per
acord de l’òrgan de govern de d’Institut, la Junta de Govern. Posteriorment, s’obre
el de sol·licitud i formalització de matrícula.
L’oferta corresponent al curs acadèmic 2011/2012 va ser aprovada en sessió ordinària
de data 17 de març de 2011.
 Aquesta oferta educativa es gestiona i executa mitjançant el Pla d’Ordenació
Acadèmica (POA). El POA s’elabora de conformitat amb les directrius establertes
per l’administració educativa competent, així com d’acord amb el que disposa el
Reglament General de l’Organisme, i conté l’ordenació acadèmica de les Escoles
Superiors (ESAD / CSD), de l’Escola d’Ensenyament Secundari i
Artístic/Conservatori Professional de DANSA (ESSA / CPD) i de l’Escola Superior
de Tècniques de l’Art de l’Espectacle (ESTAE), dins del procés d’adaptació al
context educatiu superior immers en el marc europeu (Espai Europeu d’Educació
Superior).
El POA del curs acadèmic vigent ha estat aprovat per Acord de la Junta de
Govern de data 5 de juliol de 2011, d’acord amb les especificacions contingudes a
l’abans citat Acord de la Junta de Govern de 17 de març de 2011.
 Dels dos instruments esmentats deriven els compromisos de dedicació docent per
a cadascuna de les assignatures –referides tant, a la formació reglada com a la no
reglada- a impartir pel personal docent que presta serveis a l’Institut, respecte
cada curs acadèmic.
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A l’empara dels antecedents exposats, es constata que les necessitats formatives de
l’Institut del Teatre es determinen a través del POA el qual inclou tant a la formació
reglada com a la no reglada. Això no obstant, l’acord del ple corporatiu de 23 de febrer
de 2012 únicament es refereix a la formació reglada el que pot comportar que una part
essencial de l’oferta acadèmica i, en conseqüència, dels compromisos acadèmics que
siguin aprovats per l’òrgan de govern de l’organisme, no puguin ser atesos, amb la
conseqüent afectació del servei públic que presten els diferents centres docents que
integren l’Institut i que constitueix el nucli de la seva pròpia activitat.
En relació amb el curs acadèmic 2011/2012 s’ha de dir, a més, que l’oferta de places
educatives i el pla d’ordenació acadèmica, han estat formalitzades i aprovades per la
seva Junta de Govern, en una data anterior a la de l’aprovació de l’acord del ple
corporatiu, àdhuc anterior a l’entrada en vigor de la norma bàsica estatal de referència,
no resten cobertes pel vigent marc normatiu, el qual exclou de manera genèrica la
formació no reglada.
Per les raons adduïdes, i de conformitat amb la fonamentació i antecedents exposats
des de l’Institut, escau reconsiderar l’abast del Dictamen aprovat pel ple corporatiu en
sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2012, regularitzar d’aquesta manera la situació
descrita i declarar inclòs dins de la consideració de servei públic essencial que efectua
el referit acord plenari, en l’àmbit educatiu corresponent a l’Organisme Autònom Institut
del Teatre, el personal docent de formació no reglada de l’Escola Superior de
Tècniques de l’Art de l’Espectacle (ESTAE), del Postgrau de Perfeccionament Companyia “IT Dansa” i dels cursos de Postgrau i de Formació Continuada
autofinançada, de conformitat amb el que disposi el corresponent Pla d’Ordenació
Acadèmica anyal.
De conformitat amb la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la
presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, publicada al BOPB de data
6 de juny.
D’acord amb tot l’exposat, aquesta Presidència eleva al Ple corporatiu, previ l’informe
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR inclosa dins de la consideració de servei públic essencial, en
l’àmbit educatiu de l’Organisme Autònom dependent de la Diputació de Barcelona,
Institut del Teatre, el personal docent de formació no reglada, de l’Escola Superior de
Tècniques de l’Art de l’Espectacle (ESTAE), del Postgrau de Perfeccionament Companyia “IT Dansa” i dels cursos de Postgrau i de Formació Continuada
autofinançats, en els termes que en cada cas determini el corresponent Pla
d’Ordenació Acadèmica anyal, tot això de conformitat amb les consideracions
efectuades a la part expositiva del present dictamen.
Segon.- MODIFICAR parcialment, en allò que fa referència l’apartat precedent, l’acord
segon dels adoptats pel Ple corporatiu en sessió ordinària de data 23 de febrer de
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2012, sobre determinació de serveis essencials de la Diputació de Barcelona i ens
dependents que s’hi especifiquen, el tenor literal del qual haurà de ser el següent:
“Segon.- Declarar serveis públics essencials de caràcter impropi de la Diputació de
Barcelona i de l’organisme autònom Institut del Teatre, els següents:
-En l’àmbit educatiu:
Personal docent dels centres d’educació, i en relació amb l’Organisme Autònom de dret
local Institut del Teatre , el personal docent de formació reglada i no reglada de l’Escola
Superior de Tècniques de l’Art de l’Espectacle (ESTAE), del Postgrau de Perfeccionament Companyia “IT Dansa” i dels cursos de Postgrau i de Formació Continuada autofinançats,
en els termes que determini el corresponent Pla d’Ordenació Acadèmica anyal. (...) “

Tercer.- Els presents acords tindran efectes a partir de la seva adopció pel ple
corporatiu.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, Partir Popular, Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa i d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i l’abstenció dels diputats assistents del grup polític dels Socialistes de
Catalunya, sent el resultat definitiu de 32 vots a favor, 19 abstencions.
Servei de Programació
4.- Dictamen de data 18 de juny de 2012, que proposa aprovar un Pla per donar
suport, mitjançant una línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial
de la Diputació de Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més, així com les condicions d’atorgament
de les línies de préstecs-pont, el model de minuta de conveni de col.laboració
amb els ens locals beneficiaris i el conveni de col.laboració amb la Generalitat
de Catalunya.
I. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través de les seves
convocatòries de l’eix 1, eixos 2 i 4 i Viure al Poble i Viure al Poble Més, representa un
important instrument de suport a les inversions municipals que complementa altres
fons de finançament local.
II. A diferència d’altres fons, el FEDER focalitza la seva intervenció en actuacions que
fomenten la dinamització econòmica, la competitivitat, l’atractivitat turística i la creació
d’ocupació.
III. El lliurament del finançament dels fons FEDER es produeix, per part de l’Autoritat
de Pagament (Ministeri d’Economia i Competitivitat), un cop fets els controls
corresponents i els certificats per la Generalitat de Catalunya. Aquesta modalitat de
pagament, en el context econòmic actual, està generant dificultats de finançament en
els ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la
Corporació ha considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal
d’afavorir una inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
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IV. Davant aquest escenari, mitjançant el present acte la Diputació de Barcelona es
proposa donar suport, a través de préstecs-pont, a projectes subvencionats amb
finançament FEDER en les convocatòries Viure al Poble i Viure al Poble Més, que
tinguin com a objectiu treballar en la línia del posicionament estratègic dels municipis i
els territoris de l’àmbit de la Diputació de Barcelona.
V. Aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona té un doble objectiu: d'una banda
utilitzar d'una manera eficient els recursos que reben els ajuntaments dins de la
convocatòria Viure al Poble i Viure al Poble Més i evitar una possible desprogramació i
pèrdua de FEDER per Catalunya i, de l'altra, fomentar l'eficiència i el treball en
partenariat entre un ens subregional, com la Diputació de Barcelona, i els ajuntaments,
tal com s'està dissenyant amb les noves propostes dels reglaments dels Fons
Estructurals 2014-2020 que ara mateix estan fase de debat.
VI. Atès que aquests tipus de suport, que la Diputació de Barcelona proposa oferir als
ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona que tinguin operacions
aprovades en la seva línea de treball, són complementaris a les subvencions
atorgades per la Generalitat de Catalunya en les convocatòries anteriorment
esmentades, es proposa també l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre
ambdues administracions a l’efecte d’establir les condicions d’intercanvi d’informació,
comunicació i col·laboració necessàries perquè els recursos arribin als ajuntaments de
manera ràpida i eficient un cop hagin executat i pagat.
VII. Vist, finalment, que correspon al Ple de la Corporació l’adopció dels presents
acords, de conformitat amb:els articles 91 i 92 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels
articles 31, 32.2.d) i 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en exercici de les competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona i en
tractar-se d’un Pla
En virtut d’això, es proposa al President que, previ informe de la Comissió Informativa
d’Hisenda i Recursos Interns, elevi al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR un Pla de suport als municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona, beneficiaris de subvencions atorgades en el marc del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més, mitjançant l’atorgament d’una línia de
préstecs-pont que faciliti l’execució dels projectes subvencionats.
Segon.- ESTABLIR les condicions del Pla de suport aprovat en l’acord Primer, les quals
s’enumeren a continuació:
1.- Beneficiaris: Ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona que hagin
estat subvencionats en el marc de les convocatòries del Programa Operatiu FEDER
Viure al Poble i Viure al Poble Més, que tinguin com a objectiu treballar en la línia del
posicionament estratègic dels municipis i els territoris de la província de Barcelona i
que estiguin al corrent de les seves obligacions envers la Diputació de Barcelona.
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2.- Sol·licitud: El col·lectiu de beneficiaris abans descrit haurà de presentar una
sol·licitud, en el Registre General de la Diputació de Barcelona, mitjançant els models
normalitzats. Aquesta sol·licitud es podrà presentar fins al 30 de setembre de 2015.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona resoldrà l’atorgament d’un import
màxim com a línia de préstec-pont per a cada ens local que compleixi amb els
requisits establerts en el present acte i la regularà mitjançant un conveni de
col·laboració, el model de minuta del qual es proposa també per aprovació.
L’ens local serà el responsable de sol·licitat i/o comunicar l’autorització corresponent
de l’operació a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.
3.- Import dels préstecs-pont: L’atorgament es farà, com a màxim, per l’import total de la
subvenció FEDER concedida i tindran un tipus d’interès del 0%.
El conjunt del finançament no podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació.
La concessió efectiva del préstec-pont es considerarà feta conjuntament amb l’aprovació
del reconeixement de l’obligació i pel seu import.
4.- Pagament: El pagament de la línia de préstecs-pont es realitzarà de manera
fraccionada i successiva, contra la presentació de cada justificació de despeses, relatives
a actuacions executades, certificades per l’Interventor de l’ens local, de conformitat amb
el model de certificat normalitzat de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona realitzarà els pagaments successius fins a arribar al màxim de
la línia de préstec-pont atorgat a cada ens local.
L’ens local aplicarà el finançament rebut per part de la Diputació de Barcelona al
pagament de les despeses considerades elegibles, segons els termes de les
convocatòries FEDER de les quals siguin beneficiaris.
En cas que la Generalitat de Catalunya informi a la Diputació de Barcelona d’incidències
detectades en els processos de revisió i control de les certificacions presentades pels ens
locals, que comportin la determinació d’alguna despesa com a no elegible, l’ens local
haurà de retornar la part del préstec-pont corresponent a l’esmentada despesa.
Una vegada aplicades les mesures correctives corresponents, l’ens local podrà tornar a
sol·licitar el pagament del préstec-pont relatiu a despeses l’elegibilitat de les quals s’hagi
subsanat.
5.- Devolució: Els ens beneficiaris hauran de retornar els préstecs-pont en el mes
següent d’haver ingressat la subvenció FEDER mitjançant l'ingrés del seu import a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona. L’ens local té l'obligació d'efectuar aquest ingrés
sense esperar la notificació de la Diputació.
En qualsevol cas, els reintegraments no podran sobrepassar la data del 31 de desembre
de 2017.
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6.- Facultats de la Diputació.- La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment
comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l'ens local,
com també l’aplicació efectiva del préstec-pont al finançament de l'actuació per a la qual
ha estat concedida.
Tercer.- APROVAR la minuta del model de conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i l’ens local corresponent relatiu al suport de la Diputació de Barcelona
per a l’execució de projectes subvencionats en el marc de les convocatòries del
Programa Operatiu FEDER, Viure al Poble i Viure al Poble Més, de conformitat amb el
text que es reprodueix a continuació:
“MINUTA DEL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
[ ] I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REGULACIÓ DE LA LÍNIA DE
PRÉSTEC-PONT ATORGADA EN RELACIÓ AMB EL PROGRAMA OPERATIU
D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL I OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER ALS FONS ESTRUCTURALS 2007-2013
(FEDER 2007-2013)
D’una part, l’Il·lm./a. [ ] Alcalde/essa de [ ]; i
D’altra part, l’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, actuant en nom i
representació de la Diputació de Barcelona, com a President d’aquesta, assistit per [ ].
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el que estableix
el Decret 326/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de Governació i
Relacions Institucionals, és l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per a
proposar la selecció i gestionar, d’acord amb les directrius de la Unió Europea, els
projectes locals susceptibles de rebre fons estructurals europeus.

II.

A la Diputació de Barcelona li correspon l’exercici de les funcions d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica dels municipis de la província, la coordinació
dels serveis municipals, la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i
supracomarcal i en general, el foment i l’administració dels interessos particulars de la
província (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local – art. 36.1 -,
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril – art. 91 a 93 -).

III.

En data [
], la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha resolt atorgar a
l’Ajuntament d [
] una línia de préstec-pont en relació amb l’actuació [
],
subvencionada en el marc del programa [Viure al Poble –any- ].

IV. En data [
], l’Ajuntament d [
], mitjançant [Acord/Decret] ha acceptat la línia de
préstec-pont de la Diputació de Barcelona en relació amb l’actuació [
],
subvencionada en el marc del programa [Viure al Poble –any- ].
En conseqüència, les parts consideren adient subscriure el present conveni per regular les
condicions de l’esmentada línia de préstec-pont.
La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per acord del Ple de la Diputació de
Barcelona de data
de 2012.
Vist l’exposat anteriorment, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents
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PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions establertes per la Diputació de
Barcelona en relació amb la línia de préstec-pont atorgada a l’ajuntament de [ ], com a
beneficiari de la convocatòria [ Viure al Poble –any-].
Segon. Import
La Diputació de Barcelona atorga una línia de préstec-pont a l’ajuntament de [
] d’un
import màxim de [import total de la subvenció FEDER concedida] EUR que, amb caràcter
limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012 [
Anualitat 2013 [
Anualitat 2014 [
Anualitat 2015 [

]
]
]
]

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Tercer. Pagament
La línia de préstec-pont es pagarà de manera fraccionada i successiva contra la presentació de
les justificacions de despeses relatives a actuacions executades, certificades per l’Interventor
de l’ens local, de conformitat amb el model de certificat normalitzat de la Diputació de
Barcelona.
L’ens local serà el responsable de sol·licitat i/o comunicar l’autorització corresponent de
l’operació a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.
La Diputació de Barcelona realitzarà els pagaments successius fins a arribar al límit de la línia
de préstec-pont atorgats a cada ens local.
La concessió efectiva del préstec-pont es considerarà feta conjuntament amb l’aprovació del
reconeixement de l’obligació i pel seu import.
L’Ajuntament d [ ] aplicarà el finançament rebut per part de la Diputació de Barcelona al
pagament de les despeses considerades elegibles, segons els termes de les convocatòria [ ]
de la qual ha estat beneficiari.
En cas que la Generalitat de Catalunya informi a la Diputació de Barcelona d’incidències
detectades en els processos de revisió i control de les certificacions presentades pels ens
locals, que comportin la determinació d’alguna despesa com a no elegible, l’ens local haurà de
retornar la part del préstec-pont corresponent a l’esmentada despesa en els terminis que
estableixi la Diputació de Barcelona.
Una vegada aplicades les mesures correctives corresponents, l’ens local podrà tornar a
sol·licitar el pagament del préstec-pont relatiu a despeses l’elegibilitat de les quals s’hagi
subsanat.
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Quart. Devolució
El préstec-pont s’haurà de retornar en el mes següent d’haver ingressat cada pagament de la
subvenció FEDER mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona. L’ens local té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la
Diputació.
En qualsevol cas, el reintegrament no podran sobrepassar la data del 31 de desembre de 2017.
Cinquè. Facultats de la Diputació
La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment comprovar el compliment de les
obligacions i els compromisos contrets per l'ens local, com també l’aplicació efectiva del
préstec-pont al finançament de l'actuació per a la qual ha estat concedida.
Sisè. Termini de vigència
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al retorn del préstecpont que, com a màxim, s’haurà de fer el 31 de desembre de 2017.
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici
de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data que s’indiquen a continuació.”

Quart.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya relatiu a l’intercanvi d’informació, comunicació i col·laboració
necessàries per facilitar el suport de la Diputació de Barcelona als ens locals de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona beneficiaris de determinades subvencions
FEDER, de conformitat amb el text que es reprodueix a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU A L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ,
COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ EN RELACIÓ AMB EL PROGRAMA OPERATIU
D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL I OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER ALS FONS ESTRUCTURALS 2007-2013
(FEDER 2007-2013)
D’una part, l’Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern i Consellera de
Governació i Relacions Institucionals, en nom i representació de la Generalitat de
Catalunya, en virtut de les competències que estableix la Llei 13/1989 d’Organització,
Procediment i Règim Jurídic de l’Administració de la Generalitat; i
D’altra part, l’Excm. Senyor Salvador Esteve i Figueras, actuant en nom i representació de la
Diputació de Barcelona, com a President d’aquesta, assistit per la Secretària General, Petra
Mahillo Garcia.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació i Relacions
Institucionals, d’acord amb el que estableix el Decret 326/2011, de 26 d'abril, de
reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, és l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves funcions d’assistència i
cooperació amb el món local i a més, com a organisme responsable del tram local del PO
FEDER Catalunya 2007-2013, per fer la selecció d’actuacions susceptibles de rebre fons
estructurals europeus, així com també gestionar, fer-ne el seguiment i control de
l’assignació, d’acord amb les directrius de la Unió Europea i en base al conveni amb el
Departament d’Economia i Coneixement, com a Organisme Intermedi del PO FEDER
Catalunya 2007-2013.
II. La Diputació de Barcelona, en l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica dels municipis de la província, la coordinació dels serveis municipals, la
prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i supracomarcal i, en general, el
foment i l’administració dels interessos particulars de la província, d’acord amb el que
estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
III. El Programa Operatiu de Catalunya del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), per al període 2007-2013, preveu diferents línies de cofinançament per als ens
locals i focalitza la seva intervenció en actuacions que fomenten la dinamització econòmica,
la competitivitat, l’atractivitat turística i la creació d’ocupació.
En el marc d’una d’aquestes línies, en concret l’eix 4 de “Desenvolupament sostenible local i
urbà”, la Direcció General d’Administració Local disposa d’uns programes específics “Viure
al Poble”, i “Viure al Poble Més”, en els quals aporta un 15 % del cofinançament.
IV. En el context econòmic actual i per tal de facilitar l’accés al finançament dels ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, beneficiaris de fons FEDER, la Diputació
de Barcelona ha considerat necessari prestar suport als projectes per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària amb la finalitat de donar garanties a la seva execució i
operativitat.
En conseqüència, les parts consideren adient subscriure el present conveni per definir les
relacions d’intercanvi d’informació, comunicació i col·laboració en relació amb el Programa
Operatiu de Catalunya del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), període
2007-2013.
Aquest conveni ha estat aprovat per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data
de 2012.
Vist l’exposat anteriorment, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir l’intercanvi d’informació, comunicació i col·laboració
entre les parts en relació amb les convocatòries Viure al Poble i Viure al Poble Més del
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Programa Operatiu de Catalunya del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), període 2007-2013.
Segon. Suport que donarà la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona donarà suport als ens locals del seu àmbit territorial beneficiaris
de subvencions en el marc de les convocatòries Viure al Poble i Viure al Poble Més del
Programa Operatiu FEDER, període 2007-2013, mitjançant préstecs-pont.
Els préstecs-pont seran atorgats per la Diputació de Barcelona als ens locals de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona que hagin estat subvencionats en el marc de les
esmentades convocatòries i tindran com a import màxim el total de la subvenció FEDER
concedida, amb el límit de la dotació pressupostària aprovada per a aquesta línea.
Aquests préstecs es pagaran, de manera fraccionada, a mesura que es presenti la
justificació de l’aprovació per part de l’òrgan competent de l’ens local de les despeses
relatives a actuacions executades. Els ens locals hauran de retornar els imports transferits
per la Diputació de Barcelona, com a màxim, el 31 de desembre de 2017.
Tercer. Relacions d’informació, comunicació i col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona
Amb la finalitat que, en el context econòmic actual, els ens locals de l’àmbit territorial de la
Diputació de Barcelona beneficiaris de subvencions de les convocatòries Viure al Poble i
Viure al Poble Més del Programa Operatiu FEDER, període 2007-2013, puguin portar a
terme satisfactòriament els seus projectes, les parts es comprometen a:
1. La Diputació de Barcelona informarà a la Generalitat de Catalunya de les resolucions i
els acords que adopti per atorgar els diferents tipus de suport complementari als ens
locals del seu àmbit territorial beneficiaris de subvencions Viure al Poble i Viure al Poble
Més del Programa Operatiu FEDER, període 2007-2013.
2. La Generalitat de Catalunya informarà a la Diputació de Barcelona dels nivells d’execució
dels projectes subvencionats en el marc de les convocatòries Viure al Poble i Viure al
Poble Més del Programa Operatiu FEDER, relatius als ens locals que rebin préstecs-pont
per la Diputació de Barcelona, de les incidències detectades en els processos de revisió i
control de les certificacions i altres justificacions presentades pels ens locals així com de
les mesures de correcció aplicades.
3. Atès que el lliurament del finançament del fons FEDER correspon a l’Autoritat de
Pagament (Ministeri d’Economia i Competitivitat), un cop fets els controls corresponents i
les certificacions de despesa declarades per part de la Generalitat de Catalunya.
En conseqüència, la Generalitat de Catalunya comunicarà a la Diputació de Barcelona la
previsió i les dates de pagament en què els ens locals rebran el corresponent ingrés de
finançament FEDER per part del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Quart. Termini de vigència
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins a la finalització de les
convocatòries Viure al Poble i Viure al Poble Més del Programa Operatiu FEDER 20072013, sens perjudici que es pugui prorrogar o modificar per mutu acord de les parts abans
de la seva finalització.
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Cinquè. Règim Jurídic i jurisdicció competent
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici
de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data que s’indiquen a continuació.”

Cinquè.- AUTORITZAR una despesa total màxima de nou milions quatre-cents mil
(9.400.000) € amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a
continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i ADQUIRIR el
compromís de consignar en els pressupostos de despeses dels exercicis 2013, 2014 i
2015 els imports següents:
PRÉSTEC PONT PER ANUALITATS
2012
4.000.000 €
2013
3.200.000 €
2014
1.800.000 €
2015
400.000 €
TOTAL
9.400.000 €
Les línies de préstecs-pont s’atorgaran com a màxim, per l’import total de la subvenció
FEDER concedida i es pagaran a mesura que la Diputació de Barcelona comprovi les
certificacions justificatives corresponents presentades pels ens locals, fins a l’esgotament
del crèdit màxim autoritzat.
Els imports imputats en una anualitat que no hagin estat transferits dins d’aquesta,
s’integraran en l’aplicació pressupostària corresponent a l’exercici següent.
La despesa de l’exercici 2012 s’imputarà a càrrec de la partida G/20401/942A0/82125 del
pressupost de la Corporació
Sisè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Desprès de la lectura de l’enunciat del Dictamen, sol.licita la paraula al portaveu del
Grup Socialista, Sr. Mayoral, per expressar en primer lloc, el suport a aquest
Dictamen. Efectivament, continua dient, fer possible l’execució de programes FEDER
és dificultós i és especialment dificultós per als ajuntaments petits. També per als
grans. Des d’aquest punt de vista, jo ara feia una lleugera recapta d’informació entre
alcaldes d’aquest Plenari i veia com, per exemple, l’Ajuntament de Sant Boi té pendent
de cobrar un FEDER executat per valor de 400.000 euros, que l’Ajuntament de
Granollers té un FEDER per cobrar superior a 800.000 euros, que Esplugues té un
FEDER per cobrar de més de 600.000 euros.
Efectivament, cal acompanyar aquells ajuntaments que s’aventuren a demanar
FEDER i que executen obres amb FEDER perquè, certament, els compromisos de
pagament per part dels governs i en concret també, el Govern de la Generalitat, són
realment incomplerts. Per tant, com que és una situació que coneixem, ens sembla
molt bé aquest programa però també voldríem esmentar que les circumstàncies són
les que són i que hi ha ajuntaments, com els que he esmentat, que porten més d’un
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any (un any i escaig) esperant rebre aquests diners per part del Govern de la
Generalitat. En part, com sabem, aquestes mancances van ser resoltes pel Pla
d’Assistència Financera (PAF) també, com sabem, el PAF tenia alguns forats, alguns
buits, alguns elements poc comprensibles, tal com vam explicar, en el seu dia, en
aquest Plenari. Fruit de la nostra explicació, va haver-hi un compromís (concretament,
era el Diputat Rossinyol) de fer un pla complementari per tal de solventar aquestes
qüestions en què s’inscriurien, per exemple, alguns dels deutes dels municipis que ja
he esmentat. Bé, han passat ja alguns mesos i aquest pla no es concreta. Seguim
reclamant-lo perquè entenem que és bo ajudar els petits municipis a desenvolupar els
seus FEDER, però també és bo tractar tots els municipis amb equitat.
Tot seguit, la Presidència dóna l’ús de la paraula al portaveu del Grup de
Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, per contestar al Sr. Mayoral. Comença
dient que l’altre dia, a la Comissió d’Hisenda i Recursos Interns, feia una explicació a
la Diputada que hi assistia. Penso que tenen un error d’informació. Els programes
FEDER no els paga la Generalitat de Catalunya. Qui paga els FEDER és l’Estat, el
Ministeri d’Economia i Finances de l’Estat. El FEDER és una ajuda europea que arriba,
i arriba al poble exactament igual, que arriba a l’Estat i que l’Estat traspassa als
ajuntaments. Són els ajuntaments qui cobren directament de l’Estat.
Veuran (i en el conveni que signem amb la Generalitat, en aquest punt concret de
Viure al Poble i Viure al Poble +) que hi ha un conveni amb la Generalitat que parla
d’informació. La Generalitat, tant en el Viure al Poble com en el FEDER, informa, fa el
seguiment, revisa les partides pressupostàries però mai no ha rebut els diners de
l’Estat. És l’Estat qui paga directament als ajuntaments. Per tant, aquí, la comparació
amb el programa, que la Diputació va aprovar, d’ajuda financera als ajuntaments no és
vàlida i no és vàlida perquè és diferent l’Administració que paga. Estem parlant, en
aquest cas de Viure al Poble, de fer un crèdit als ajuntaments i que, quan cobrin de
l’Estat, retornin els diners a la Diputació de Barcelona. No és el mateix cas de l’ajuda
econòmica que vam fer als ajuntaments en factures pendents, per dir-ho d’aquesta
manera, de la Generalitat vers els ajuntaments. Insisteixo, ho vaig dir a la Comissió
Informativa, ho repeteixo avui, són diferents administracions les que paguen aquests
diners.
En el seu torn de replica el Sr. Mayoral respon manifestant que el que diu el senyor
Diputat em sembla fantàstic, però no treu res del que jo he afirmat. Els FEDER, en
concret, els FEDER que jo conec reclamem el pagament a la Conselleria de
Governació, que és qui té l’autoritat en el tràmit i qui té la veu i l’execució d’aquest
tràmit. Per tant, ja li he dit que votem a favor. Si estem encantats d’aquest Dictamen,
eh? Simplement, el que manifestem és que es va expressar, en aquesta mateixa sala,
la voluntat de complementar un Pla, que és el PAF, que això va ser formulat en
aquesta mateixa sala d’una manera clara i explícita i reclamem, simplement, que es
compleixi perquè tots els ajuntaments tinguem el mateix tracte. Simplement.
Per finalitzar amb el tema, el Sr. García Cañizares afegeix que d’acord, però les
coses tenen un nom. La Generalitat informa dels FEDER però no els paga; els diners
venen de l’Estat. Justament per aquest qüestió l’estan portant des de política
internacional en una part bastant important perquè els FEDER, els tractem.
Per a la seva informació, ens diu l’Estat que en set setmanes tenen la previsió que
arribin els diners de la Unió Europea i, per tant, podran fer trasllat als ajuntaments a
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través de la Generalitat, però els diners, els té l’Estat. Només aclarir aquesta qüestió
definitivament.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
5.- Dictamen de data 14 de juny de 2012, que proposa aprovar la modificació de
crèdit en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici de
2012 i donar compte del corresponent informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de
despeses del pressupost 2012.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 177.2 del TRHL, en compliment d’allò que disposa
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 14/2012 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2012, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i
suplements de crèdit, per un import total d’un milió set-cents vint-i-tres mil seixanta-vuit
euros amb vuitanta cèntims (1.723.068,80) €, amb el detall que es recull en l’annex,
que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En relació amb aquest dictamen, el Diputat Sr. Roig, vol en primer lloc, manifestar el
vot contrari del Grup Socialista a aquesta modificació de crèdit, modificació de crèdit
que plantegem avui al Ple per un import d’1.700.000 i escaig d’euros, però que la part
més important (prop d’un milió, concretament, 950.000 euros) va destinada a
l’execució d’unes obres d’adequació d’uns espais que hi ha al Pavelló Cambó, com ara
manifestaven des de Secretaria.
No estem d’acord amb aquest apartat (evidentment, sí que amb la resta, de la
modificació que se’ns planteja) i ja vam manifestar-ho en el nostre moment (en aquest
cas, va ser en el Consell d’administració de la XAL) i va haver-hi el nostre vot contrari.
Per tant, no repetiré el debat que va fer allà el meu company però sí que entenem que,
en aquests moments, no sols per la situació econòmica que estem passant en general
ni de la pròpia institució i els esforços que estem fent fins i tot (i ara, en aquest cas, en
el punt anterior s’ha vist) de suport als ajuntaments. Per tant, no considerem que en
aquests moments sigui prioritari fer aquestes obres, fer aquesta inversió, i més si tenim
en compte que, en aquests moments, s’han demanat diferents estudis, s’ha demanat
diferent informació per definir el futur de tots aquests mitjans i que, per tant, tot això pot
afectar en un futur tant la seva organització com el seu model fins i tot i si tenim en
compte també els moments que estan travessant, en aquest cas, la pròpia XAL o la
pròpia COM ens sembla que tot aconsella (i sobre tot per un criteri de prudència) que
aquesta inversió no tiri endavant.
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A continuació el Diputat Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recuros Interns, Sr.
Rossinyol, vol contestar al Sr. Roig només per aclarir alguns aspectes. Aquesta
modificació i aquestes obres no obeeixen a cap reestructuració relacionada amb
l’informe que es va aprovar en l’últim Ple de la Diputació, sinó que aquestes obres
obeeixen, bàsicament, o aquesta inversió, a la decisió que es va prendre fa temps
(pràcticament, fa un any) pel nou equip de govern en relació amb un contracte de
lloguer que hi havia al carrer Còrsega, que costava una mica més de dos milions
d’euros de lloguer i que el nou equip de govern va constatar que hi havia espais buits
propietat de la Diputació i que era possible redistribuir els serveis que hi havia en
aquest edifici del carrer Còrsega que estava en lloguer i pagàvem un import, doncs era
necessari fer aquesta redistribució.
Aquestes obres que es faran ara, en el Pavelló Cambó, per ubicar la XAL en l’edifici de
la COM obeeixen a això. No té res a veure, com també els vaig comentar a la
Comissió Informativa, no té absolutament res a veure amb les decisions que es puguin
prendre, en el seu moment, en relació amb el canvi de model dels mitjans de
comunicació de la Diputació, sinó que tenen directament a veure amb una
racionalització dels espais a disposició de la Diputació i dels ens a qui ha cedit espais i
de reduir despesa, insisteixo, d’un lloguer de més de dos milions d’euros anuals que
creiem que, de fet, en virtut de totes aquestes remodelacions, ens podrem estalviar.
El Diputat Sr. Roig, sol.licita l’ús de la paraula per contestar al Sr. Rossinyol
manifestant que em sorprèn que em parli que tenim, en aquest moment, un lloguer
aquí, en l’entorn de Barcelona, al voltant dels dos milions. Jo entenc que a partir del
moment en què es va tirar endavant totes les obres en l’edifici de les Llars Mundet
(obres que, els recordo, es van endegar en el mandat anterior per l’anterior equip de
govern), fruit d’un pla de racionalització que es va fer on, entre altres coses, es parlava
i es deia clarament que, a mesura que s’anés avançant, s’anirien reubicant tots els
serveis que estava donant aquesta Diputació i que estaven ubicats en edificis de
lloguer, precisament per anar alliberant diners i treure-li aquesta càrrega. Per tant, en
funció d’aquell pla, es va treballar en el tema de Llars Mundet però, també, deixi’m que
li digui que el tema que planteja d’aquest edifici de Còrsega en aquest moment també
ja està traslladat i, per tant, no entenem quins són aquests lloguers dels quals ara ens
parla de dos milions que hi ha pendents a hores d’ara. Sí que, en tot cas, fer esment
que, en el seu moment (i és cert, i per això va ser aquest pla), els serveis que estava
donant aquesta institució estaven en llocs que no tenien les condicions adequades. Es
van haver de fer uns passos i en aquest sentit, doncs, allotjar les seves funcions
administratives i els serveis en edificis de lloguer perquè ho requerien aquests serveis i
la pròpia institució (i evidentment, parlem d’aquest edifici del carrer Còrsega) i,
evidentment, no ens enganyem, això va permetre posar aquí, molt a prop de la seu
central, diversos departaments d’una certa importància dintre de l’estructura i
l’organigrama de la casa. Una vegada fet el trasllat d’aquests serveis i reubicat tot això,
no entenem, per tant, que ens diguin que ara han de fer la inversió, al Pavelló Cambó,
de 950.000 euros per reubicar serveis que tenim en lloguers... M’agradaria saber quins
són aquests.
Contesta el Diputat Sr. Rossinyol dient que com vostè sabrà, tot obeeix a partir
d’intentar recol·locar tots els serveis que hi havia al carrer Còrsega. Es va haver de
denunciar el contracte i es va aprofitar la reubicació de tots aquests serveis per
aglutinar-los en els diferents àmbits que tenim ara disponibles. Hi ha hagut alguns

22

serveis que s’han hagut de traslladar temporalment a altres edificis a disposició de la
Diputació. Alguns altres els hem pogut traslladar directament, com per exemple el
Servei de Contractació, que ens vam trobar la sorpresa que allà on havia estat (que
em sembla que és el carrer Londres, com vostè sabrà també), en el moment de
traslladar-se, la planta estava exactament com l’havia deixat. No es va haver de fer
gaires obres per tornar-los a reubicar en el lloc.
Nosaltres el que no entenem, i és perquè en el seu moment no es va fer aquell lloguer,
però jo crec que això no és tampoc motiu de debat avui. El que passa és que sí que hi
havia diversos serveis que es van reubicar en aquell moment i la reubicació doncs és
un joc de peces que porta el seu temps i ara, en aquests moments, toca la rehabilitació
del Pavelló Cambó per poder unificar i aprofitar els espais que hi ha allà. A la llarga,
crec que és una operació econòmica positiva en el sentit que és la causa de tot això
de la rescissió d’aquest lloguer de més de dos milions d’euros i, és clar, hem de
reubicar tots els espais però amb espais que siguin de la Diputació.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, Partir Popular, Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa i d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i el vot en contra dels diputats assistents del grup polític dels Socialistes de
Catalunya sent el resultat definitiu de 32 vots a favor, 19 vots en contra.
Organisme de Gestió Tributària
6.- Dictamen de data 31 de maig de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic.
El ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en data 19 d’abril de 2012 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte del Consell
Comarcal, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, en data 19 d’abril de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
- Preu públic per a la prestació de serveis en l’escola de Música de l’Alt Penedès









Elaboració i emissió de padrons i documents de cobrament.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada al Consell
Comarcal delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació
per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
7.- Dictamen de data 1 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
El ple de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia en data 14 de maig de 2012 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de liquidació, inspecció
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
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En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia,
en data 14 de maig de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Preu públic per la prestació dels serveis d'atenció domiciliària.








Notificació de les liquidacions practicades per I'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia a favor de la Diputació de
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
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I - Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II - Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment,
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d'inspecció de l’Impost sobre activitats Econòmiques.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts,
 Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
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Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d'interès general, l'import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VI - Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VII - Taxa de recollida d'escombraries
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII - Taxa per l'entrada de vehicles
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX - Taxa de cementiri
 Concessió i denegació d''exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts,
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
X - Impost de construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI - Taxa per Llicències urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII - Altres ingressos de Dret Públic tributaris.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII - Altres ingressos de Dret Públic no tributaris. Execucions subsidiàries. Sancions
diverses.
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
8.- Dictamen de data 1 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en data 26 d’abril de 2012 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, en data 26 d’abril de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:







Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada dels immobles municipals de
domini públic local.
Taxa per la tramitació d’instruments urbanístics obligatoris.
Preus públics: serveis a les instal·lacions i locals municipals, servei d’ajuda a
domicili i casal d’estiu.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
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9.- Dictamen de data 31 de maig de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cercs, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
“El ple de l’Ajuntament de Cercs en data 4 d’abril de 2012 acordà la delegació a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Cercs, en data
4 d’abril de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II.- Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal
en les activitats i instal·lacions i obertura d’establiments. Taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Taxa per la
prestació del servei municipal escola bressol. Taxa per utilització privativa dels locals
socials, cívics i culturals municipals. Taxa pel servei de teleassistència domiciliària.
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Taxa
per expedició de documents administratius. Taxa per les entrades de vehicles per les
voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals estintol, bastides i altres
instal·lacions anàlogues. Taxa per la inspecció de motors, transformadors i altres
establiments industrials i comercials.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
IV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no
delegats en anteriors acords.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la modificació de l’abast de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament
de Cercs, en data 4 d’abril de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i/o recaptació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
de les quotes d’urbanització i de les contribucions especials, per la qual cosa les
funcions delegades d’aquests conceptes són les que a continuació s’especifiquen:
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Cercs,
en data 4 d’abril de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’especifiquen:
I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II.- Taxa de residus domèstics i comercials
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat des anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats pel
ple de l’Ajuntament de Cercs a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment,
l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
II.- Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.
 Revisió de les autoliquidacions presentades.
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
 Expedició de documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VII.- Taxa de residus domèstics i comercials
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VIII.- Taxa Servei de Cementiri
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX.- Taxa pel Servei de distribució de televisió per cable
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
X.- Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XI.- Quotes urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
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Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII.- Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIII.- Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XIV.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions i obertura d’establiments. Taxa per retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Taxa per la prestació del servei municipal escola bressol. Taxa per utilització privativa
dels locals socials, cívics i culturals municipals. Taxa pel servei de teleassistència
domiciliària. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics. Taxa per expedició de documents administratius. Taxa per les
entrades de vehicles per les voreres i les reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals
estintol, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Taxa per la inspecció de motors,
transformadors i altres establiments industrials i comercials.







Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVI .- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar,
no delegats en anteriors acords.
 Notificació de la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
10.- Dictamen de data 1 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gaià, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Gaià en data 11 de maig de 2012 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Gaià, en data 11 de maig de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d’aigua










Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 1 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en data 8 de març de 2012 acordà l’ampliació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
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mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, en data 8 de març de 2012, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària







Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
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12.- Dictamen de data 1 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rubí, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Rubí en data 28 de març de 2012 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Rubí, en data 28 de març de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica








Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació del deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
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Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de
delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
13.- Dictamen de data 1 de juny de 2012, que proposa l’especificació de l’abast
delegacions acordades pel Ple de l’Ajuntament de Rubí, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
determinats ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Rubí en data 28 de març de 2012 acordà confirmar i ratificar
les delegacions de funcions aprovades fins aquesta data, en ordre a facilitar
l’acreditament de la competència dels òrgans actuants.
Les raons exposades per l’Ajuntament justificatives dels termes de l’acord municipal
han d’ésser plenament compartides per l’Ens que ha d’exercici les competències
delegades, ja que és essencial en el procediment tributari la clarificació de les facultats
que corresponen a cadascú dels òrgans i ens actuants.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del data 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORD
Primer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Rubí fins a 28 de març de 2012 a
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favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació
abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
que a continuació s’enumeren:
- Acord plenari 25 de febrer de 2004:
Les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que
s'especifiquen:























Impost sobre béns immobles.
Impost sobre activitats econòmiques.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Contribucions especials.
Sancions diverses.
Quotes d'urbanització.
Taxa recollida escombraries.
Taxa entrada vehicles - guals.
Taxa cementiri municipal.
Taxa servei lluita sanitària contra la ràbia.
Taxa recollida escombraries (Mercat municipal).
Taxa llicència obertura establiments.
Taxa connexió clavegueram.
Taxa ocupació via pública.
Taxa per rebuts parades i fires.
Taxa Escola bressol.
Taxa Escola d'Art.
Taxa Escola de Música.
Taxa Mercat Municipal.
Altres ingressos de dret públic susceptibles de gestió recaptatòria.

- Acord plenari de 25 de febrer de 2004:


Recaptació voluntària i executiva de les multes imposades per accions o omissions
contràries a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

- Acord plenari de 8 de juliol de 2004:




Taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sol,subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d'interès general, l'import de la qual
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses.
Inspecció de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- Acord plenari de 24 de setembre de 2004:


Les funcions de gestió i recaptació de l'Impost sobre activitats econòmiques.
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- Acord plenari de 27 d'octubre de 2007:



Les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombraries comercials i industrials.
La declaració de crèdits incobrables, en relació als ingressos de dret públic
municipal respecte dels quals, hagin estat delegades en la Diputació de Barcelona
les funcions de recaptació, quan concorrin les causes normativament descrites per
a dita declaració.

- Acord plenari de 28 de febrer de 2008:


Gestió i recaptació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la
Taxa per concessió de llicències urbanístiques.

- Acord plenari de 28 de maig de 2009:


Gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic que s'especifiquen:








Impost sobre béns immobles.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries.
Taxa per guals i entrada de vehicles a través de les voreres.
Taxa per conservació i manteniment del cementiri municipal (epígraf 4, article 6.1
Ordenança fiscal).
Taxa per la prestació dels serveis de l'escola d'art i disseny i dels tallers d'art.
Taxa Mercat municipal.
Preu públic del Taller de ioga per a dones.
Preu públic del servei d'escola bressol.
Preu públic del servei d'escola de música.
Preu públic del servei casals d'infants diaris.








- Acord plenari d'1 d'octubre de 2009:


Modificació del Conveni de recaptació voluntària i executiva de les multes
imposades per accions o omissions contràries a la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

- Acord plenari de 27 de maig de 2010:





Execucions subsidiàries.
Costes judicials derivades de procediments contenciós administratius.
Cànons derivats de concessions administratives.
Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via de
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores (Juntes de Compensació i Entitats Urbanístiques de Conservació)
d'aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament.
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- Proposta acord plenari de 28 de març de 2012:


Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa
transportista d'energia elèctrica

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords primer, segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la especificació efectuada a
l’Ajuntament delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació
per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
14.- Dictamen de data 29 de maig de 2012, que proposa l’acceptació de
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria
d’Oló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló en data 26 d’abril de 2012 acordà
l’especificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Santa Maria d’Oló, en data 26 d’abril de 2012 referida a l’exercici de les funcions
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delegades a la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:
- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a coneixement
general, d’acord amb el que estableix l’article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i també
a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
15.- Dictamen de data 8 de juny de 2012, que proposa l’acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallirana, a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Vallirana en data 31 de maig de 2012 acordà la delegació a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Vallirana, en
data 31 de maig de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I.- Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors -rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II.- Impost sobre activitats econòmiques
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors -rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Realització de Ies funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors -rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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IV.- Taxa de residus
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors -rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com, executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
2.- Acceptar la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Vallirana, en data 31 de
maig de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació
executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III.- Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV.- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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V.- Taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VI.- Taxa de clavegueram
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VII.- Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VIII.- Taxa per llicències urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IX.- Preu públic pel servei de teleassistència
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
X.- Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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XI.- Quotes d’urbanització
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XII.- Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIII.- Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
XV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
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Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
16.- Dictamen de data 29 de maig de 2012, que proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra,
a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra en data 17 d’abril de 2012 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat n, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Vilalba Sasserra, en data 17 d’abril de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Liquidació d’interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

51

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
17.- Dictamen de data 21 de juny de 2012, que proposa aprovar la modificació
del termini de vigència del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Sr. J.R.B., propietari de la finca Sant Andreu de la Castanya, al
municipi del Brull, per a l’ordenació de l’ús públic de la zona de Collformic, al
parc natural del Montseny, en el sentit de fixar-ho en 5 anys, en comptes dels 15
anys establerts inicialment.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 de juny de
2011, va aprovar la minuta del conveni de col.laboració a subscriure entra la Diputació
de Barcelona i el Sr. J.R.B., propietari de la finca Sant Andreu de la Castanya, al
municipi del Brull, per a l’ordenació de l’ús públic de la zona de Collformic, al Parc
Natural del Montseny.
Atès que el Sr. J.R.B. ha manifestat la conveniència de modificar el pacte quart del
conveni esmentat, relatiu a la vigència del conveni, que en un principi es va establir en
15 anys, prorrogat tàcitament per períodes de cinc anys més, i a data d’avui, es pretén,
sigui de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga per períodes de cinc anys més.
Atès que en el pacte tercer del conveni, relatiu als efectes del conveni de col.laboració,
s’ha produït un error de transcripció en el primer cognom del propietari de la finca Sant
Andreu de la Castanya, al municipi del Brull.
Vist l’informe favorable de la directora del Parc Natural del Montseny, Sra. Juana
Barber Rosado, de data 24 d’abril de 2012, que es reprodueix literalment, tot seguit:
“

INFORME INTERN

Assumpte: Modificació del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de
Barcelona i el Sr. J.R.B., propietari de la finca de Sant Andreu de la Castanya al
municipi del Brull, per a l’ordenació de l’ús públic de la zona de Collformic, al Parc
Natural del Montseny.
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Un cop notificat l’acord del Ple, de data 30 de juny de 2011, al Sr. J.R.B., en què es va
aprovar el conveni de col·laboració, per a l’ordenació de l’ús públic de la zona de
Collformic, al Parc Natural del Montseny, aquest sol·licita verbalment la modificació de
la vigència del conveni de 15 anys a 5 anys, amb possibilitat de pròrroga per períodes
de 5 anys més. El motiu per a la modificació de la vigència del conveni és que, amb la
seva avançada edat, 15 anys són molts per a signar un conveni de col·laboració.
Com a conseqüència d’aquesta sol·licitud, el tècnic sotasignant informa favorablement
el canvi de vigència, degut a que la reducció d’aquesta no implicarà que es deixi
d’ordenar l’ús públic de la zona perquè hi ha temps suficient per a dur a terme les
actuacions previstes objecte del conveni.”
Vist l’article 105.2 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, que estableix que l’Administració Pública podrà rectificar en qualsevol
moment els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vist el punt 2.4.d), en relació amb el 3.3.g.1) de la Refosa núm. 1/2012, sobre
delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31
de maig de 2012, i publicada en el BOPB de data 6 de juny de 2012, vigent a partir de
la data d’aquest dictamen.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple,
previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- Modificar el contingut del conveni de col.laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Sr. J.R.B., propietari de la finca Sant Andreu de la Castanya al municipi
del Brull, per a l’ordenació de l’ús públic de la zona de Collformic, al Parc Natural del
Montseny, en el sentit de fixar el termini de vigència del conveni en 5 anys, en comptes
dels 15 anys establerts inicialment, tot rectificant l’error material comés en la
transcripció del primer cognom del propietari de la finca.
Segon.- Aprovar, en conseqüència, la modificació del pacte quart del conveni, relatiu
a la vigència del conveni, que ha estat objecte de modificació, pel que fa al temps de
vigència del conveni, degut a que el Sr. J.R.B., propietari de la finca Sant Andreu de la
Castanya al municipi del Brull, ha sol.licitat reduir la vigència de 15 anys a 5 anys,
al·legant que 15 anys és massa temps per mantenir la col·laboració fruit del conveni.
Així doncs, on hi diu:
“El present conveni té una durada de 15 anys. Transcorregut aquest termini quedarà
prorrogat tàcitament per períodes de cinc anys més, si cap de les parts el denuncia
amb tres mesos d’antelació”,
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ha de dir:
“El present conveni té una durada de 5 anys. Transcorregut aquest termini
quedarà prorrogat tàcitament per períodes de cinc anys més, si cap de les parts
el denuncia amb tres mesos d’antelació”.
Tercer.- Rectificar el pacte tercer del conveni, relatiu als efectes de conveni de
col.laboració, el qual ha de ser objecte de modificació, per tal de procedir a la correcció
de l’error comés en la transcripció del primer cognom del propietari de la finca. Per
tant, on hi diu:
“El contingut d’aquest conveni no té cap efecte registral ni comporta cap inscripció
addicional en l’escriptura; no obstant això, en cas de transmissió de la propietat de la
finca on s’han de dur a terme aquestes actuacions, el propietari actual, el Sr. J.R.B., es
compromet a fer respectar els termes d’aquest conveni”,
ha de dir:
“El contingut d’aquest conveni no té cap efecte registral ni comporta cap
inscripció addicional en l’escriptura; no obstant això, en cas de transmissió de la
propietat de la finca on s’han de dur a terme aquestes actuacions, el propietari
actual, el Sr. J.R.B., es compromet a fer respectar els termes d’aquest conveni”.
Quart.- Aprovar el text definitiu del conveni de col.laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Sr. J.R.B., propietari de la finca Sant Andreu de la Castanya al municipi
del Brull, que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL SR.
J.R.B., PROPIETARI DE LA FINCA SANT ANDREU DE LA CASTANYA AL MUNICIPI
DEL BRULL, PER A L’ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE LA ZONA DE COLLFORMIC,
AL PARC NATURAL DEL MONTSENY
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de
setembre de 2011, assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 8 de setembre de 2011 (BOPB de
23.09.2011).
Sr. J.R.B., amb DNI núm. XXXXXXXX-X, en qualitat de propietari de la finca Sant Andreu
de la Castanya, al municipi del Brull.
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II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, té
encomanada la gestió del Parc Natural del Montseny, d’acord amb el Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, aprovat definitivament pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb data 11 de desembre de 2008 i
publicat al DOGC núm. 5308 de 30 de gener de 2009, i el Decret 105/1987 de la Generalitat
de Catalunya.
II. Que un dels objectius de la gestió del parc és la regulació de l’ús públic a través d’una
xarxa d’equipaments i serveis, per tal de garantir el seu gaudi i la seva compatibilitat amb la
preservació dels valors naturals i culturals del paisatge.
III. Que l’administració del parc desenvolupa el programa d’ús públic, dins del qual es duen
a terme actuacions destinades a ordenar la freqüentació dels visitants a través de la
informació i de l’arranjament d’equipaments i serveis que facin possible un ús social ampli,
ordenat i que minimitzi l’impacte en el medi natural i el patrimoni.
IV. Que el municipi del Brull té una gran part del seu terme municipal dins l’àmbit del pla
especial del parc, incloent una de les principals vies d’accés per la carretera BV-5301 a
aquest sector del parc, cosa que fa especialment important el fet de comptar en aquest
municipi amb una oferta d’equipaments que garanteixi uns serveis de qualitat i alhora
contribueixi a la valorització del seu medi natural, paisatgístic i històric, en termes de
desenvolupament econòmic compatible amb els objectius del parc.
V. Que l’indret anomenat Collformic, per la seva singular situació geogràfica, concentra un
nombre molt elevat de visitants durant la majoria de caps de setmana de l’any, creant greus
problemes d’aparcament en el sector.
VI. Que des de la gestió del parc, d’acord amb l’Ajuntament del Brull i la propietat, ja s’han
realitzat algunes accions adreçades a reforçar la informació en aquest sector: presència
d’informadors, senyalització i col·locació de contenidors per a la brossa.
VII. Que l’any 1996, mitjançant un conveni amb la propietat, es van portar a terme les obres
d’ampliació de la zona d’aparcament de vehicles de Collformic, aquest conveni ha estat
vigent fins el mes de març d’enguany.
VIII. Que ambdues parts, l’administració gestora del parc i la propietat de la finca,
manifesten el seu interès en que es continuï fent servir l’aparcament objecte de l’anterior
conveni, situat en una feixa de terreny al costat est de la carretera BV-5301 pk. 26, propietat
del Sr. J.R.B., cosa que farà possible la regulació de l’ús públic del parc d’una manera
ordenada.
IX. Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona,
en sessió ordinària de data xxxxxxxxxxxxx.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni el foment i l’ordenació de l’ús públic de Collformic, un dels
punts més freqüentats del Parc Natural del Montseny, mitjançant la utilització d’un terreny
propietat del Sr. J.R.B., al municipi del Brull.
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Segon.- Compromisos de les parts
1.

El Sr. J.R.B. accepta que la Diputació de Barcelona faci servir l’aparcament esmentat,
situat a la finca de Sant Andreu de la Castanya.

2.

La Diputació de Barcelona es compromet a arranjar i tancar amb tanca ramadera la
feixa superior a la zona d’aparcament, per tal d’evitar problemes entre els usuaris de
l’aparcament i l’activitat ramadera de la finca de Sant Andreu de la Castanya.

3.

La Diputació de Barcelona es compromet a arranjar el camí d’accés a la finca de Sant
Andreu de la Castanya a la finca propietat de la Diputació de Barcelona, des de
Collformic fins a la masia de Sant Andreu.

4.

Un cop acordats per ambdues parts els projectes d’actuació, la Diputació de Barcelona
prendrà al seu càrrec el cost íntegre de les inversions que es realitzin, així com la
tramitació de tots els permisos i llicències necessàries.

5.

La zona d’aparcament es mantindrà dins de la xarxa d’infrastructures d’ús públic del
Parc Natural del Montseny i romandrà oberta al públic mentre duri la vigència d’aquest
conveni.

6.

La Diputació de Barcelona prendrà al seu càrrec el manteniment de l’àrea
d’aparcament objecte del present conveni, assumint el seu cost, que no podrà
repercutir directament ni indirecta sobre la propietat de la finca que ha facilitat la seva
execució.

7.

La Diputació de Barcelona, mitjançant el personal de guarderia i els programes
d’informació adreçats al públic visitant, vetllarà per tal que els indrets objecte de les
obres recollides en el present conveni siguin utilitzats únicament per a les finalitats
previstes, evitant els usos i les actuacions que puguin ser causa de danys o de
perjudicis al patrimoni i a la resta d’usos que concorren en el mateix indret.

8.

El present conveni no implica cap tipus d’afectació sobre la finca i els seus límits,
exceptuant el compromís de la propietat de permetre l’aparcament de vehicles en l’àrea
habilitada a tal efecte i el seu trànsit per la pista que hi condueix.

Tercer.- Efectes del conveni de col·laboració
El contingut d’aquest conveni no té cap efecte registral ni comporta cap inscripció addicional
en l’escriptura; no obstant això, en cas de transmissió de la propietat de la finca on s’han de
dur a terme aquestes actuacions, el propietari actual, el Sr. J.R.B., es compromet a fer
respectar els termes d’aquest conveni.
Quart.- Vigència del conveni
El present conveni té una durada de 5 anys. Transcorregut aquest termini quedarà prorrogat
tàcitament per períodes de cinc anys més, si cap de les parts el denuncia amb tres mesos
d’antelació.
Cinquè.- Incompliment del conveni
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
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Sisè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o l’expiració del seu termini.
b) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior
c) Per mutu acord.
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
Setè.- Marc normatiu del conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i es subscriu també a
l’empara del règim jurídic establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Vuitè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni és la jurisdicció contenciós administrativa.
ANNEX AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I EL SR. Sr. J.R.B.,, PROPIETARI DE LA FINCA SANT ANDREU DE LA
CASTANYA, AL MUNICIPI DEL BRULL, PER A L’ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE LA
ZONA DE COLLFORMIC, AL PNM.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL CONVENI
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Quart.- Comunicar aquests acords al Sr. J.R.B., pel seu coneixement i als efectes
escaients.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.
(Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local).
1.- MOCIÓ que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona,
referent al projecte de Red Elèctrica Espanyola per la transformació de la xarxa
de transport d’energia elèctrica en xarxa de molt alta tensió entre Sentmenat i
Santa Coloma de Gramenet.
Per part del Grup d’ICV-EUiA-EPM es presenta una primera moció que és modificada i
un cop consensuada per tots els grups polítics el text definitiu de la mateixa és del
següent tenor literal:
MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUiA-EPM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
REFERENT AL PROJECTE DE RED ELECTRICA ESPAÑOLA PER LA
TRANSFORMACiÓ DE LA XARXA DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN
XARXA DE MOLT ALTA TENSIÓ ENTRE SENTMENAT I SANTA COLOMA DE
GRAMENET
Atès que ens hem assabentat que Red Eléctrica Espanyola (REE) ha presentat el
projecte de canviar els cables de 220 Kw per un traçat de 400 Kw en la línia
transportadora d’energia elèctrica en el tram Sentmenat- Santa Coloma de Gramenet i
la construcció d’una nova subestació transformadora en aquesta darrera ciutat.
Atès que l'afectació mediambiental del traçat de les línies existents de 200 kv no és
nul·la i tampoc ho serà una vegada convertides a 400 Kw i substituir una línia aèria de
220 Kw a una de 400 Kw altera les condicions radioelèctriques i mediambientals; entre
d’altres suposa la consolidació d'un corredor elèctric aeri d'alta tensió d'entrada a l'àrea
metropolitana de Barcelona, l'augment dels nivells dels camps electromagnètics, la
creació de noves esteses, torres, pòrtics, etc.
Atès que no s'han valorat ni els impactes ja existents ni els que es produiran per la
creació de la nova línia i, entre d’altres, no ens consta que s'hagi encarregat cap estudi
d'impacte ambiental i radioelèctric.
Atès que part dels terrenys per on transcorrerà la línia de Molt Alta tensió MAT formen
part del Parc de la Serralada de Marina, inclosa a la xarxa de parcs promoguts per la
Diputació de Barcelona, i que aquests es troben regulats pel Pla especial de protecció i
millora del sector sud de la Serra de Marina, de Badalona, Montcada i Reixac, Santa
Coloma de Gramenet i Tiana.
Atès que el pla especial esmentat qualifica les zones travessades per les línies
elèctriques com a zones d'alt interès ecològic i paisatgístic (ZIEP) i com a zones
d’interès natural (ZN)
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Atès que la recent evolució i decreixement real de la demanda d'energia elèctrica a
Catalunya, que s'explica per l'actual situació de desacceleració econòmica,
contradiuen totes les previsions oficials realitzades en els estudis de planificació de la
xarxa elèctrica. Aquests estudis són els que han servit de base per a la proposta de
realització de la línia i que en aquests moments la demanda en energia elèctrica i les
necessitats actuals de l'àrea metropolitana de Barcelona ja no justifiquen la urgent
necessitat d'executar aquests projectes.
Atès que la manca d'urgència també es confirma pel fet que aquesta línia MAT preveu
passar per Collserola i tancar l'anella pel Llobregat, i aquest traçat encara no està ni
projectat. Per tant, està pendent un posicionament metropolità sobre la MAT que
afavoreixi una implantació ben integrada.
Atès que la Unió Europea estableix un seguit de recomanacions i precaucions
respecte al Medi ambient i la salut de les persones respecte la construcció de Línies
de Molt Alta Tensió que estan sent ignorades per Red Eléctrica Espanyola (REE) sota
l’argument de que és una millora en la línia existent i no una nova línia MAT.
Atès que segons ha pogut constatar aquest grup els municipis afectats per aquesta
transformació de les línies no han rebut cap informació de Red Eléctrica Española
(REE) sobre aquest projecte.
Atès que el Barcelonès Nord és l’únic territori de la comarca del Barcelonès que té
totes les infraestructures viàries que connectant amb Barcelona en superfície comporta
un territori malmès històricament per infraestructures que s’han fet i projectat en
servitud a Barcelona (Tren, Autopista, Rondes, etc)
El grup d’ICV-EUiA-EPM proposa al ple de la Diputació de Barcelona els següents
acords:
1. Demanar a Red Eléctrica Espanyola (REE) que aturi el projecte d’arribada de la
MAT a Barcelona en el tram Sentmenat - Santa Coloma de Gramenet fins que els
municipis comptin amb la informació oficial suficient ique realitzi els obligats
estudis d’impacte ambiental i radioelèctric i que compleixi amb les recomanacions
de la UE en aquest traçat previst de línia MAT.
2. Instar a Red Eléctrica Espanyola (REE) que en cas de realitzar el projecte, aquest
ha de complir la legislació ambiental, les recomanacions de la UE i adoptar els
criteris d'integració urbana utilitzades per la mateixa empresa (REE) en projectes
recents de similars característiques. Com per exemple, el soterrament de línies i
l’allunyament de les torres dels habitatges com a mínim a 500 metres.
3. Expressar el suport de la Diputació de Barcelona a les actuacions judicials que ha
iniciat l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet contra aquest projecte i a la
campanya ciutadana iniciada per demanar el seu soterrament.
4. Manifestar la voluntat de la Diputació de Barcelona de donar suport als municipis
concernits en la realització dels estudis tècnics pertinents per determinar i
assessorar als municipis afectats sobre quins requisits ha de complir aquesta nova
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línia, segons les recomanacions de la UE, i traslladar els mateixos a Red Eléctrica
Espanyola (REE)
5. Informar d’aquests acords a Red Eléctrica Espanyola (REE), a tots els municipis
afectats per aquest nou tram de la MAT, al Govern de l’Estat, a la Generalitat de
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats.
Per defensar la Moció presentada, sol.licita l’ús de la paraula el portaveu del Grup
d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas.
Primer de tot, manifesta, agrair el suport unànime que rebrà aquesta moció. Dir que,
per a mi, és molt més fàcil la intervenció d’avui que la que vaig fer dimarts al Ple de
l’Ajuntament de Badalona ja que, en aquell Ple, CiU i PP van dir que decidirien el vot
depenent de la meva intervenció. Per tant, veig que aquí en tenen més confiança que
a casa meva i això és un motiu de satisfacció i, per tant, parlaré molt més tranquil
sabent que el vot ja està decidit i no dependrà de la meva intervenció. Ho dic perquè la
regidora de CiU i els regidors del PP de Badalona prenguin nota que em va ofendre
molt aquesta desconfiança que em van fer el dimarts.
Aquesta moció, afegí en algunes versions diferents, s’ha aprovat per unanimitat a
Santa Coloma de Gramenet dilluns, avui s’aprova també per unanimitat a l’Ajuntament
de la Llagosta i és que, ja que a l’Ajuntament de Santa Coloma se li va declarar un
terreny d’utilitat pública per fer una subestació d’energia de 220 kw a 400 kw en el
darrer Consell de ministres del Govern Zapatero, s’ha pogut anar descobrint que hi ha
una proposta, sobre la taula i amb finançament de REE, de canviar la línia d’alta tensió
(AT) per una línia de molt alta tensió (MAT) en el tram entre Sentmenat i Santa
Coloma de Gramenet.
REE el que està fent és publicar aquest projecte per trams, el que està fent és dir que
no és una nova línia MAT sinó que és una millora en la línia ja existent i d’aquesta
forma, pot saltar-se la legislació vigent de l’Estat espanyol quant a línies MAT i totes
les recomanacions de la UE. A més a més, jo crec que és especialment important el
posicionament de la Diputació de Barcelona ja que una bona part d’aquesta nova
xarxa transcorrerà pel Parc de la Serralada de Marina (pels municipis de Santa
Coloma de Gramenet, Sant Fost i Badalona), un parc que és gestionat per la Diputació
de Barcelona i en aquesta moció també instem la Diputació de Barcelona, manifestem
la voluntat de la Diputació de pensar quina afectació pot tenir en el Parc de la
Serralada de Marina i, sobretot, d’assessorar els municipis afectats.
Aquest diputat que us parla ha pogut constatar que l’alcalde de Badalona no tenia cap
coneixement d’aquest projecte, que l’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda no
tenia cap coneixement d’aquest projecte, que l’alcalde de la Llagosta no té cap
coneixement d’aquest projecte. Per tant, podem deduir que, en tot aquest tram de la
línia MAT, REE no ha informat a cap municipi i, per tant, jo crec que és molt important
que la Diputació de Barcelona insti REE a tenir cura i sensibilitat amb els ajuntaments
del nostre territori per pactar els criteris d’aquesta nova línia MAT.
I un punt molt important que cal destacar-ho. Aquí no estem qüestionant si l’arribada
de la MAT a Barcelona, en aquests moments, és necessària o no (el meu Grup té una
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opinió que, com coneixen, discrepa amb aquesta arribada de la MAT a Barcelona,
però que no s’expressa en aquesta moció). Aquesta moció el que vol expressar és que
REE no pot actuar sense complir les normatives i les recomanacions de la UE, sense
informar els ajuntaments i, sobretot, REE (i aquí parlaré en nom, també, dels meus
companys de Santa Coloma de Gramenet) no pot pretendre instal·lar una línia MAT als
barris de Can Franquesa i les Oliveres, a menys de 500 metres dels habitatges.
Parlo en nom, també, com a badaloní, del territori del Barcelonès Nord. Crec que és
important dir, i que la Diputació de Barcelona també ha de fer constar, que l’únic
territori de tota la comarca del Barcelonès que té totes les infraestructures sense
soterrar són els tres municipis del Barcelonès Nord. Autopistes, rondes, vies de tren i
ara la línia MAT. Jo crec que la Diputació de Barcelona ha de ser solidària amb el
nostre territori. La Diputació de Barcelona ha de ser, sobretot, solidària amb
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la seva alcaldessa, el seu govern i la
seva ciutadania (un dels ajuntaments més importants d’aquesta província) i, sobretot,
la Diputació de Barcelona ha de ser solidària amb tots els alcaldes del tram Sentmenat
- Santa Coloma de Gramenet d’aquesta nova línia MAT, que a dia d’avui no tenen cap
informació d’un projecte que no només en el cas de Santa Coloma sinó, pel que hem
pogut conèixer, perquè no existeix cap plànol global de tot el projecte, en municipis
com la Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda la línia també passa sense soterrar per
nuclis urbans i zones industrials.
Sense res més, agrair el suport de tots els grups de la Diputació de Barcelona i
demanar al Govern que ens informi, al nostre Grup, de quines tasques
d’assessorament (com demanem a la moció) farem en els municipis afectats i de quins
estudis es realitzaran per tal de mitigar l’impacte d’aquesta nova línia en el Parc de la
Serralada de Marina.
A continuació la Presidència dóna l’ús de la paraula al portaveu del Grup d’ERC-AM,
Sr. Portabella, que comença la seva intervenció dient que votarem a favor d’aquesta
proposició. Votarem a favor tant per les formes que es denuncien de REE com pel fons
del que representa aquesta proposició.
Sobre les formes. Són extremadament inadequades i de menysteniment als
ajuntaments. Hi ha una manca de transparència per part de REE seguint com una
espècie d’estratègia d’aquelles de “mirem de no explicar-ho a veure si ningú no se
n’assabenta i ja s’ho trobaran fet”. Això és un menysteniment fins i tot a les persones,
als regidors i a les regidores dels municipis que es veuen afectats així com en l’àmbit
d’institucions supramunicipals (ahir mateix, el Consell Comarcal del Barcelonès es va
veure obligat a aprovar un punt, en el seu Plenari, en el qual es demanava a REE
informació, en tant en quant afecta territoris dels quals és propietari el Consell
Comarcal i no ha informat per a res i ha començat a utilitzar-los). És un tipus de
comportament absolutament sorprenent i, per tant, creiem que, efectivament, s’ha de
demanar que es facin les coses ben fetes a REE i que tingui cura de la informació tant
als municipis com a aquelles entitats supramunicipals que es poden veure afectades.
D’altra banda, ens sembla obvi que, dintre d’aquesta actitud amb una manca de
transparència incontestable, el que es busca és mirar de fer veure que no és una nova
línia i, per tant, mirar-se d’estalviar els estudis d’impacte ambiental i radioelèctric que
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demana la UE. I en els terrenys pels quals passa creiem que no només són
insalvables sinó que són clarament obligatoris; és a dir, passa aquesta MAT per llocs
molt sensibles tan urbans com en el terreny del patrimoni natural i, per tant, creiem que
s’ha d’exigir de manera clara que es facin aquests estudis d’impacte ambiental i
radioelèctric, tal com he dit abans.
I per últim, en les seves ubicacions, creiem que són desencertades i abans, també,
s’ha mencionat, pel diputat que ha presentat i defensat aquesta moció, que passi per
barris com les Oliveres i Can Franquesa, en els quals passa a 75 metres i a 150
metres de nuclis habitats, amb prop de 5.000 persones (més de 4.600 persones),
quan, a més a més, el desenvolupament de la MAT en altres indrets de Catalunya (i
així està acordat) ha d’anar a una distància mínima de nuclis urbans de 500 metres.
Per tant, tot plegat és com intentar que no ens en adonem que s’estan fent aquestes
coses perquè puguin incomplir la llei, no? Per sort, els polítics ens dediquem a fer la
nostra tasca, ens en adonem quan ens intenten aixecar la camisa i, per tant, he dit als
de REE que no només han de complir la legislació sinó que estem enfadats que es
pensin que ens poden prendre el pèl.
Tot seguit intervé el president del Grup Popular d’aquesta Corporació, Sr. García
Albiol, per dir que, com no podia ser d’altra forma, el Grup del PP donarà suport a
aquesta moció (no és que donem suport sinó que la presentem de forma conjunta) i és
una moció (i s’ha fet referència) molt semblant en els termes a la que el dimarts passat
s’aprovava en l’Ajuntament de Badalona. Jo dir-li, senyor Mañas, que no és una
qüestió de més o menys confiança i que digui que aquí, a la Diputació, li fan més
confiança que en el seu propi municipi. És molt més senzill que això, senyor Mañas. A
Badalona el coneixem i aquí no el coneixem tant, i aleshores els elements de
prudència doncs són superiors. He fet aquest salvetat (i del seu partit també el
coneixen, no?), que em sabrà entendre el to de la mateixa.
Estem parlant d’un projecte que aprova l’últim Consell de ministres del Govern
Zapatero. No estem parlant d’un projecte, de l’actual Govern d’Espanya i que posa
sobre la taula sense avisar ningú, no. Estem parlant d’un projecte que aprova l’últim
Consell de ministres del Govern Zapatero fa set o vuit mesos i a on, ni en aquell
moment s’informa els ajuntaments afectats ni en aquest moment els alcaldes i els
ajuntaments hem tingut constància del mateix fins que ens l’hem trobat sobre la taula, i
aquí estem representant el conjunt de municipis de la província de Barcelona. Aquest
projecte afecta una sèrie de municipis, especialment del Barcelonès Nord.
Segurament, el municipi del qual jo sóc alcalde és el menys afectat (l’afecta d’una
forma residual, puntual), però sí que com es parla, especialment en el que fa
referència a Santa Coloma de Gramenet, es dóna una situació que, si més no, resulta
preocupant.
Què és el primer que hem de plantejar? Sota el nostre punt de vista, és que el que
necessitem és informació abans de criticar el projecte (que el podem criticar), però el
primer que necessitem és informació i, com dic, em sembla que és inacceptable que
els ajuntaments afectats, els alcaldes afectats, fins al dia d’avui no hàgim tingut
aquesta informació per part de REE.
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Nosaltres som conscients en el context i em sembla que aquí tothom i jo crec, que
aquesta moció, que hem estat modificant a última hora, va en aquesta línia: tothom és
conscient del context en què ens trobem en aquests moments i tenim present el
greuge comparatiu que té la comarca del Barcelonès, com s’ha dit, a on la majoria de
les infraestructures no està soterrada, a on la majoria de les infraestructures el que fa,
moltes vegades, és dividir el territori (però no estic parlant del territori dels municipis
sinó del propi municipi) en dues o tres parts. L’escenari ideal és el soterrament? Sí,
però com dic hem de ser conscients que el context econòmic en què ens trobem,
doncs, ens porta a què, molt possiblement, el soterrament total d’aquest projecte en tot
el seu tram doncs és inviable en aquest moments. No estic afirmant; estic llançant a
l’aire, doncs, un interrogant. Molt probablement, ens trobem en aquesta situació però
el que hem de reconèixer és que no ens podem pronunciar perquè la informació no
ens ha arribat a cap de nosaltres. Per tant, la línia que s’apunta a la moció i,
especialment, pel que fa referència als serveis de la Diputació, que donin suport a
aquests ajuntaments que necessitin o que necessitem el suport tècnic per conèixer bé
el projecte, per poder presentar les alternatives necessàries, a nosaltres, membres del
Govern d’aquesta Diputació i, al final, com a regidors i alcaldes que som dels municipis
afectats, ens sembla una bona iniciativa.
Jo, el que demanaria i afegiria (no és per afegir-ho in voce ni molt menys, però sí com
una reflexió) a aquesta Presidència, que com a president de la Diputació doncs insti
les instàncies necessàries perquè s’acceleri aquesta donada d’informació, aquesta
posada d’informació sobre la taula als municipis afectats perquè, com li dic, hi ha
alguns a qui ens afecta de forma residual però sí que hi ha altres a qui afecta de forma
molt concreta sobre el territori i a mi em sembla que aquesta situació de neguit no
beneficia ningú. Primer, no beneficia els veïns, no beneficia els municipis afectats i
tampoc no beneficia REE. Per això, jo el que li demanaria és que, dins del que vostè
representa i d’acord amb l’aprovació que hem fet d’aquesta moció, insti perquè de
manera accelerada o de forma ràpida es procedís a tota aquesta informació, que és
bàsicament el que nosaltres estem reclamant, i sobre la base d’aquesta informació
doncs veurem què és el que podem fer i cap a quin camí i quina direcció podem
treballar els ajuntaments en funció, de com sigui aquest projecte, d’una manera o
d’una altra. Per tant, moltes gràcies i tot el suport als municipis, especialment als més
afectats per aquest projecte.
La Presidència manifesta que es prendran en compte les consideracions del Sr.
García Albiol i cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup Socialista, S. Mayoral,
que comença la seva intervenció, segons ell, d’una manera atípica. Senyor Garcia
Albiol, no m’ha agradat el to amb què ha parlat del senyor Mañas i ho haig de dir; crec
que ens devem tots respecte en aquesta sala. Jo no conec el senyor Álex Mañas amb
tanta intensitat com vostè però el respecto intensament. Això segur. Per tant, li haig de
dir que no m’ha agradat el to que ha utilitzat per parlar d’un diputat d’aquesta casa.
També, en relació amb el senyor Garcia Albiol, hem despertat el fantasma Zapatero
(era un tema recorrent en les seves intervencions). Veig que ara pensa en el senyor
Zapatero. Nosaltres li hem de dir que les coses que no es fan bé estan malament les
faci qui les faci i, si el senyor Zapatero i el seu govern van impulsar aquest manera de
treball, doncs es van equivocar, i ja està. I tant és així que qui ha impulsat la línia de
treball crítica envers aquesta línia és l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, que
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em sembla que també té un color polític determinat, i el que ha impulsat l’alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet és el treball unitari al voltant d’aquest tema i ha fet una
feina (que em sembla val la pena, també, posar de relleu) que és la d’aconseguir que
tots els grups d’aquest municipi votin el mateix i, bàsicament, el que se’ns proposa
avui és el mateix que l’alcaldessa de Santa Coloma va consensuar amb els grups
municipals del seu municipi, que són tres coses, eh? Les coses s’han de fer bé
(aquesta és una premissa que hauríem d’aplicar universalment) i aquest expedient
s’està fent malament hagi iniciat l’expedient qui l’hagi iniciat. S’està fent malament, se
segueix fent malament. La segona qüestió i la segona premissa: les qüestions que
impliquen una afecció al territori s’han de fer amb el territori, no malgrat el territori o en
contra del territori. Aquesta és una segona premissa, que ha de formar part (forma
part, segur) de la feina que impulsem la majoria dels que estem aquí (alcaldes,
alcaldesses, regidors, regidores) i, especialment si té un impacte ambiental complex,
encara més. Només es pot fer amb diàleg amb el territori, amb els ajuntaments, amb
les entitats i és el que reclamem avui amb aquesta moció, que és que les coses es
facin bé les faci qui les faci, que es facin amb diàleg amb el territori i, especialment,
quan tenen una incidència ambiental. Per això, donarem suport a aquesta moció.
En el seu torn, el portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García Cañizares,
manifesta que evidentment, donarem suport a la moció per una raó absolutament
determinant i és el fet que tot el que es faci en el territori ha de ser d’acord amb el
territori. Per tant, qualsevol acció (i en aquest cas el pas d’una línia MAT) s’ha de
consensuar o, com a mínim, s’ha d’informar els ajuntaments afectats; per tant, els
veïns afectats, que són els que viuen al territori. En aquest cas, no s’ha fet d’aquesta
manera (REE no ha fet el pas de parlar amb els territoris) i l’anècdota és que s’hagi
començat a fer sense que hi hagués coneixement. Fins i tot en el moment que la
Diputació rebés aquesta moció, la pregunta que ens vam fer molts diputats i el mateix
portaveu de CiU era: “De què estem parlant concretament?”, perquè realment no hi
havia cap tipus d’informació.
En aquest sentit farem costat a la moció però, sobretot, farem costat als municipis
afectats, que són del territori i que necessiten l’absoluta informació sobre què està
passant, i què està passant en aquest espai del Barcelonès Nord i què està passant o
què pot passar, també, en altres comarques que també estan amb tots els serveis per
sobre del territori com poden ser el Maresme o altres comarques que també estan en
aquest mateixa situació i que, en un moment donat, es poden trobar amb aquesta
sorpresa d’aquest tipus. Fem costat a la moció i penso que hem fet una feina molt
important els grups de consensuar-la i presentar-la gairebé conjuntament, encara que
sigui proposta d’ICV.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
2.- MOCIÓ que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona,
en defensa de les polítiques locals d’educació 0-3 anys i dels ensenyaments
artístics
Per part del Grup d’ICV-EUiA-EPM es presenta una moció que és modificada, el text
definitiu de la mateixa és del següent tenor literal:

64

MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUiA-EPM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN
DEFENSA DE LES POLÍTIQUES LOCALS D’EDUCACIÓ 0-3 ANYS I DELS
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Atès que des de fa anys el món local català ha fet una opció ferma per la creació d’una
xarxa d’escoles bressols municipals i de les escoles municipals de música i dansa com
necessàries en l’oferta educativa de les ciutats i pobles, demandada per la pròpia
ciutadania i que a dia d’avui amb les retallades i els incompliments del Govern de la
Generalitat aquest model educatiu que tant d’esforç ha significat per molts ajuntaments
veu perillar la seva viabilitat.
Atès que l'educació, en les seves diferents expressions, són elements fonamentals per
avançar i establir l'equitat entre els infants i els joves de qualsevol societat. En aquest
sentit els municipis, sobre tot a partir de l'etapa democràtica, hem col.laborat amb el
Govern Autonòmic per a portar a terme una excel·lent planificació que ha facilitat la
distribució de centres per cobrir amb garanties les necessitats educatives de la ciutat i
permetent una cohesió social importantíssima entre escoles, instituts i escoles
d’ensenyaments artístics.
Atès que les Escoles Bressol Municipals, implantades en més de 500 municipis i
atenent a prop de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant,
revertint d’una manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats dels
ensenyaments de caràcter obligatori.
Atès que les Escoles Municipals de Música i Dansa no són sols el primer esglaó
educatiu artístic de la música i la dansa del país i una base de la cultura, sinó que
també contribueixen a la cohesió social i a l’educació integral que permet a l’individu
desenvolupar-se plenament, col·laborant igualment en la construcció de valors,
habilitats i competències de caràcter general.
Atès que la consellera Rigau va comunicar el passat 11 de juny, que finalment tot i que
hi havia un compromís amb les entitats municipalistes adquirit amb anterioritat, la
subvenció que percebran els ajuntaments catalans per al curs 2012-13 a les escoles
bressol serà finalment de 875€ per alumne i any, i suprimint la convocatòria de
beques. I que en el cas de les escoles de música i dansa, després de patir una
retallada en l’aportació del departament amb caràcter retroactiu (passant dels 600
euros als 230 euros del curs que acaba) i no havent comunicat el finançament pel
proper curs, fet que posa en perill aquest servei en 158 centres i per a un conjunt de
més de 40.000 alumnes i prop de 4.000 llocs de treball.
Atès que aquesta nova retallada del 52% en escoles bressol i del 62% en escoles de
música i dansa trenca la idea de xarxa pública i de caràcter educatiu i significa una
nova deslleialtat amb el món local i amb el país perquè va ser per la Llei 5/2004
aprovada al Parlament de Catalunya que es van crear 30.000 noves places públiques
d'Escola Bressol Municipal entre 2004 i 2010. Aquesta retallada significa una regressió
sense precedents en el model educatiu i en el model de finançament i la política de
terços equitatius entre Generalitat, ajuntaments i famílies per finançar les places
d’escoles bressol i ensenyaments artístics. El nou model de la Generalitat vol finançar
només 5 hores escolars (sense menjador ni acollides) i es basa en un cost/plaça de
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3.400 euros finançades el 25% Generalitat, l’altre 25% pels ajuntaments i el 50%
famílies, significant així una injusta càrrega del cost de les escoles bressol sobre la
ciutadania.
Atès que totes aquestes mesures estan provocant un dèficit econòmic i seriosos
problemes de tresoreria als ajuntaments, la dificultat de l’accés a aquests serveis a les
famílies més necessitades i en darrer terme el qüestionament de la viabilitat
econòmica d’aquests centres, i per tant del model pactat i actualment vigent a partir
de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i la que es deriva de la ILP
presentada i concretada en la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de
qualitat.
Atès que a diferència de les dades aportades pel Departament d’Ensenyament, el cost
real mitjà de la plaça segons un estudi de la Diputació de Barcelona de l’any 2010 (de
30 municipis), és de 5.485 euros/plaça/any en el cas de les escoles bressol.
Atès que l’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial,
tot establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que
“restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació
d’aquest servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com a referent
els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”.
Atès que la tasca realitzada tant per les escoles bressols com per les escoles de
música i dansa s’ha demostrat enormement valuosa no tant sols per l’èxit escolar dels
infants si no també com elements fonamentals per la cohesió social dels pobles i
ciutats.
Atès que els incompliments del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no
poden repercutir contínuament en la taxa que han de pagar les famílies i carregar
encara més sobre els ciutadans pel manteniment d’aquests serveis municipals.
Atès que la Diputació de Barcelona vol seguir mantenint les polítiques de suport
educatiu en els serveis educatius municipals de 0-3 i ensenyaments artístics com a
prioritat política per tal de garantir la cohesió social, insistint en el valor educatiu de
l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la importància que tothom hi pugui accedir.
El Grup d’ICV-EUiA-EPM proposa l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- Reclamar el reconeixement institucional de la qualitat del serveis educatius i
la bona gestió realitzada a través dels centres de titularitat municipal i d’absoluta
transparència i rendiment de comptes fets en cada exercici econòmic al propi
Departament d’Ensenyament.
Segon.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que rectifiqui la retallada del 52%
en les escoles bressol i del 62% fins aquest 2012 en les escoles de música i dansa i
asseguri el finançament dels centres educatius municipals amb el manteniment dels
mòduls d’aportació acordats amb les Entitats Municipalistes per tal de fer viable i
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sostenible la xarxa pública d’escoles bressols i les escoles municipals de música i
dansa.
Tercer.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que mantingui l’actual model de
col·laboració institucional amb els ajuntaments en l’àmbit dels centres educatius
municipals definits en la Llei del Parlament 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars
d'infants de qualitat, aprovada per unanimitat i amb els acords entre el Departament i
les entitats municipalistes pel fiançament de les escoles de música i dansa.
Quart.- Reclamar la responsabilitat de la conselleria d’Ensenyament per al
restabliment urgent de la dotació de 5 milions d’euros destinada a beques per a les
famílies desafavorides i beques menjador, tal com insta la Llei 5/2004 del Parlament
per a les escoles bressol públiques i consolidar aquesta partida de suport a les
famílies, imprescindible en l’actual realitat social del país.
Cinquè.- Instar a la convocatòria d’una reunió urgent del Consell de Governs Locals
per tractar la difícil situació econòmica municipal a Catalunya, agreujada per la
involució del model de finançament de les escoles bressol municipals i escoles de
música i dansa que fa insostenible l’acumulació del deute local davant el nou escenari
que regula la “Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera”.
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música.
Seté.- 7è. Denunciar i rebutjar l’eliminació total de les partides econòmiques
destinades a Catalunya per part de l’Estat durant aquest i següent curs escolar vers
les escoles bressol. Reclamar al Govern Central el compliment dels compromisos
contrets amb la Generalitat de Catalunya en relació a la despesa educativa i
especialment a la franja 0-3 anys.
El portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, sol.licita la paraula per explicar i
defensar el contingut de la Moció. En aquest sentit manifesta que no és la primera
vegada que arriba a aquest Ple i que presentem alguna moció que té a veure amb els
incompliments del Govern de la Generalitat amb els ajuntaments del país en els
darrers temps. Crec que tampoc no convindria que reproduïm aquí debats que hem
tingut al Ple i que s’han tingut en altres àmbits sobre si estan o no plenes les finances i
les caixes públiques en aquests moments. Aquest és un debat que sí és important
però el que estem defensant en aquest moció és, sobretot, reconeixement, respecte i
lleialtat institucional.
No estem parlant només de diners. Estem parlant d’un servei que, des de 1979, és
una aposta que han fet els ajuntaments d’aquest país per posar en marxa escoles de
música i dansa d’una qualitat extraordinària, reconegudes internacionalment i que, en
alguns casos, en algunes ciutats suposen un element de cohesió social
importantíssim. I de l’aposta, també, dels municipis d’aquest país per fer, de l’educació
0-3 anys, una veritable etapa educativa. Aquesta, a més a més, darrera aposta
conveniada i reglamentada per llei fa pocs anys en el Parlament de Catalunya,
conveniada i signada amb els ajuntaments del país molt recentment. Estem parlant no
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només de serveis educatius, estem parlant com he dit al principi, de serveis d’una
extremada qualitat, prestats amb una extremada cura per part dels ajuntaments del
nostre país i que fan una aposta per la cohesió social dels nostres municipis i per
elevar, qualitativament i quantitativament, el capital instructiu i educatiu de la nostra
aprovació.
Si vostès llegeixen els acords de la moció, hi ha un punt que fa referència a
l’incompliment de la Generalitat de Catalunya, que es reclama que no hi hagi aquesta
rebaixa en l’aportació del 52% a les escoles bressol municipals, ni aquesta rebaixa del
62% en les escoles de música i dansa. Parlem, també, que és molt difícil d’entendre,
molt difícil d’explicar que, quan es produeix aquesta retallada, que comporta un
increment de les quotes per part dels municipis a les famílies, s’elimina la partida de
cinc milions d’euros de beques que estaven destinats per a escoles bressol. Estem
parlant d’un tema que afecta 70.000 famílies del nostre país, que afecta directament a
la seva butxaca. Estem parlant de dos serveis (el d’escola bressol i el d’escola de
música) que els ajuntaments de la província de Barcelona i de Catalunya han prestat
amb qualitat i amb lleialtat al Govern de Catalunya i veiem avui que aquesta lleialtat no
està sent degudament pagada per la Generalitat de Catalunya.
No es pot anunciar, el mes de juny, la rebaixa del 52% de l’aportació de la Generalitat
als ajuntaments per mantenir les escoles bressol de cara al curs vinent, que comença
el setembre. No es pot obligar els ajuntaments d’aquest país a fer plens extraordinaris
d’urgència per aprovar augments de quotes en els seus serveis d’escoles bressol. No
es pot obligar els alcaldes de Catalunya a haver de córrer a donar explicacions, a les
famílies del seus municipis, dels incompliments de la Generalitat de Catalunya. Alguna
vegada els hi he dit, en aquest Ple, que no pot existir Catalunya sense els seus
ajuntaments però avui, a més a més, m’agradaria dir-los-hi que és obligació de la
Diputació de Barcelona, més enllà del color polític dels nostres diferents grups i de qui
governi a la Generalitat de Catalunya, reclamar tant al Govern de la Generalitat com al
Govern de l’Estat que compleixi amb els compromisos que té signats amb les entitats
municipalistes del país.
Aquesta és una moció que parla de retallades, sí, que vol posar en valor la tasca de
les escoles bressol i de les escoles de música i del país, que vol posar en valor
l’aposta que els ajuntaments han fet per prestar serveis educatius de Catalunya però,
a més a més, és una moció que creiem que, des de la Diputació de Barcelona, no pot
ser rebutjada perquè és una moció que el que demana és instar la Generalitat de
Catalunya a complir els seus compromisos amb el món local. No vull entrar en el debat
de les retallades perquè entrarem en el debat de com està, buida o plena, la caixa; vull
entrar en el debat de la lleialtat institucional i en el compromís del món local amb els
serveis del país però, també, el compromís que ha de tenir la Generalitat de Catalunya
amb els ajuntaments d’aquest país.
A continuació intervé el portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, per manifestar
que malauradament, l’educació, a l’igual que la salut, està sent un dels temes centrals
d’aquesta crisi des de la perspectiva dels serveis públics. Nosaltres ens ocupem,
bàsicament, dels serveis en l’àmbit municipal i la veritat és que les conseqüències de
les decisions que es prenen des de la Generalitat de Catalunya i des del Govern
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central, tenen unes conseqüències dures en la seva translació municipal i, a més a
més, amb una entrega per etapes que cada vegada empitjora més.
Jo diria que, dintre d’aquest àmbit de l’educació, que és l’esperança de tot un poble i
d’un país (nosaltres, com a republicans, creiem a més que l’educació és la part
fonamental per tenir les mateixes oportunitats de les persones per poder desenvolupar
amb plenitud i la seva vida), doncs dintre d’aquest sector de l’educació, l’educació
dintre de l’àmbit 0-3 doncs està rebent especialment. A vegades, es pot menystenir
dient que “home, va, el sector 0-3 anys al final doncs, igual que fins als sis anys, no és
educació obligatòria i, per tant, ocupem-nos de la part educatòria, que és molt
important” però, com tots vostès saben, tots els estudis de neurociència que estan
sortint, publicant-se i és el terreny en què la humanitat està avançant en aquests
moments, donen una extrema importància a aquesta franja d’edat per a la constitució
del cervell de les persones i per a les aptituds que tindran posteriorment. Per tant, vull
posar en valor la importància que té una bona educació 0-3 anys i vull incloure-la, per
tant, dintre de la importància que té l’educació com a esperança d’un país i per a la
constitució d’una societat que sigui democràtica en el sentit d’oferir possibilitats a totes
les persones.
Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció també pel que fa referència, als
ensenyaments artístics i li hem afegit un punt, que agraïm que ICV hagi incorporat, en
el qual, reclamem al Govern central el compliment dels compromisos contrets amb
Catalunya en relació amb la despesa d’educació i, especialment, els 0-3 anys. Per poc
marc d’anàlisi que es faci i es vegi quins són els motius que ens porten a aquesta
situació, no perquè tots ho sapiguem i ho haguem dit fins i tot en diverses ocasions,
podem obviar que la responsabilitat directa de l’Estat és molt gran. En el curs 20092010, l’Estat aportava a les escoles bressol prop de 21 milions d’euros; ara n’aporta 0
milions i anuncia que, l’any que ve, continuarà aportant-ne 0 milions. No és per la
política ni per les creences de la meva formació política sinó, diguem, per una anàlisi
estricta i racional que això té una conseqüència directa sobre els pressupostos de la
Generalitat, que té una conseqüència directa sobre els pressupostos dels municipis,
que té una conseqüència directa sobre les aportacions de la ciutadania, que moltes
vegades se situa al límit del possible i que acaba fent que aquell concepte d’educació
que defensem es vegi clarament minvat i, fins i tot, portat a l’extrem de no poder ser
seguit per algunes famílies, cosa que és un fracàs com a país. Per tant, a nosaltres
ens sembla que no es pot descontextualitzar, que hi ha una responsabilitat clara del
Govern central, amb aportacions concretes que s’han deixat de fer i que això forma
part de tot un entourage, de tot un entorn polític que és insostenible, que és
insoportable i que per tant, cal canviar amb urgència també per tenir una bona
educació en l’àmbit 0-3 anys i el dels ensenyaments artístics.
Tot seguit fa ús de la paraula el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, per
contestar al Sr. Mañas dient-li clar, el senyor Mañas parlava de no mirar les finances
de les administracions ni de com està econòmicament la Generalitat sinó que parlem
del sistema, però si parlem de serveis parlem de diners i votarem en contra, ja li dic,
perquè no podem reclamar un sistema per al qual no hi ha diners i que l’anterior
Govern de la Generalitat va gestionar no massa bé i que ara estem com estem. I el
que s’ha de fer és buscar solucions i alternatives i, per què no?, una d’elles pot ser la
concertació.
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Miri, posaré un exemple que es pot extrapolar a altres municipis: la ciutat de
Barcelona. Xarxa d’escoles bressol públiques que ha deixat sense escolaritzar una
mitjana lineal de 5.000 infants cada any o, per exemple, a les escoles de música la
demanda no atesa de places públiques en el curs 2011-2012 ha estat d’un 63%. El
sistema que vostès volen defensar i, evidentment, hem de buscar alternatives a la
situació en què estem i hem de posar, doncs, els problemes sobre la taula i buscar
alternatives però també és important el que vostès no diuen en aquesta moció. Vostès
parlen que les escoles bressol municipals garanteixen el desenvolupament integral de
l’infant repercutint directament sobre els futurs resultats satisfactoris de l’ensenyament
de caràcter obligatori, i què fan les escoles bressol privades? Tot el contrari? Ja sé que
vostès, la iniciativa privada, no creuen en la seva professionalitat però escolti, jo crec
que les escoles bressol privades fan una bona feina i, si fa falta buscar línies de
concertació, es podria treballar i també és important que les escoles bressol privades
sàpiguen quina és l’opinió que tenen vostès sobre elles. I acabaré només dient que la
realitat és aquesta i que les deficiències i mancances educatives actuals a Catalunya
només tenen una patent d’origen, que es diu tripartit.
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, intervé dient que seguim amb els
fantasmes. Jo voldria començar aquest intervenció dient que assisteixo a tot el debat
sobre escoles bressol amb un cert astorament. A vegades sento declaracions de
responsables polítics i llegeixo informacions als mitjans de comunicació en què sembla
ser que això de les escoles bressol és una dèria d’alguns alcaldes que tenen un forat a
la mà. A vegades es dóna aquesta impressió i potser, des de determinats llocs, s’ha
intentat donar aquesta impressió: una dèria d’alguns eixelebrats que tenen poca cura
dels recursos públics. I a mi m’ofèn aquesta visió.
Alguns coneixem, per procedència i per edat, com es va començar aquesta història.
Mireu, les escoles bressol municipals neixen amb la democràcia municipal bàsicament.
L’actual model d’escoles bressol municipals comença a partir de la renovació dels
ajuntaments que ve de les eleccions municipals de l’any 1979 i les escoles bressol
estan forjades pel municipalisme més actiu dels anys vuitanta i són fruit del
municipalisme més actiu dels anys vuitanta, amb una aliança estreta amb els
moviments de renovació pedagògica i amb una aliança estreta amb les associacions
de veïns i amb els moviments populars. Aquí neixen les associacions de veïns (i molts
de vostès ho saben) i fan una feina importantíssima explicant i reclamant el 0-3 com
una etapa educativa d’extraordinària importància i ho palesen, ho expliquen i ho
experimenten innovant en matèria educativa, apostant per la integració de la dona en
la societat i en el mercat de treball, apostant per la cohesió i per l’equitat i aquestes
escoles bressol municipal dels anys vuitanta ho fan des de la responsabilitat que ve de
la proximitat, i ho fan llegint i escoltant persones com la Marta Mata, que explicava
coses com les que estic explicant avui en aquesta mateixa sala quan va ser diputada o
quan va ser regidora de l’Ajuntament de Barcelona. Per cert, ahir va fer sis anys que
va morir la Marta Mata i la trobem a faltar. Escoles bressol, per tant, endegades i
monitoritzades pels ajuntaments democràtics recuperats l’any 1979, moltes vegades
amb la Generalitat mirant de reüll, col·laborant poc i a vegades, també perquè no dirho?, posant traves. Les escoles bressol municipals es van desplegar amb la força dels
docents, amb l’acompanyament de les entitats i dels moviments populars i amb el
recolzament i el lideratge del món local. Món local sol, moltes vegades sol.
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La gent es dóna compte que aquest és un aspecte essencial per a l’educació dels
infants i els ciutadans i les ciutadanes engeguen una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP), una ILP que es veu en el Parlament i que té com a resultat una Llei, una Llei que
sorgeix dels ciutadans i les ciutadanes, d’aquelles que es fan recollint signatures,
sabeu?, d’aquelles que es fan amb la convicció que tot el que passa al voltant del 0-3
anys és important i efectivament, s’aprova una Llei, una Llei que marca el
cofinançament de les escoles bressol, que consolida els 0-3 anys com una etapa
educativa i que fixa uns objectius clars per a aquesta etapa i que genera uns acords. I
efectivament, es tanca un acord entre entitats municipalistes i Generalitat (alguns dels
protagonistes d’aquest acord estan asseguts en aquesta sala) i aquests acords fixen
quines són les ràtios del cofinançament: 5.400 euros/plaça creada pel que fa a la
inversió i 1.800 euros pel que fa al sosteniment de les places.
Bé, passa el temps i entrem en una situació de crisi econòmica i òbviament això és un
factor que no podem obviar ningú no pot obviar, i s’obre un procés de diàleg a l’entorn
del finançament d’aquestes places d’aquestes escoles bressol i s’entra en una espècie
de regateig, de subhasta a la baixa sobre amb quant es finançaran aquestes places i
hem vist diversos moments: 1.300, llavors puja a 1.600, llavors baixa a 1.100 i, al final,
es fixa en 875 euros/plaça amb un argument. Ens diuen, des de la Conselleria, que el
cost de la plaça d’escola bressol és de 3.400 euros. Bé, doncs escolteu, no hi estem
d’acord. Cal escatir i cal treballar a l’entorn del cost de la plaça. Hi ha un estudi
d’aquest casa, la Diputació de Barcelona, dels cercles de comparació (prou coneguts i
prou acreditats) que el fixa (crec recordar) en 5.700 euros. Les escoles bressol de la
Generalitat costen 7.500 euros/plaça, no 3.400 i els pares paguen 900 euros, crec
recordar. En canvi, se’ns fixa ara aquest valor de 875 euros. Bé, nosaltres creiem que
per aquí no anem bé, per aquí no avancem bé. Aquest valor de 875 euros generarà un
augment extraordinari de les quotes i, probablement, un tancament de moltes escoles
bressol.
Què estem aconseguint? Quin és el resultat de tot això? Home, una fractura d’aquest
model que vam imaginar, que vam desplegar i que vam acordar consensuar i
cofinançar el Govern de Catalunya i els ajuntaments. Fractura del model. Fixi’s, la
subvenció a una escola bressol privada està en 800. Estem empatats ja gairebé. Les
escoles bressol municipals en 875 euros. Estem empatats. Per tant, una fractura del
model. En aquest procés, el que s’ha detectat és que no hi ha hagut realment una
negociació, no hi ha hagut (entenem) voluntat de negociar i acordar, que és el que
reclamem des del món local. Negociar i acordar. I per altra banda, el fet de la no
convocatòria de les beques (aquests cinc milions a què feia referència el senyor Àlex
Mañas) contribueix directament a trencar l’equitat en l’accés a les escoles bressol i els
alcaldes sabem els efectes: es van buidant les aules, efectivament. Hi ha gent que no
pot pagar i se’n va. Marxen de les aules els que no poden pagar i, evidentment també,
el procés genera prou dubtes i prou incerteses perquè el procés de preinscripció hagi
estat molt problemàtic.
Què reclamem? Un acord just i digne. Un acord que garanteixi la continuïtat de les
escoles bressol, que garanteixi l’equitat en l’accés a les escoles bressol i un acord que
atengui el principi de suficiència de l’acció municipal. Reclamem això, és ben senzill.
Reclamem parlar més, acordar i centrar l’esforç a consolidar un model que ha estat un
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bon model (el model d’escoles bressol municipals) que no exclou els altres models i
que és imprescindible consolidar perquè aquest país miri el futur amb més optimisme.
A continuació la Presidència dóna l’ús de la paraula al portaveu del Grup de
Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, per explicar el seu vot i en aquest sentit
manifesta que en aquesta qüestió, nosaltres no donarem suport a la moció de la
manera que ens presenta. Entenem que el que pretén el Govern de la Generalitat
justament és redefinir el model d’escoles bressol aprofitant el model que hem creat
entre tots, però redefinir-lo perquè, al final, el que hem d’aconseguir és que les escoles
bressol siguin (i les de música) de qualitat però sobretot siguin eficaces i eficients. S’ha
donat que, durant molts anys, hem anat creixent en nombre de places i, fins i tot,
penso que governs anteriors han traspassat el que era necessari per aconseguir que
fossin eficients i eficaces.
Per què dic això? Perquè el Govern va decidir, en el seu moment, que crearia una
quantitat aproximada de 30.000 places d’escola bressol en el territori i, per tant, a
escala de Catalunya es van acabar construint moltes més de les que estaven
previstes. Es van acabar construint 40.493, concretament, i la realitat avui és que hi ha
10.000 places buides. Hi ha 10.000 places sobrants. Això, per tant, és un acte de poca
previsió, com a mínim. Si realment el que preteníem era que es donés un servei de
qualitat, sí que havíem de crear places en el seu moment però havíem de tenir molt en
compte que després les hem de finançar i de finançar tant des dels ajuntaments com
des de les ajudes que es van pactar, en el seu moment, del Govern de la Generalitat i
també de l’Estat. I quan parlem d’educació sembla que acabem parlant de diners. Jo
compartiria i el Grup de CiU compartiria en part les reflexions que es feien en aquesta
sala: l’educació no depèn de la quantitat de diners que posem sinó de tot allò que hem
pactat tots plegats sobre el que cal perquè els petits del país i els estudiants del país
entenguin el valor que té l’educació. I no és una qüestió de diners, però sí que és
veritat que quan arribem a aquest punt i estem parlant de subvencions acabem parlant
de diners.
La realitat diguem-ne que és trista econòmicament perquè no es va fer una previsió en
el seu moment, com deia abans, perquè malgrat que estàvem veient o s’estava veient
en el seu moment que les qüestions econòmiques anaven caient damunt del país i que
deia que s’havien de prendre o que havia de prendre decisions el Govern anterior en
aquest sentit per fer possible el seguiment i la continuació d’aquestes places
semblava, doncs, que no es volia fer cas. Semblava com si la crisi no existís i,
insisteixo, la crisi ha anat caient a poc a poc. No ens vam llevar un dia i vam dir:
“sembla que avui fa crisi”. Sabíem perfectament que això estava venint i no s’estava
fent res. Malgrat això, es van mantenir i s’han mantingut durant el curs passat unes
aportacions força importants però, insisteixo, hem de tornar a parlar de diners i el
Govern de la Generalitat ho ha dit en moltes ocasions: “el país no té diners, els
recursos són els que són”, i a més ens ajuda a què sigui més complicat que, en el seu
moment, l’Estat va decidir que no hi feia la seva aportació que havia fet fins a llavors.
L’Estat havia fet una aportació concreta, el curs 2009-2010, de 20.920.000 euros; l’any
següent va decidir que la partida del 2011 era 0 euros; l’abril del 2012, amb el Govern
anterior en aquest cas, va decidir que l’ajuda que es feia al Pla Educa 0-3 anys es
quedava a zero; es va quedar així en el 2011, i així es manté al 2012-2013. Per tant,
una aportació que desapareix però, a més, el Govern de l’Estat, en el seu moment,
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decideix que s’elimina l’aportació de 3-6 anys, una aportació que garanteix la gratuïtat
d’aquest tram de Cicle formatiu. Es retira una aportació de 56 milions d’euros per a
Catalunya i Catalunya, evidentment, aquesta part la hi posa del seu pressupost i
manté aquesta part educativa gratuïta però ha de fer l’esforç, també.
Llavors arriba un moment en què, malgrat estem parlant de diners i l’educació no
hauria de parlar de diners, ens veiem amb l’obligació, o es veu amb l’obligació el
Govern de la Generalitat, de revisar la situació, però amb quina voluntat es fa una
revisió de la situació? Amb la voluntat de reconvertir-la, ho deia a l’inici de la
intervenció, amb la voluntat que sigui viable, amb la voluntat que en els propers anys
no desaparegui perquè de la manera en què està, en aquests moments, tendeix a
desaparèixer, tendeix a desaparèixer per insostenible. Per tant, amb aquestes
decisions complicades (i els ben asseguro que entenc que al Govern de la Generalitat
no li agradi gens ni mica haver de fer aquestes reformes), la situació li porta a fer-ho
però, insisteixo (crec que ha de ser molt important aquesta insistència) no depèn
només del Govern de la Generalitat sinó que també depèn de les aportacions que ens
han fet històricament des de l’Estat, que (insisteixo) en el seu moment va decidir que
no es feien (que ens van deixar amb una situació econòmica més complicada) i que, a
més d’aquests incompliments, altres incompliments que s’han anat acumulant amb el
temps d’aportacions de l’Estat a la Generalitat (aquests 759 milions més 210 milions)
ens porten a una situació econòmica molt complicada.
Jo entenc (i acabo la intervenció amb la reflexió que feia abans) que hem de fer un
esforç tots plegats perquè aquell esperit educatiu que els municipis van engegar, però
que el país va engegar, es mantingui. Que l’esperit de manteniment de la bona
educació no depèn tant dels diners com de les ganes que sigui possible. No hem
d’ensenyar el nen i el jove a tenir més serveis o tenir més ordinadors o més joguines;
hem d’ensenyar el nen i el jove a fer-li entendre que l’educació és imprescindible per a
la seva formació, que és imprescindible per al seu futur i que, per tant, l’esforç que
hem de fer l’Administració i els educadors ha d’anar en aquest sentit. Malauradament,
acabem parlant de diners perquè és molt fàcil i aquesta moció crec que té la voluntat
de parlar de necessitats, però barrejant-lo amb diners perquè entenc, i entenem, que el
que està dient la moció és que s’hi aportin més diners. No s’hi poden aportar. La
realitat és aquesta i és l’herència d’una mala gestió que tenia l’horitzó equivocat i que
la seva feina estratègica no va passar de l’any següent al que estava vivint. Per tant,
ens veiem en aquesta situació. Acabo. Aquests situació l’arreglarem d’una manera
molt fàcil, si volem, i l’arreglarem si som capaços el país, el territori, els partits polítics
d’arribar a un acord de pacte fiscal amb l’Estat o de concert econòmic. Si hem de
parlar de diners, haurem de parlar d’això; si hem de parlar d’educació, segur que tenim
molt més discurs i segur que ens podrem emmirallar en molts països però també estic
segur que Catalunya té una educació genuïna que pot defensar i que ens pot portar a
tenir grans èxits. Si ens hem d’emmirallar en altres països, ens adonarem que als
països amb més èxit escolar els nens no estan escolaritzats però, insisteixo, no ens
fixarem en Finlàndia, on comencen l’escola als set anys, sinó que ens fixarem en
aquesta educació genuïna de Catalunya, que pot donar grans èxits als nostres
ciutadans i entenc que agraint, doncs, la col·laboració que tindrà la societat per
aconseguir els diners que Catalunya necessita ho podrem aconseguir.
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Sol.licita de nou l’ús de la paraula el Sr. Mañas per manifestar, en primer lloc i
adreçant-se al Sr. García Cañizares que jo no he estat mai a Finlàndia però vull pensar
que abans dels set anys alguna cosa educativa han de fer els nens, a Finlàndia. No ho
sé, no vull posar la mà al foc, però vull pensar que quelcom educatiu han de fer abans
dels set anys.
Jo crec que hi ha un debat fonamental, continua dient, que és: aquest Govern tan
denostat que era el dimoni i era el tripartit considerava l’etapa 0- 3 anys una etapa
educativa fonamental, tal i com recomanen les Nacions Unides, la UNESCO i els
pedagogs més reconeguts. No es tracta d’una qüestió d’eficàcia i d’eficiència només.
Es tracta de considerar l’etapa 0- 3 anys com una etapa educativa fonamental en el
desenvolupament de l’infant i en el desenvolupament cognitiu posterior.
Jo sé una mica de què estem parlant. Jo vaig tenir la sort de ser regidor d’Educació a
la meva ciutat. Aquest Govern tan dolent que es deia tripartit va construir 40.000
places d’escola bressol noves a Catalunya. 40.000 places d’escola bressol noves a
Catalunya en barris on no hi havia hagut mai cap plaça d’escola bressol privada
perquè per a la iniciativa privada no era rendible construir places en determinats llocs.
Un exemple: la ciutat de Badalona. Escoles bressol públiques, quantes n’hi havia?
Una, de la Generalitat de Catalunya, que depenia de Benestar i Família, no depenia
d’Ensenyament quan es fa l’acord amb les entitats municipalistes. Quantes escoles
bressol públiques hi ha avui a la ciutat de Badalona? Cinc, a part d’aquesta que ja
estava construïda. En quins barris? La primera, al barri de Sant Roc; la segona, al barri
de Llefià; la tercera, al barri de Cistrells, i això és el que han fet tots els municipis de
Catalunya. A on han construït les seves primeres escoles bressol? Allà, senyor
Villagrasa, on la iniciativa privada no arribava perquè construir escoles bressol no era
rendible.
El que no podem fer (i m’adreço a vostè, senyor Villagrasa. La meva rèplica era
principalment a vostè) és dir que la manca d’oferta d’un servei públic es pot suplir
privatitzant aquest servei públic. Com ja li estic dient, les escoles bressol públiques
s’han construït allà on la iniciativa privada mai no les havia construït. Jo no sé si hi ha
10.000 places buides o no en aquests moments a Catalunya. El que sí que sé, perquè
sé quins eren els acords dels ajuntaments amb la Generalitat de Catalunya, és que si
una plaça d’escola bressol està buida no li costa ni un euro ni a la Generalitat de
Catalunya ni a l’Ajuntament. Si tot cas, perquè el que fa el manteniment de l’edifici és
l’Ajuntament, però el cost d’aquella plaça no existeix per a la Generalitat de Catalunya i
la Generalitat de Catalunya mai no ha pagat ni un euro pel manteniment físic de les
escoles bressol. Ho ha pagat pel que és el cost ordinari de la plaça.
I per últim, senyor President, nosaltres vam aprovar una moció, fa uns mesos en
aquest Ple, que instava el Govern a obrir una línia de suport als ajuntaments per poder
implementar la tarifació social en els serveis municipals. Creiem que, primer, ens
agradaria tenir informació de quins passos ha seguit el Govern de la Diputació per tal
d’ajudar els ajuntaments de la província a poder implementar la tarifació social ja que
la tarifació social no la defensem només per fer front a una conjuntura econòmica, en
aquests moments, adversa per als municipis per causa de la retirada d’ajudes de la
Generalitat sinó perquè creiem que és un tema de principis i de filosofia, però pot ser
una fórmula d’esmorteir el cost que, per a les famílies, tindrà aquesta rebaixa de
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l’aportació en el funcionament de les escoles bressol que ha fet la Generalitat de
Catalunya.
I ara sí que ja acabo. Ja que estem davant d’un Govern de la Diputació que, en lloc de
defensar els ajuntaments, defensa el Govern de la Generalitat i defensa les actuacions
pressupostàries del Govern de la Generalitat, potser podríem dedicar un Ple de la
Diputació a parlar, també, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i veure si
aquestes retallades que vostès fan són realment necessàries o no són realment
necessàries.
El Sr. President contesta al Sr. Mañas dient-li que prenem nota del seu suggeriment i,
si el creiem convenient, el plantejarem.
Tot seguit el Sr. Villagrasa manifesta “sólo para matizar. En ningún momento hemos
hablado de privatizar ningún servicio público, en ningún momento. Lo que hemos
comentado es que hay que buscar soluciones. Concertar no es privatizar pero,
evidentemente, el actual sistema que había no es sostenible y hay que buscar
soluciones que, evidentemente, no pasan por seguir por donde estamos porque no
hay dinero”.
El Ple n’acorda desestimar, amb els vots contraris dels diputats assistents del grups
polítics de Convergència i Unió (19) i Partit Popular (6) i els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics dels Socialistes de Catalunya (19), Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana
de Catalunya (1), per absència en el moment de la votació dels Srs. Ciurana i Prat,
sent el resultat definitiu de 25 vots en contra i 24 vots a favor, la Moció que presenta el
grup d’ICV-EUIA-EPM de la Diputació de Barcelona, en defensa de les polítiques
locals d’educació 0-3 anys i dels ensenyaments artístics.
3.- MOCIÓ que presenta el grup d’ERC-AM de la Diputació de Barcelona,
reclamant al Govern de l’Estat la modificació de la normativa per evitar que els
ajuntaments hagin de cobrar la plusvàlua als desnonats
Per part del Grup d’ERC-AM es presenta una primera i segona moció que són
modificades a proposta dels grups polítics de CiU i ICV-EUiA-EPM i es presenta una
tercera moció que un cop consensuada per tots els grups polítics, el text definitiu de la
mateixa és del següent tenor literal:
MOCIÓ DEL GRUP D’ERC-AM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RECLAMANT
AL GOVERN DE L’ESTAT LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER EVITAR
QUE ELS AJUNTAMENTS HAGIN DE COBRAR LA PLUSVÀLUA ALS
DESNONATS
A l’estat espanyol la situació de crisi econòmica s’ha vist agreujada per l’explosió de la
bombolla immobiliària.
En moltes ocasions, aquells que havien contractat una hipoteca en època de bonança i
es veuen clarament afectats pel marc laboral i de crisi econòmica, en alguns casos es
veuen impossibilitats a continuar pagant-la i això provoca el desnonament de
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l’habitatge on viuen. Concretament a la demarcació de Barcelona, l’any 2011 hi va
haver una mitjana de 37 execucions iniciades i 18 desnonaments cada dia.
Davant d’aquesta problemàtica, el 9 de març d’enguany, el govern de l’Estat va
promulgar el Reial Decret-Llei 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, que entre d’altres establia una modificació del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, on s’integra un supòsit tercer que inclou els bancs com a subjectes
passius substituts a títol de contribuent a l’hora de cobrar per part dels consistoris
municipals l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana,
més conegut com a plusvàlua.
Aquesta inclusió de les entitats bancàries com a substituts del contribuent obligat a
satisfer la plusvàlua que va incloure el Reial Decret-Llei abans esmentat, matisava que
només s’aplicaria en supòsits on el contribuent substituït per l’entitat bancària estigués
en una situació anomenada “llindar d’exclusió”.
La mesura d’evitar que els subjectes passius que estiguessin en un llindar d’exclusió
no haguessin de fer-se càrrec del pagament de la plusvàlua, era una mesura
adequada per evitar situacions d’exclusió social. Malauradament el Reial Decret-Llei
va incloure uns supòsits per ser considerat dins d’aquest llindar d’exclusió que feien
que fos molt complicat ser dins del mateix.
Per ser inclòs dins del llindar d’exclusió, cal que el deutor d’un crèdit o préstec garantit
amb hipoteca sobre el seu habitatge habitual, compleixi les següents circumstàncies:
- Que cap dels membres de la unitat familiar rebi rendes derivades de l’activitat
laboral o d’activitats econòmiques.
- Que la quota hipotecària resulti superior al 60 % dels ingressos nets que percebi
el conjunt de la unitat familiar.
- Que cap membre de la unitat familiar tingui qualsevol altre bé o dret patrimonial
suficient amb el que fer front al deute.
- Que es tracti d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre l’únic
habitatge en propietat del deutor i concedit per l’adquisició del mateix.
- Que es traci d’un crèdit o préstec que no tingui d’altres garanties, reals o
personals.
- En el cas de que hi hagi codeutors que no formin part de la unitat familiar, aquests
no hauran de tenir ni rendes laborals, ni que la quota hipotecària resulti superior al
60 % dels seus ingressos nets i que no tingui qualsevol altre bé amb el que fer
front al deute.
La dificultat de complir amb els cinc requisits que estableix el Reial-Decret Llei, ja va
ser denunciada, durant el tràmit de convalidació del Reial Decret-Llei, per tots els
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grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a excepció del que sosté el Govern de
l’Estat.
En aquest sentit, doncs, atenent que és responsabilitat d’aquesta institució reclamar a
l’Estat la seva obligació d’intentar buscar una solució per a tots aquells ciutadans que
es veuen en una situació de desnonament, i tenint en compte que l’article 47 de la
Constitució preveu com a principi rector de la política social econòmica el fet que tot
ciutadà pugui gaudir d’un habitatge digne i adequat.
Per tots els motius exposats, el grup d’ERC-AM proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar al Ministerio de Economía y Competitividad que iniciï un projecte de
llei per tal de modificar i ampliar els supòsits per ser considerat dins del llindar
d’exclusió, fent-los més flexibles, i augmentar els supòsits en que les entitats bancàries
es facin càrrec del pagament de les plusvàlues.
Segon.- Demanar al Govern Central la modificació legislativa del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals sobre l’IIVTNU (Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys
de Naturalesa Urbana), a fi que es declarin exempts de tributació de l’IIVTNU les
transmissions derivades d’una execució hipotecària quan aquesta afecti l’habitatge
únic del subjecte passiu, amb la corresponent previsió de la compensació als
ajuntaments per aquesta reducció d’ingressos.
Tercer.- Fer arribar aquest acord, a la Taula del tercer sector i a la PAH (Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca), al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, al Departament d’Economia i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, a tots el Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats i a les entitats municipalistes de Catalunya.
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, fa ús de la paraula per explicar el
contingut de la Moció i en primer lloc, agrair l’interès mostrat tant pel Grup d’ICV com
el de CiU, que ens han introduït esmenes per tal de millorar el text d’aquesta moció i
les hi hem incorporat.
En segon lloc, descriure, bé, que el relat d’aquesta moció és un relat prou conegut. Els
dos eixos que fan que s’acabi presentant una moció d’aquest tipus, com gairebé tot el
que estem veient aquests últims plenaris, tant a la Diputació com en els nostres
ajuntaments com en els parlaments, és la combinació de la crisi econòmica i de
l’explosió de la bombolla immobiliària.
Com tots sabem, moltes persones havien contractat una hipoteca als bancs o a les
caixes, encara en aquell moment, fruit que estàvem en una situació, podríem dir, de
normalitat; és a dir, treballant, cobrant uns sous i creient, que podrien pagar aquesta
hipoteca, però aquella època de bonança, amb uns graus d’ocupació alts i amb uns
sous arregladets ha anat desapareixent i moltes d’aquestes persones que havien
contractat hipoteques, han passat a no poder-les pagar. Només cal posar com a
exemple que, en la circumscripció de Barcelona, de la qual aquesta Diputació s'ocupa,
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l’any 2011 va haver una mitjana de 37 execucions iniciades de desnonament i 18
desnonaments cada dia, cosa que si multipliquem per 365 dóna una quantitat que fa
basarda que hi ha tanta i tanta gent que es queda sense l’habitatge.
Fruit de la duresa d’aquesta circumstància, doncs, el Govern central va promulgar un
RDL, el 6/2012, de mesures urgents per a la protecció de deutors hipotecaris sense
recursos, que esmenava, un altre RDL, el 2/2004, i aquí s’establien unes condicions
per tal que aquelles persones que estaven en una situació de “llindar d’exclusió”, diu
l’RDL, no haguessin de satisfer directament la plusvàlua. Quan es llegeixen les
condicions en què una persona o una família pot veure’s exclosa de pagar aquesta
plusvàlua, es veu que, més que al llindar de l’exclusió s’ha d’estar exclòs de solemnitat
perquè realment les condicions fixades són de superació del llindar de l’exclusió i no
només de la persona afectada sinó de la seva família i del seu entorn humà. I no hi
faig cap més referència perquè en l’exposició de motius d’aquesta moció, vostès ho
poden llegir.
Però és clar, aquest pagament de les plusvàlues, de les persones que fins i tot han
patit aquest desnonament, era obligatori (llevat d’aquesta excepció) que fóra reclamat
pels ajuntaments i, a més a més, aquestes plusvàlues que s’han de pagar als
ajuntaments són uns ingressos importants per a aquests, que tampoc no cal o no és
convenient que en prescindeixin. Així que, com una diputada (la Mercè Conesa) ja
havia expressat, per un costat és necessari que hi hagi, la continuació d’aquests
ingressos per a les finances municipals però per l’altra part, també és evident que no
són els ajuntaments qui han de cobrar aquesta plusvàlua i, per tant, es demanava que
hi hagués un compromís més important per part de les entitats bancàries.
És en aquest sentit que presentàvem aquesta moció, una moció en què es demanava
que es modifiquessin i s’ampliessin els supòsits per ser considerat dins del llindar
d’exclusió, fent-los més flexibles i augmentant els supòsits, com he dit abans, en què
les entitats bancàries es facin càrrec del pagament de les plusvàlues. Hi ha la inclusió,
per part de CiU, d’un segon punt, en què es demana que aquesta modificació
legislativa estigui relacionada amb què es declarin exempts de tributació (de la
plusvàlua, per entendre’ns) de les transmissions derivades d’una execució hipotecària
quan aquest habitatge és únic. Hi ha també, unes introduccions d’ICV, com he dit, a
l’hora de fer arribar aquest acord a unes persones, amb la dificultat de llegir PA perquè
a l’Acta ho deu haver confós el nostre relator, és a dir, a la Plataforma d’afectats amb
habitatge i a la Taula del Tercer Sector per tal que tinguin coneixement en el cas que
s’aprovi (que així esperem que passi) doncs que aquesta moció demana una situació
més d’acord amb la majoria de la gent que es veu amb dificultats dels desnonaments i,
per tant, rebre un suport des de les institucions quan es viu una situació tan precària i
tan dolenta per a una família perquè, com he dit, va molt més de la persona que es pot
veure directament afectada per la hipoteca.
El Sr. Mañas, portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, posa de manifest que estem
plenament d’acord amb la moció plantejada pel Grup d’ERC. Sí a algunes coses que
hem proposat en el marc de la Diputació i que estem treballant en col·laboració amb el
Govern respecte a aquesta problemàtica. Creiem que estem davant una problemàtica
que és una de les cares més brutals de la crisi econòmica (per un costat està l’atur i,
per un altre, els desnonaments).
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Creiem que cal que la Diputació de Barcelona faci una tasca important per assessorar
els municipis amb la creació de les oficines locals d’intermediació. Així ho estem
parlant amb el seu Govern i hem de dir que, fins ara, amb acord i amb satisfacció i vull
felicitar, també, els tècnics responsables de la Diputació que estan duent a terme el
projecte, que realment estem en plena sintonia amb allò que estem plantejant però
creiem que hem de donar un pas més enllà, que hem de situar la prevenció del
possible desnonament com una prioritat en les campanyes informatives dels nostres
ajuntaments i, en el que és la problemàtica del pagament de l’Impost de transmissions
(allò que el senyor Portabella ens ha explicat molt bé, que a una persona desnonada
després li arriba el rebut de l’Impost de transmissions urbanes), instem també a què
els municipis i, també, la Diputació hauria de recomanar-ho als municipis, facin allò
que nosaltres ja estem fent en alguns municipis que governem, que és subvencionar el
100% d’aquest impost fins que no hi hagi els canvis legislatius, entenent que recolzem
allò que diuen el senyor Portabella i el Grup d’ERC que qui ho ha de pagar òbviament
són les entitats bancàries però, mentre això no passi, el que nosaltres recomanem i
estem fent ja en alguns ajuntaments és subvencionar el 100% d’aquests impostos.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup Popular, Sr.
Villagrasa, i manifesta que “hablamos de una situación, en la cual se ven ahogadas
muchas familias, que es el problema del deshaucio que este caso, pues causa
autènticos dramas personales e incluso familiares. En este sentido, al menos
reconocer que el Gobierno de España ha hecho un primer esfuerzo tratando de no
perjudicar a estas personas que se vean afectadas por el deshaucio y que están en
riesgo de exclusión.
Otra cosa. Podemos valorar si estos requisitos son muy restrictivos o no, los que
marca el RDL, pero también decir que al menos, por parte de los ayuntamientos, hay
un cierto margen de actuación. Pondré como ejemplo el Gobierno del Ayuntamiento de
Badalona, en el cual se ha realizado una suspensión del cobro de las plusvalías a las
personas afectadas por un deshaucio y, de alguna manera, no se las perjudica más en
la situación de drama en que viven. Volviendo a la moción (y brevemente), votaremos
favorablemente la moción porque, al fin y al cabo, de lo que se habla es de debatir los
criterios que marcan estos requisitos, de intentar flexibilizar o ampliar dichos requisitos
y yo creo, incluso, que el debate puede mejorar la propuesta actual. Y en este sentido,
como hablamos de debatir un tema el cual, en este sentido, nos preocupa a todos los
grupos aquí presentes, votaríamos a favor.”
Pren la paraula el Sr. García Cañizares, per sol·licitar un informe previ que pogués fer
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària (ORGT) perquè detalli l’abast del possible
canvi de normativa que significarà en el món local modificar la normativa i la manca
d’ingressos que suposarà als ajuntaments.
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el
número 4320 al 5267 de l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponents a les sessions ordinàries de data 31 de maig i 14 de juny de 2012.

79

Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència anuncia que per part del Grup
d’ICV-EUiA-EPM, s’ha presentat una pregunta en relació al tema d’Eurovegas al Baix
Llobregat, que d’acord amb el que diu el Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona, serà resposta en la propera sessió plenària.
Atès que la pregunta, afegeix el President, s’ha rebut en molt poc temps i no l’hem
poguda argumentar com cal, la respondrem de la millor manera possible, fent constar
la pregunta i resposta en la propera sessió.
En aquest sentit el president del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Funes, manifesta que
agrairia que la resposta fos per escrit.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent
les 13 hores i 40 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,
Salvador Esteve i Figueras

La Secretària General
Petra Mahillo García

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 540774 al 540813.
Barcelona, 3 de setembre de 2012

La Secretària General
Petra Mahillo García
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