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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2012 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 25 d’octubre  de 2012, a les 12 hores i 10 minuts, es va 
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu 
president Salvador Esteve i Figueras,  Vicepresident primer, Alberto Fernández Díaz, 
Vicepresident segon, Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident tercer, Josep Llobet 
Navarro, Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni 
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor 
i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i Pugès, Manuel 
Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc 
Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar 
Díaz i Romero, Joaquim Ferrer i Tamayo, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, 
Joan Carles García i Cañizares, Ignasi Giménez i Renom, Mireia Hernández i 
Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Manel Enric Llorca i Ibañez, 
Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep Monrás i 
Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Pere Navarro i Morera, Josep Oliva i Santiveri, 
Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol 
Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan 
Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, 
Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc Serrano i 
Villarroya, Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil. 
 
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 
 
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la 
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que 
es transcriu a continuació: 
 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de 
setembre de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2. Dictamen que proposa ratificar l’acord de dissolució aprovat pel Consell General del 
Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 2

3. Dictamen que proposa ratificar l’acord de dissolució aprovat per l’Assemblea 
General del Consorci de Formació i d’Iniciatives Professionals de Medi Ambient i 
Patrimoni de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Gerència 
 
Ratificació de: 
 
4. Decret de la Presidència de data 10 d’octubre de 2012, mitjançant el qual es 
disposa ampliar la declaració de servei públic essencial, en l àmbit educatiu de 
l’Organisme Autònom depenent de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 
adoptada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 28 de juny de 2012, en 
el sentit d’incloure, a més del personal docent dels serveis d’educació, el personal de 
suport a la docència format per instrumentistes, intèrprets i altres professionals de 
diverses especialitats. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la constitució d’una societat 
mercantil per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de 
Barcelona de foment i suport de la comunicació audiovisual local. 

 
Intervenció General 
 
6. Dictamen que proposa aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa 
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN SA. 
 
7. Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal de Taxes de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
8. Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels 
pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 de setembre de 
2012. 
 
Servei de Programació 
 
9. Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2012, i donar compte del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
10. Dictamen que proposa ratificar els acords adoptats en la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes en data 19 d’octubre de 2012, relatiu a l’establiment 
de la jornada general de treball del personal al servei de la Corporació. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11. Dictamen que proposa aprovar la subrogació del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell, en els drets i obligacions del Patronat Municipal 
de Cultura de Martorell, respecte al conveni de cessió d’ús de l’Edifici Museu de 
l’Enrajolada de 23 de setembre de 1994, i modificació d’aquest conveni. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
12. Dictamen que proposa l’establiment de la jornada general de treball per al personal 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la 
disposició addicional 71 de la Llei 2/2012 de 29 de juny. 
 
13. Dictamen que proposa aprovar l'Acord assolit en la Mesa de negociació de 
matèries comunes de l'Organisme de Gestió Tributària de data 10 d'octubre de 2012, 
relatiu a les millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal de 
l'ORGT. 
 
14. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Balenyà, 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 l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Castellterçol, 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. 
 
16. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, 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. 
 
17. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
18. Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament 
d’Olivella en relació a revocar les funcions de gestió i recaptació de les multes de 
circulació. 
 
19. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
20. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, 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. 
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21. Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Vacarisses, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
22. Dictamen que proposa aprovar de la cessió en dipòsit del quadre “La Rondalla de 
Jaca” a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per ser exposada a les 
sales de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que permetrà una revalorització i 
singularització de la mateixa, posant-la a l'abast de la ciutadania, fomentant-se així el 
seu coneixement i estudi per part del públic visitant, així com el conveni de 
col.laboració. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR 
 
23. Dictamen que proposa aprovar la minuta del conveni de col.laboració a subscriure, 
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per tal d’ordenar els 
serveis que es presten i la consegüent derivació dels beneficiaris del centre d’atenció 
diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Diputació de Barcelona 
(CAD), als Centres de la Xarxa de l’ICASS de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 presenten conjuntament el Grup Polític d’Esquerra Republicana de 
Catalunya,  d’ICV-EUiA-EPM i de Convergència i Unió, de suport a la consulta 
d’autodeterminació. 
 
2. MOCIÓ que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya, per a una 
proposta de futur per a Catalunya. 
 
3. MOCIÓ que presenten conjuntament el Grup Polític Partit dels Socialistes de 
Catalunya, d’ICV-EUiA-EPM i d’Esquerra Republicana de Catalunya, en resposta a les 
declaracions del Ministre de Cultura i Educació José Ignacio Wert. 
 
4. MOCIÓ que presenta el Grup Polític d’ICV-EUiA-EPM, relativa a la Vaga General. 
 
5. 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. 
 
6. Precs. 
 
7. Preguntes.  
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1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 
de setembre de 2012. 
 
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de 
setembre de 2012, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
2.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2012, que proposa ratificar l’acord de 
dissolució aprovat pel Consell General del Consorci del Mercat Audiovisual de 
Catalunya.  
 
La Diputació de Barcelona és membre del Consorci del Mercat Audiovisual de 
Catalunya, juntament amb l’Ajuntament de Granollers, constituït l’any 2005. 
 
El Consell General del Consorci en data 14.11.2011 va aprovar inicialment la 
dissolució del Consorci, així com la seva liquidació d’acord amb la situació de 
tresoreria i previsió d’ingressos i despeses a 31.10.2011, segons el certificat emès per 
la Secretaria del Consorci i que acompanyava aquesta informació, còpia del qual 
s’acompanya com a document 1. 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Granollers, per acord plenari de data 29.11.2011,  
va ratificar l’acord de liquidació i dissolució en els mateixos termes que l’acord adoptat 
pel Consorci, segons certificat lliurat per la Secretaria de l’Ajuntament, còpia del qual 
s’acompanya com a document 2. 
 
Així, l’Ajuntament tot acceptant l’encàrrec fet pel propi Consorci vers les publicacions 
oficials del procediment de liquidació i dissolució, va publicar l’acord de ratificació 
adoptat en el BOP de Barcelona de data 23.12.2011 i en el DOGC de data 21.12.2011 
(núm. 6029). i el resultat de la informació pública, en no haver-se presentat cap 
reclamació  ni al·legació contra els acords adoptats, en el BOPB en data 24.2.2012.  
 
La competència per a ratificar l’acord de dissolució correspon al Ple, d’acord amb l’art, 
324.2, i amb el quòrum previst a l’article 313.2 del Reglament d’Obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel D179/195, de 13 de juny, que preveu que l’acord 
de dissolució s’adoptarà amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la 
Corporació. 
 
Respecte de la liquidació, l’art. 324.2 citat, estableix que l’acord de dissolució ha de 
determinar la forma en què s’ha de procedir a la liquidació, aspecte aquest que ja 
queda resolt i concretat en el propi acord. 
 
Rebuda la notificació de l’acord i de la documentació econòmica que l’acompanyava, 
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona va demanar al Consorci informació 
i documentació complementària per poder emetre l’informe econòmic corresponent, i 
què, un cop ho va rebre, va ser emès en data 25.6.2012.  
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En l’Informe emès, còpia del qual s’acompanya com a document 3, la Intervenció de la 
Corporació conclou, literalment, que: 
 

“En conclusió, a data 31 de desembre de 2011, el Consorci presenta un fons de 
maniobra positiu, amb el ben entès que són cobrables tots els saldos deutors i que 
tots els passius que es puguin originar amb la dissolució del consorci fins a la seva 
extinció definitiva estiguin registrats a data de tancament, i per tant, disposa d’actius 
suficients per a fer front a l’exigible que té comptabilitzat en els seus estats 
financers a la mateixa data.” 

 
D’acord amb l’article 179 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003, de 28 d’abril, l’acord, en necessitar un quòrum 
qualificat, la Secretaria i la Intervenció han emès l’informe preceptiu previst.  
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 324.2 i l’art. 313 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la 
dissolució del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser 
ratificada per les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la creació. 
 
En conseqüència, vista la documentació aportada per a la liquidació i la informació 
complementària aportada pel Consorci, així com l’informe econòmic emès per la 
Intervenció General de la Corporació en data 25.6.2012, i l’informe favorable conjunt 
de la Secretaria i la Intervenció, i atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 
aquesta Presidència  eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS : 
 
Primer.- Ratificar l’acord de dissolució aprovat pel Consell General del Consorci del 
Mercat Audiovisual de Catalunya, adoptat en la sessió de data 14.11.2011. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat de la liquidació del Consorci presentada al Consell 
General, en els termes que queden recollits en el propi acord, complementat amb 
l’informe emès per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient de ratificació de la dissolució del Consorci a informació 
pública pel termini de 30 dies mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis.  
 
Quart.- Transcorregut el període d’informació pública de la ratificació acordada, sense 
haver-se presentat reclamacions ni suggeriments, s’entendrà que l’acord ha 
esdevingut definitiu i, per tant,  produïda la ratificació efectiva, per part de la Diputació 
de Barcelona, de l’acord de dissolució. 
 
Cinquè.- Facultar el President per dictar les disposicions complementàries i oportunes 
per a la deguda efectivitat dels presents acords. 
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Sisè.- Notificar el present acord al Consorci i a l’Ajuntament de Granollers, per al seu 
coneixement i efectes, en especial per procedir a sol·licitar la baixa de registre 
d’entitats del Consorci un cop l’aprovació de la dissolució sigui efectiva, i remissió a 
aquesta Corporació d’una còpia de la resolució de la baixa quan aquesta es produeixi. 
 
Setè.- Comunicar a l’Ajuntament de Granollers el resultat de la informació pública de 
l’acord de ratificació de la dissolució i liquidació, i encarregar-li el tràmit d’informació 
pública de la resta de publicacions preceptives, per tal que tingui el caràcter de 
publicació col·lectiva i única, tot fent esment als acords adoptats tant pel Consorci com 
pels plenaris dels membres que el formen, i a les publicacions anteriors. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
3.- Dictamen de data 9 d’octubre de 2012, que proposa ratificar l’acord de 
dissolució aprovat per l’Assemblea General del Consorci de Formació i 
d’Iniciatives Professionals de Medi Ambient i Patrimoni de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona és membre del Consorci de Formació i d’Iniciatives 
Professionals de Medi Ambient i Patrimoni de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
juntament amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona, la 
Direcció Provincial de l’Instituto Nacional de Empleo i la Fundació Medi, Terra, N i A. 
 
L’activitat del Consorci ha estat interrompuda des de l’any 1994 i pendent de la 
sentència que va dictar el Tribunal suprem, núm. 595/2008, en data 26.6.2008, dictada 
en resolució de la reclamació interposada pel Sr. E.F.L., en el procés que va 
condemnar al Consorci a pagar una indemnització de 100 milions de pessetes, per les 
lesions sofertes. Indemnització que, més les costes del procés a que va ser 
condemnat el Consorci, han estat satisfetes en la seva totalitat, segons informe emes 
pels Serveis interns del Consorci, i còpia del qual s’acompanya com a document 1. 
 
Conclòs el procediment judicial i liquidat el deute, el Consorci en l’Assemblea General 
extraordinària celebrada el 5.10.2010 va aprovar la dissolució del Consorci, adoptant-
se  el següent acord, segons transcripció feta del certificat lliurat per la Secretaria del 
Consorci, i còpia del qual que s’acompanya com a document 2,  juntament amb la 
còpia de l’acta de la sessió: 
 

“1. RESTAR ASSABENTADA I APROVAR l’informe de la Intervenció sobre la 
liquidació dels comptes del Consorci. APROVAR la liquidació de saldo negatiu del 
Consorci en l’exercici de 1994 en base a l’aportació extraordinària de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que ha deixat a 
zero el balanç final. 
 
2. APROVAR, de conformitat amb l’article 32,1 dels Estatuts del Consorci i amb el 
quòrum exigit pel mateix, la dissolució del Consorci de Formació i d’Iniciatives 
professionals i de Medi Ambient i Patrimoni de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
3. SOTMETRE l’eficàcia de l’anterior acord a la seva ratificació pels òrgans de 
govern competents dels Ens consorciats. 
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4. FACULTAR al President per a realitzar tots els tràmits i subscriure tots els 
documents necessaris per l’efectivitat de l’acord de dissolució. “ 

 
La competència per a ratificar l’acord de dissolució correspon al Ple, d’acord amb l’art, 
324.2, i amb el quòrum previst a l’article 313.2 del Reglament d’Obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel D179/195, de 13 de juny, que preveu que l’acord 
de dissolució s’adoptarà amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de 
la Corporació. 
 
Respecte de la liquidació, l’art. 324.2 citat, estableix que l’acord de dissolució ha de 
determinar la forma en què s’ha de procedir a la liquidació, aspecte aquest que ja 
queda resolt i concretat en l’apartat 1 del propi acord. 
 
Rebuda tota la documentació aportada pel Consorci relativa a la liquidació, es va 
trametre a la Intervenció general de la Diputació perquè emetés el corresponent 
informe econòmic. Informe que, un cop finalment va rebre del Consorci la informació 
complementària reclamada de forma reiterada, va ser lliurat el 22.12.2011 i del qual es 
reprodueix la seva conclusió, i còpia del qual s’acompanya com a document 3: 
 

“Tenint en compte les consideracions anteriors i el temps transcorregut des del 
cessament de l’activitat del Consorci de Formació i d’iniciatives Professionals de 
Medi Ambient i Patrimoni de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (més de 16 anys), 
no poden concloure respecte a la situació economico-patrimonial del mateix amb 
una data posterior al 31 de desembre de 1994. A més, cal considerar, la limitació a 
l’abast del treball, en relació a la impossibilitat d’aconseguir la totalitat de les dades 
económico-financeres posteriors i de la documentació suport corresponent. Així 
mateix, també cal considerar una limitació per incertesa en el treball realitzat, en 
relació a possibles passius addicionals en data posterior a 31 de desembre de 
1994, i/o l’existència d’altres actius propietat del Consorci. No obstant, cal tenir en 
consideració, tal i com se’ns ha informat des del Consorci, que no hi ha constància 
de que hagi hagut cap mena de reclamació per part de tercers durant aquest temps, 
fet que fa, si més no, dubtar que se’n produeixi cap en el futur.” 

 
Igualment, com a document 4, s’acompanyen còpia dels informes complementaris 
lliurats per la Intervenció del Consorci i de l’informe d’auditoria de l’exercici 1994. 
 

Per la seva banda, l’acord adoptat pel Consorci va ser ratificat per la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) en data 16.10.2010, i 
s’acompanya com a document 5 còpia del certificat lliurat per la Secretaria de la 
Mancomunitat. 
 
D’acord amb l’article 179 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003, de 28 d’abril, l’acord, en necessitar un quòrum 
qualificat, la Secretaria i la Intervenció han emès l’informe preceptiu previst.  
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 324.2 i l’art. 313 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la 
dissolució del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser 
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ratificada per les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la creació. 
 
En conseqüència, vista la documentació aportada per a la liquidació, la informació 
complementària aportada per l’Interventor del Consorci, així com l’informe de control 
financer remés per la Intervenció General, i l’informe favorable conjunt de la Secretaria 
i la Intervenció, i atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Presidència que, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, elevi al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS : 
 
Primer.- Ratificar l’acord de dissolució aprovat per l’Assemblea General del Consorci 
de Formació i d’Iniciatives Professionals de Medi Ambient i Patrimoni de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, adoptat en la sessió extraordinària del dia 5.10.2010. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat de la liquidació del Consorci presentada a 
l’Assemblea, en els termes que queden recollits en el propi acord, complementat amb 
l’informe emès per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient de ratificació de la dissolució del Consorci a  informació 
pública pel termini de 30 dies mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis.  
 
Quart.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
reclamacions ni suggeriments, s’entendrà que l’acord ha esdevingut definitiu i, per tant, 
produïda la ratificació efectiva, per part de la Diputació de Barcelona, de l’acord de 
dissolució. 
 
Cinquè.- Facultar el President per dictar les disposicions complementàries i oportunes 
per a la deguda efectivitat dels presents acords. 
 
Sisè.- Notificar el present acord al Consorci, i a la resta de membres que el formen,  
per al seu coneixement i efectes, en especial per procedir a sol·licitar la baixa de 
registre d’entitats del Consorci un cop l’aprovació de la dissolució sigui efectiva, i 
remissió a aquesta Corporació d’una còpia de la resolució de la baixa quan aquesta es 
produeixi. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Gerència 
 
4.- Decret de la Presidència de data 10 d’octubre de 2012, mitjançant el qual es 
disposa ampliar la declaració de servei públic essencial, en l àmbit educatiu de 
l’Organisme Autònom depenent de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 
adoptada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 28 de juny de 
2012, en el sentit d’incloure, a més del personal docent dels serveis d’educació, 
el personal de suport a la docència format per instrumentistes, intèrprets i altres 
professionals de diverses especialitats. 
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I. Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió celebrada el 28 de juny 
de 2012, va adoptar, entre altres, els acords següents: 
 

“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 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.” 

 
II. Atès que la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en la 
reunió ordinària de data 12 de setembre de 2012, ratificà el decret de data 8 d’agost 
de 2012 (núm. 722/2012), relatiu a l’aprovació del Pla d’Ordenació Acadèmica 
(POA) de l’Institut del Teatre, integrat per diverses escoles i centres per al curs 2012-
2013, així com el seu cost econòmic. 
 
III. Vist l’Informe emès per la Cap d’oficina de gestió i administració de l’Institut del 
Teatre de Barcelona, de data 3.10.2012, a sol·licitud del Gerent de la Diputació de 
Barcelona, en relació amb la necessitat urgent de l’Institut del Teatre de 
Barcelona, de procedir a la contractació de personal temporal de suport a la 
docència: instrumentistes (pianistes, guitarristes, percussionistes...); intèrprets 
(actors/trius, ballarins/ines, i cantants) i altres professionals de diferents àmbits 
(fisioterapeutes, atenció gimnàs, atenció vestuari, auxiliar de manteniment 
escenogràfic...), el qual, en la seva part final, conclou: 
 

“Per tot l’exposat en aquest Informe, d’acord amb l’Organització Laboral i 
Acadèmica (OLA), els Plans docents de les quatre Escoles: Escola Superior d’Art 
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Dramàtic (ESAD), Conservatori superior de Dansa (CSD) Escola Integrada SCPD, 
Escola de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE) i a ITDansa (ensenyament no reglat) 
i al Màster MOIET (ensenyament reglat) i d’acord amb el Pla d’Ordenació 
Acadèmica de l’Institut del Teatre, és necessari que es valori la necessitat de 
declarar com a servei públic essencial de caràcter impropi en l’àmbit educatiu de 
l’Institut del Teatre, a més del personal docent dels serveis d’educació, el personal 
de suport a la docència format per instrumentistes (guitarristes, pianistes, 
percussionistes...), intèrprets (actors/actrius, cantants, ballarins/ballarines) i altres 
professionals de diverses especialitats (fisioterapeutes, atenció al gimnàs, atenció 
vestuari, auxiliar de manteniment i escenografia). 

 
I que, en virtut d’aquesta consideració com a servei públic essencial del personal de 
suport a la docència, es pugui procedir a la contractació de personal laboral 
temporal que pugui realitzar les funcions pròpies d’aquest personal en les 
assignatures que determina el POA i que consten detallades en els documents 
adjunts, per a cobrir una necessitat urgent i inajornable ja que afecta al 
funcionament d’un servei públic essencial d’atenció directa com ho és la impartició 
dels ensenyaments artístics, funció principal de l’Institut del Teatre. 

 
Per últim en aquest Informe esmentar que no seria raonable tenir aquest gruix de 
personal de suport a la docència que consta en el POA, com a personal fix de 
plantilla per una qüestió tant de costos com d’operativitat i, per això, és necessari 
procedir a la seva contractació temporal en el moment que es precisa la prestació 
dels seus serveis.” 

 

IV. Vista la proposta formulada pel Gerent i el Director General de l’Institut del 
Teatre, en data 10.10.2012, mitjançant la qual sol·liciten q ue s’adoptin les mesures 
assenyalades en l’Informe esmentat i transcrites en l’apartat anterior. 
 

V. Vista la Llei 2/2012, de 29.6, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012 (art. 23.dos), que reitera les mesures disposades pel Reial Decret-llei 20/2011, 
de 30 de desembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público (art. 3). 
 

VI. Ateses les consideracions formulades en l’Informe esmentat es considera oportú 
reconsiderar l’abast de la declaració de servei públic essencial, en l’àmbit 
educatiu de l’Organisme Autònom dependent de la Diputació de Barcelona, Institut del 
Teatre, en el sentit d’incloure, en els termes que s’hi contenen en el dit Informe, a 
més del personal docent dels serveis d’educació, el personal de suport a la docència 
format per instrumentistes (guitarristes, pianistes, percussionistes...), intèrprets 
(actors/actrius, cantants, ballarins/ballarines) i altres professionals de diverses 
especialitats (fisioterapeutes, atenció al gimnàs, atenció vestuari, auxiliar de 
manteniment i escenografia). 
 

VII. Atès, finalment, que, en haver-se iniciat ja el curs acadèmic a l’Institut del Teatre, 
concorren raons d’urgència que justifiquen l’exercici per la Presidència de les 
competències del Ple, donant-ne compte a aquest òrgan als efectes de ratificació en 
la següent sessió que celebri, tot això a l’empara de l’apartat 2.4.b) de la Refosa 
1/2012, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/12, de 31.5.2012 (publicat 
en el BOPB de 6.6.2012).  
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En virtut de tot això, es proposa a la Presidència de la Diputació de Barcelona 
l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- AMPLIAR la declaració de servei públic essencial, en l’àmbit educatiu de 
l’Organisme Autònom dependent de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 
adoptada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 28 de juny de 2012, en 
el sentit d’incloure, a més del personal docent dels serveis d’educació, el personal de 
suport a la docència format per instrumentistes, intèrprets i altres professionals de 
diverses especialitats, tot això en els termes de l’Informe de 3 d’octubre de 2012, 
esmentat en la part expositiva del present Decret. 
 

Segon.- SOTMETRE aquest Decret a la ratificació del Ple Corporatiu en la primera 
sessió que celebri. 
 
I el Ple n’acordà, la ratificació. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
5.- Dictamen de data 18 d’octubre de 2012, que proposa l’aprovació definitiva de 
la constitució d’una societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i els 
serveis de la Diputació de Barcelona de foment i suport de la comunicació 
audiovisual local. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 26 de juliol de 2012, va adoptar un 
acord en virtut del qual va prendre en consideració la memòria elaborada per la Comissió 
d’Estudi creada per acord plenari de 31.5.2012 i aprovà inicialment la constitució d’una 
societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de 
Barcelona de foment i suport de la comunicació audiovisual local, el text del qual es 
transcriu a continuació: 
 
“La Diputació de Barcelona, d’acord amb els seus objectius, ha consolidat en els darrers 
anys l’activitat de suport a la comunicació local, mantenint una línia de serveis i 
col·laboració especifica per a les televisions locals amb l'objectiu de promoure la 
producció i altres activitats dins aquest sector, mitjançant l’entitat pública empresarial 
Xarxa Audiovisual Local (XAL).  
 
La Corporació, a través de la XAL, i com a impulsora del Consorci de Comunicació 
Local i de la seva societat unipersonal de gestió, i l’Agència de Comunicació Local, 
S.A., ha obert el debat sobre la oportunitat i l’objectiu últim de reforçar les sinèrgies, 
garantint la sostenibilitat del sector i la qualitat dels seus serveis, d’acord amb les 
missions de servei públic establertes per a la comunicació de proximitat per la Llei de 
Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
 
El Consell d’Administració de la XAL, en data 19 d’abril de 2012, aprovà un dictamen 
del tenor literal següent: 
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“Vist que la Xarxa Audiovisual Local, e.p.e. (en endavant , XAL) és una entitat 
pública empresarial creada al juliol del 2004 per la Diputació de Barcelona a 
l’empara del previst en els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les 
Bases de Règim Local amb la finalitat de promoure la comunicació local i que, amb 
aquest objectiu, gestiona la Xarxa de Televisions Locals (en endavant, XTVL), el 
diari digital lamalla.cat i el servei de continguts informatius XN, serveis de 
cooperació i concertació amb el món de la comunicació de proximitat, donant suport 
a una cinquantena de televisions locals i a  diversos ajuntaments. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona va constituir el 19 de setembre de 1994 el 
Consorci de Comunicació Local (en endavant, CCL), conjuntament amb la 
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació 
d'Emissores Municipals de Catalunya (EMUC) a fi de desenvolupar la comunicació 
de proximitat i en concret les activitats i programacions de les ràdios municipals. 
Vist que posteriorment s'hi va adherir l'Ajuntament de Barcelona, al capdavant d'un 
centenar d'ajuntaments més, sent actualment ja més de 140.  
 
Vist que l’actual context de crisi econòmica i financera global està afectant 
especialment el sector de la comunicació i l’audiovisual, que viu immers des de fa ja 
uns anys en el seu propi procès de redefinició per causa de tot un seguit de factors 
plenament interrelacionats entre si.  
 
Vist que d’una banda, obliguen les innovacions tecnològiques, que possibiliten 
accedir a qualsevol contingut des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, i que 
estan canviant a un ritme vertiginós els usos i costums del consum audiovisual. De 
l’altra, per la multiplicitat de la oferta de continguts, que comporta una creixent 
especialització per part dels productors i la necessitat d’aportar valor afegit propi, 
via marca i contingut, per a l’usuari/espectador/consumidor.  
 
Vist que la digitalització, la xarxa Internet i l’electrònica de consum amb capacitat 
generalitzada per captar i emmagatzemar imatges, converteix a tothom en 
generador i proveïdor de continguts. La gestió integrada dels continguts multimèdia, 
la mobilitat dels terminals i usuaris, les prestacions cada vegada més intel·ligents i 
la interactivitat són oportunitats que cal saber integrar per prestar un millor servei 
als ciutadans.  
 
Vist que per tot l’anterior, i sumat a la cada vegada més accentuada crisi 
econòmica, els mitjans de comunicació s’han vist arrossegats a profundes revisions 
de l’oferta de continguts, dels sistemes de treball i del seu propi model de negoci. I 
que el context en el què ens movem resulta així d’una enorme complexitat, i a 
Catalunya, els agents del sector no en són una excepció. 
 
Vist que els mitjans, en ple procés de digitalització s'han vist immersos en un canvi 
de paradigma on els models de negoci i servei s'estan redefinint en funció dels 
usuaris i els canvis normatius que operen en el sector. Les tradicionals posicions 
dels operadors i productors públics i privats en el sector, tant a nivell local com 
autonòmic, i fins i tot estatal (les propostes de replantejament de la FORTA, per 
exemple), es veuen encaminades a una revisió permanent i alhora estratègica, on 
cal tenir molta agilitat per adaptar-se i innovar permanentment en usos, continguts i 
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tecnologies. I també, en aliances partenarials amb vocació de permanència i 
viabilitat. 
 
Atesos que els canvis que s’estan produint darrerament en el mapa de la 
comunicació a Catalunya obeeixen a tot això. Per una banda s’està produint un 
reajustament dels mitjans convencionals de ràdio i televisió a aquest nou entorn. I 
per l’altre, l’aparició de nous actors com poden ser les mateixes institucions al 
plantejar-se posar en marxa canals directes de comunicació i servei als ciutadans, 
majoritàriament via IP. En tot cas, el fet clarament diferencial que pot sostenir els 
mitjans actuals i els que s’estan creant resulta d’un posicionament clar amb una 
oferta de contingut i servei única en el mapa audiovisual, una foto dinàmica que 
mostra un redimensionament imparable del sector. 
 
Tenint en compte que la finalització recent de les activitats de Comunicàlia 
(estructura de suport a les televisions locals impulsada per les Diputacions de 
Girona i Lleida), el reajustament de la política de subvencions públiques als mitjans 
privats i de les assignacions pressupostàries als mitjans públics que depenen de 
cada ens públic (des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o la 
Corporación Radio Televisión Española, fins als mitjans de ràdio i televisió locals, 
passant per la pròpia Xarxa Audiovisual Local o el Consorci de Comunicació Local), 
així com la davallada substancial dels ingressos publicitaris de tots ells, amb els 
canvis d’estratègia que això implica, comporten la necessitat per a les entitats 
audiovisuals de redefinir les seves línies d’actuació de cara als propers anys.  
 
Vist que en la línia de l’anteriorment esmentat, la Diputació de Barcelona, a través 
de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), i com impulsora i ens matriu també del 
Consorci de Comunicació Local, ve debatent sobre la oportunitat i l’objectiu últim de 
reforçar les sinèrgies, garantint la sostenibilitat del sector i la qualitat dels seus 
serveis, d’acord amb les missions de servei públic establertes per la comunicació de 
proximitat per la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
 
Per tots els motius anteriorment descrits, la Diputació de Barcelona, com institució 
de referència en l’àmbit de la comunicació local, considera l’hora i la necessitat de 
plantejar una reestructuració en primer lloc de les estructures de suport a la 
comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritàriament. 
L’objectiu és prestar un millor recolzament a les entitats de comunicació audiovisual 
del territori, per a garantir la seva sostenibilitat i aconseguir un major grau 
d’eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant el subministrament de continguts 
i serveis de qualitat i la col·laboració, si s’escau, amb d’altres entitats públiques del 
sector.  
 
Vist que en aquest sentit, la Diputació de Barcelona té interès en reorganitzar a 
partir de la XAL i sobre la base del seu model, però amb una estructura de nova 
creació, les activitats i serveis que presta en suport de la comunicació de proximitat. 
 
Vist que l’entitat resultant haurà d’apostar per la producció informativa 
descentralitzada i la seva interconnexió en xarxa mitjançant l’ús avançat de les TIC. 
La finalitat és dotar al sector audiovisual català d’una organització per promoure 
eficientment els mitjans locals públics, però també privats, en la nova era digital que 
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s’està configurant. I tot això, mitjançant la constitució d’una entitat per desenvolupar 
les polítiques de comunicació en la seva vessant de servei públic des de l’àmbit 
local, i dins un sistema propi català que reconeix en l’àmbit audiovisual (llei de la 
Comunicació Audiovisual de Catalunya 2005), el nivell de proximitat, que comprèn 
els àmbits municipal i supramunicipal, i al qual tant la XAL com l’ACL s´hi adrecen. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la direcció de l’entitat, de la 
conveniència i oportunitat de constituir una societat mercantil per a la gestió de 
totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona en suport de la 
comunicació de proximitat;  
 
I atès que aquest document té per objectiu sotmetre a consideració i aprovació del 
Consell d’administració de la XAL inicialment (i posteriorment si s’escau, als òrgans 
de govern de la Diputació de Barcelona i del Consorci de Comunicació 
Local/Agència de Comunicació Local) la conveniència i oportunitat de la 
reestructuració proposada i, en primer lloc, i pel cas afirmatiu, la decisió sobre quina 
ha de ser l’entitat de cobertura (ens gestor) que aglutini totes o pràcticament totes 
les activitats i serveis de la Diputació de Barcelona en suport del món de la 
comunicació local, atenent les següents consideracions. 
 
Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (arts. 84 i 
ss.); vist el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (art. 249 i ss); vist el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals (art. 136 i ss, i en especial 188 i ss); vist el Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats 
de Capital. I vist així mateix, l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en 
relació a les competències i responsabilitats dels poders públics en matèria de 
mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual. 
 
Vist l’article 9 lletra i) dels Estatuts de l’entitat.  
 
En virtut de tot això aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que li són 
conferides, proposa al Consell d’Administració que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el document  “Memòria justificativa de la conveniència i 
oportunitat de constituir  una societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i 
els serveis de la Diputació de Barcelona en suport de la comunicació de proximitat”. 
 
Segon.- ELEVAR i PROPOSAR a la Diputació de Barcelona, en base a les 
consideracions efectuades en la part expositiva d’aquesta resolució i en 
l’esmentada Memòria, l’adopció de l’acord relatiu a la constitució per part de la 
pròpia Diputació, o si s’escau de la XAL, d’una societat mercantil pública 
íntegrament participada per la Diputació de Barcelona, que ha d’operar en el sector 
audiovisual. 
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Tercer.-  FACULTAR al Conseller de la XAL, Sr. Francesc Pena Carbó, de forma 
amplia i expressa per a la realització de les gestions i actuacions necessàries com a 
representant de la XAL en aquest àmbit, per al desenvolupament dels presents 
acords."  

 
D’acord amb la proposta esmentada, es planteja la conveniència de gestionar les 
activitats econòmiques relatives a l’àmbit de la comunicació local, mitjançant la 
constitució d’una societat mercantil. 

 
I NORMATIVA APLICABLE 

 
La normativa aplicable, respecte al procediment d’aprovació de la constitució d’una 
societat mercantil d’iniciativa econòmica, està constituïda fonamentalment pel Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora 
de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 
781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants)  i el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13.6 (art. 136 i següents). 
 
D’acord amb la normativa citada, és necessari l’acord inicial del Ple per a la designació 
d’una comissió d’estudi integrada per membres de la Corporació i personal tècnic per a 
la redacció de la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de la iniciativa 
econòmica de què es tracti. Elaborada la memòria, el Ple l’ha de prendre en 
consideració si resulta suficientment justificada i sotmetre-la a informació pública per 
un període no inferior a 30 dies hàbils mitjançant anunci en el DOGC, el BOPB, el 
tauler d’anuncis i en un mitjà de comunicació escrita. Durant el dit termini es podran 
presentar-se al·legacions i reclamacions. Posteriorment, correspondrà al Ple 
l’aprovació definitiva de la memòria d’acord amb el resultat de l’exposició al públic. 
 
La dita memòria justificativa ha de contenir: 
 
1.-L’avantprojecte, si escau, de les obres i instal·lacions necessàries 
 
2.-La justificació de la conveniència i oportunitat de la iniciativa i de l’interès públic que 

concorre en l’activitat, amb valoració, entre d’altres, dels avantatges socials derivats 
dels serveis a produir o de l’activitat a prestar, els llocs de treball a crear de forma 
directa o indirecta, el suport a altres activitats locals, la difusió de la tecnologia i 
qualsevol altre. 

 
3.-El pressupost financer i el pla de posada en funcionament de l’activitat econòmica 

projectada, la rendibilitat prevista i l’anàlisi de cost-benefici. 
 
4.-La forma jurídica, les normes reguladores i els estatuts de la societat, els quals, al 

seu torn, han de precisar, com a mínim: 
 

i.-Si es tracta d’una societat anònima o limitada. 
ii.-Si es tracta d’una societat mixta o de capital íntegrament de la Diputació de 

Barcelona o d’algun dels seus Organismes dependents. 
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iii.-El capital social –que haurà de ser íntegrament desembossat des de la 
constitució- , el número d’accions o participacions i el seu valor nominal, així com 
si les aportacions seran dineràries o no dineràries. 

iv.- La denominació social. 
v.- L’objecte social. 
vi.- El règim d’administració i funcionament i el número d’administradors.  
vii.-L’àmbit d’actuació de la societat. 
viii.-Els supòsits d’acabament de l’activitat. 

 
Sobre la base d’aquests antecedents es proposà al Ple corporatiu la reorganització 
dels serveis i activitats que presta la Diputació de Barcelona de suport a la 
comunicació audiovisual de proximitat mitjançant la constitució d’una societat mercantil 
per a la gestió de les activitats econòmiques relatives al foment i la promoció de la 
comunicació local, en els termes que consten en la memòria elaborada pel Gerent de 
la XAL el 16 d’abril de 2012, aprovada pel seu Consell d’Administració el 19 d’abril de 
2012. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 31 de maig de 2012, 
adoptà els acords del tenor literal següent: 

 
“Primer.- Donar conformitat al document anomenat “Memòria justificativa de la 
conveniència i oportunitat de constituir una societat mercantil per a la gestió de totes les 
activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona en suport de la comunicació de 
proximitat”, aprovat  pel Consell d’Administració de la Xarxa Audiovisual Local, en sessió de 
data 19 d’abril de 2012, i esmentat en la part expositiva del present dictamen. 
 
Segon.- CREAR la comissió d'estudi per a la redacció de la memòria justificativa de la 
conveniència i oportunitat de la iniciativa econòmica i, en el seu cas, la constitució d'una 
societat mercantil, per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de 
Barcelona en suport de la comunicació audiovisual de proximitat, en els termes següents: 
 
1) La comissió d’estudi tindrà la composició següent: 
 
Presidència:  
 
Ilm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Vocalies:  
 
Il·lm. Sr. Joaquin Ferrer Tamayo, Diputat delegat per a la Cooperació Local. 
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, Diputat delegat de Salut Pública i Consum. 
Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga, Diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania. 
Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Diputació de Barcelona. 
Sra. Teresa Raurich Montasell, Interventora General de la Diputació de Barcelona. 
Sra. Mònica Fulquet Tenas, Cap del Servei de Premsa de la Diputació de Barcelona. 
Sr. Francesc Pena Carbó, Vocal del Consell d’Administració de la Xarxa Audiovisual Local i 
Conseller delegat de l’Agència de Comunicació Local, S.A. 
 
2) Assistiran a la comissió d’estudi, amb veu i sense vot, els tècnics especialitzats que 
designi la seva Presidència. 
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Tercer.- DISPOSAR que en la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de la 
iniciativa que elabori la comissió d’estudi hauran de constar, com a mínim, els requeriments 
exigits per la normativa aplicable i, en particular, per l’article 243.2.b) del Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, l’article 97.1.b) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril  i l’article 146 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Quart.- DISPOSAR que, un cop elaborada per la comissió d’estudi la memòria justificativa 
de la conveniència i oportunitat de la iniciativa, l’elevi al Ple per a la seva presa en 
consideració. 
 
Cinquè.- DISPOSAR que la comissió d’estudi actuï de forma col·legiada i adopti les seves 
decisions per majoria de vots. En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si 
persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència. 
 
Per a la vàlida constitució de la comissió d’estudi hauran d’estar presents un terç dels seus 
membres en número no inferior a tres. 
 
Sisè.- FACULTAR àmpliament i expressament la Presidència de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns i de la comissió d’estudi per a l’adopció de quantes resolucions siguin 
necessàries per al desenvolupament dels presents acords.” 
 
La comissió d’estudi esmentada s’ha reunit en dates 10.7.2012 i 16.7.2012 i ha elaborat la 
memòria abans referida –que conté tots els requeriments legals-, raó per la qual s’escau elevar-
la al Ple per a la seva presa en consideració i, en cas afirmatiu, per tal que disposi la resta de 
tràmits legalment exigits per a la constitució de la societat. 
 
Tanmateix, valorats per la comissió d’estudi la justificació i conveniència de la iniciativa, i com 
els pressupostos jurídics, funcionals i econòmic-financers de l’activitat a desenvolupar, així com 
la configuració de l’entitat pública empresarial preexistent a la que la societat mercantil ha de 
substituir, la memòria conclou la conveniència de la constitució d’una societat limitada per a la 
gestió d’un servei públic de caràcter econòmic 
 
La normativa aplicable, respecte al procediment d’aprovació de la constitució d’una societat 
mercantil per a la gestió d’un servei públic de caràcter econòmic –que coincideix en els seus 
trets essencials amb allò previst per a la constitució d’una societat mercantil d’iniciativa 
econòmica-, està constituïda fonamentalment pel Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 249 i 
concordants), la Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 
(art. 85), el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 103)  i el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13.6 (art. 188 i 
211 i següents). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i vista la legislació aplicable, aquesta Presidència 
eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d'Hisenda i Recursos 
Interns, l'adopció dels següents 
 

A C O R D S : 
 
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ, tot aprovant en allò que calgui, la “Memòria 
justificativa de la conveniència i oportunitat de constituir una societat mercantil per al  foment 
i promoció de la comunicació audiovisual local”, elaborada per la comissió d’estudi creada 
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per a la dita finalitat per acord plenari de 31 de maig de 2012, memòria que s’acompanya 
com Annex I. 
 
Segon.- APROVAR INICIALMENT la dissolució de l’entitat pública empresarial Xarxa 
Audiovisual Local (XAL) i la constitució d’una societat mercantil limitada per a la gestió del 
servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local, 
amb la denominació de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i un capital social de dotze mil 
euros (12.000 €), adscrita a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, mitjançant la subscripció i 
desembossament íntegre de quatre participacions de tres mil euros (3.000 €) de valor 
nominal cadascuna, tot aprovant, igualment, els estatuts pels quals haurà de regir-se la 
nova societat, la proposta dels quals s’acompanya com Annex II. 
 
Tercer.- DETERMINAR que la nova societat, un cop constituïda, quedarà subrogada en els 
drets i obligacions assumides fins a la data per la Xarxa Audiovisual Local, entitat pública 
empresarial de la Diputació de Barcelona, a la qual succeirà universalment, en els termes 
reflectits en els comptes i resta de documents que s’acompanyen com Annex III. 
 
Quart.- SATISFER l’import de dotze mil euros (12.000 €) amb càrrec a la corresponent 
partida del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- SOTMETRE els precedents acords a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació 
escrita i al tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona, a efectes de formulació, si escau, 
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini es computarà a partir del dia 
següent de la publicació en el BOPB. Cas que no se’n presentin al·legacions, reclamacions 
o suggeriments, els precedents acords s’entendran definitivament aprovats. 
 
Sisè.- PUBLICAR el text íntegre dels estatuts definitius de la nova societat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i inserir una referència de la dita publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Setè.- COMUNICAR els precedents acords, un cop hagin esdevingut definitius, a la secció 
corresponent del Registre d’entitats locals de Catalunya, als efectes escaients. 
 
Vuitè.-  FACULTAR àmpliament i expressament l’Ilm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, perquè, en nom 
i representació d'aquesta, concorri a la constitució de la nova societat en els termes exposats, 
tot subscrivint i desembossant les participacions corresponents, aprovant  els estatuts de la 
nova societat, si fos necessari d’acord amb la qualificació del Registre Mercantil, acceptant i 
designant càrrecs a qualsevol dels òrgans rectors de la nova societat i, en general, subscrivint 
quants documents públics i/o privats siguin necessaris.” 

 
II. INFORMACIÓ PÚBLICA I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 

FORMULADES 
 
Els esmentats acords d’aprovació inicial han estat sotmesos al preceptiu tràmit 
d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils –que ha finalitzat el 7 de 
setembre d’enguany- per a la formulació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions, tot 
això d’acord amb els anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 
d’agost de 2012, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6187 de 7 d’agost de 
2012, a “La Vanguardia” de 6 d’agost de 2012 i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
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Un cop finalitzat el període d’informació pública i consultat el Registre General de la 
Corporació consta que en data 6 de setembre de 2012, núm. de registre 1200051226  i 
en data 7 de setembre de 2012, núms. de registre 1200051286 i 1200051323, s’han 
formulat, respectivament, escrits d’al·legacions per part dels Diputats, Srs. Arnau Funes i 
Romero, President del grup d’ICV-EUiA-EPM, Jordi Portabella i Calvete, Diputat portaveu 
del grup d’ERC-AM i Josep Mayoral i Antigas, Diputat portaveu del grup PSC.  
 
Les al·legacions formulades ho han estat en temps i forma i per persones que ostenten 
interès legítim en la resolució de l’expedient, per la qual cosa escau la seva admissió a 
tràmit, així com la seva valoració que justifiqui la seva estimació o desestimació. 
 
En relació a les dites al·legacions, s’ha emès en data 16 d’octubre de 2012 i per part del 
Conseller de la XAL, Sr. Francesc Pena Carbó, informe en què, d’acord amb la 
justificació que conté, es proposa l’estimació parcial de les al·legacions presentades, i 
que es transcriu a continuació: 
 
“Informe en relació a les al·legacions formulades al Dictamen relatiu a la presa en 
consideració de la memòria elaborada per la comissió d’estudi creada per acord 
plenari de 31.5.2012 i aprovació inicial de la constitució d’una societat mercantil 
per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona de 
foment i suport de la comunicació audiovisual local, aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en la sessió de 26 de juliol de 2012.  
 

I. ANTECEDENTS  
 

El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 26 de juliol de 2012 va aprovar el 
Dictamen relatiu a la presa en consideració de la memòria elaborada per la comissió 
d’estudi creada per acord plenari de 31.5.2012 i aprovació inicial de la constitució 
d’una societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la 
Diputació de Barcelona de foment i suport de la comunicació audiovisual local.   
  

Els anuncis sobre la informació pública del referit expedient van ser publicats al BOPB 
de 2 d’agost de 2012, al DOGC núm. 6187 de 7 d’agost de 2012 i a “La Vanguardia” 
de data 6 d’agost de 2012. L’expedient ha estat exposat al públic en el període de 
temps de 30 dies hàbils, compresos entre el 3 d’agost de 2012 i el 7 de setembre de 
2012 i al tauler d’anuncis.  
 

En relació amb el període d’informació pública, s’han presentat les al·legacions 
següents, el text de les quals us adjunto:  
 

a) 6 de setembre de 2012, Grup ICV-EUiA-EPM.  
b) 7 de setembre de 2012, Grup ERC-AM.  
 c) 7 de setembre de 2012, Grup PSC.  
 
II. AL·LEGACIONS  
 
1) Grup ICV-EUiA-EPM  
 
L’escrit diu: 
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“PRIMERA.- SOBRE L'OPORTUNITAT DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I EL 
FUTUR DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA DIPUTACIÓ I ELS SEUS 
PROFESSIONALS 
 
Al Ilarg dels anys i des de la creació del Consorci de Comunicació Local l'any 1994 i de 
l'inici d'emissions de la COM, al març de 1995, s'ha complert la principal missió de la 
comunicació pública local: el foment de la proximitat i de la realitat deis municipis, 
promovent la col·laboració amb el teixit cultural i social, la creació d'un espai comunicatiu 
local en xarxa, i la divulgació de la !lengua catalana davant les mancances del mercat en 
aquesta matèria i la força deis operadors privats que emeten només en castellà. 
 
En definitiva, la comunicació local té un model d'èxit bastit sobre sòlids fonaments com la 
proximitat, la informació local que integra, aglutina i dóna visibilitat al teixit associatiu del 
municipi, a les seves institucions i els seus representants polítics, i la contribució a la 
normalització de la llengua. 
 
Seguint l'argumentació que figura al dictamen aprovat pel ple de la Diputació de Barcelona 
de 26 de juliol de 2012, i on se subratlla que l'objectiu últim és complir les missions de 
servei públic establertes per a la comunicació de proximitat a la Llei de Comunicació 
Audiovisual de Catalunya, i tot i reconèixer que la societat mercantil que es crea no posa 
en dubte la gestió directa del servei públic, ICV-EUIA-EPM recela que més enllà de la 
recerca d'una major autonomia patrimonial, pressupostària i contractual, s'hi troba la 
implantació d'un nou model comunicacional que poc té a veure amb els objectius 
fundacionals de la COM i deis serveis que actualment desenvolupa. Intuïm doncs, que 
estem davant d'una progressiva liberalització deis mitjans de comunicació públics fins a la 
seva total privatització, la qual cosa no suposa només ampliar i facilitar l'accés deis 
prestadors privats a l'esfera pública, sinó que pot comportar la seva desaparició i amb ella 
la garantia democràtica de foment del pluralisme en totes les seves vessants i, també, la 
contribució al desenvolupament de la llengua i la cultura catalanes. 
 
En aquest sentit, cal recordar que la Llei de Comunicació Audiovisual parteix de la 
necessitat que el servei es presti de manera directa. El que vol dir que es tracta d'un servei 
que no podrà ser objecte de ser encomanat a subjectes privats sota les modalitats 
típiques de gestió indirecta deis serveis públics i que, en qualsevol cas, el recurs a la 
col·laboració deis privats, en particular pel que fa a l'elaboració deis continguts 
corresponents, ha de ser necessàriament limitat. Precisament, per aquestes raons la 
funció social del periodisme i deis mitjans de comunicació públics són ara més necessaris 
que mai en un context de sobreinformació en el qual es necessiten professionals 
especialitzats que interpreten, analitzen i prioritzen la informació i que creen itineraris que 
permetin a la ciutadania tenir recursos per generar la seva pròpia opinió. 
 
ICV-EUIA-EP no nega la necessitat d'una reflexió crítica del model de comunicació, 
especialment en un context marcat per la concentració deis mitjans de comunicació 
privats en conglomerats empresarials que està eliminant el debat democràtic i els 
referents socials i culturals al voltant del qual s'articulen les comunitats nacionals, i per la 
necessitat i la conveniència de ser presents a tots els formats i totes les tecnologies per 
garantir la màxima difusió deis continguts. Fins i tot podem compartir la necessitat d'una 
actualització de les estructures de gestió, però el procés dut a terme pel govern de CiU i el 
PP de la Diputació de Barcelona ha estat caracteritzat per l'opacitat í la manca absoluta de 
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participació i negociació política. No ha existit consulta, ni diàleg, ni voluntat de consens 
amb els ens locals afectats que són els destinataris deis seus continguts, ni amb els 
treballadors i treballadores de COM Radio i la XAL. Ans al contrari, la proposta està 
basada en una política merament economicista que planteja com a eix central 
acomiadaments injustificats í una precarització de les condicions laborals deis treballadors 
de la COM. Pel que es desprèn deis estudis, la direcció planteja la reducció d'un terç de la 
plantilla amb el cost social i humà que això representaria per als professionals afectats, 
alhora que augmenta la partida destinada a la contractació externa, una contractació que 
ja representa més d'un 50% del personal actual. Els diners públics que aporten la 
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de 
l'AMB no poden fomentar aquelles situacions de precarietat que posen en perill la 
independència professional i la qualitat de la seva feina, ni servir per enriquir els interessos 
privats per la via de la contractació externa. 
 
Si fins ara hem posat en qüestió el compliment de la missió de servei públic de l'acord 
adoptat, pel que fa a la seva gestió directa, i els ajustos pressupostaris en forma de 
reducció deis i de les professionals que hi treballen, amb el risc de pèrdua de qualitat deis 
continguts i de la independència informativa, ens preocupa al mateix temps un principi 
democràtic essencial, el pluralisme polític i social de la nova societat mercantil. Si 
analitzem el procés pel qual s’elabora la memòria justificativa de la conveniència i 
oportunitat de la iniciativa econòmica i, en el seu cas, la constitució d'una societat 
mercantil, i la comissió redactora, integrada exclusivament per membres del govern de 
CIU i PP, a banda deis tècnics i funcionaris preceptius, podem concloure que no ha existit 
voluntat de consens en la definició del nou model amb els grups polítics i que aquesta 
decisió unilateral pot continuar a l'hora de la posta en marxa de la societat. 
 
Aquesta societat haurà de funcionar amb la constitució d'òrgans de gestió participatius 
que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del 
conjunt de grups polítics i deis treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona i 
deis municipis adherits. 
 
En aquest sentit, des del Grup d'ICV-EUiA-EPM a la Diputació de Barcelona volem reiterar 
la necessitat que es preservi l'espai comunicatiu local públic, català i en xarxa des deis 
principis d'un model públic de comunicació local, democràtic, plural, de proximitat, 
participatiu, i al servei deis ciutadans i ciutadanes. 
 
SEGONA.- SOBRE LA PLURALITAT 
 
L'article 14 del Estatuts Socials de la Xarxa Audiovisual Local S.L que figuren a l'expedient 
regulen el Consell d'Administració de dita mercantil establint a l'apartat 4t del citat article 
una composició d'entre 3 i 7 consellers i conselleres. 
 
L'article 15é indica que el nomenament i separació deis Consellers correspondrà a la 
Junta General i que els seus membres seran escollits entre persones professionalment 
qualificades. 
 
L'article 5 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de 
Catalunya estableix que el pluralisme a la comunicació audiovisual és una condició 
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essencial per al compliment de la llibertat d'expressió, d'informació i de comunicació i 
garanteix la lliure formació de l'opinió pública i la diversitat i la cohesió social. 
 
L'article 33.5 insisteix en la necessitat de pluralitat quan afirma que a la gestió del servei 
públic de comunicació audiovisual d'àmbit local s'ha de garantir la participació deis grups 
socials i polítics més representatius dins del corresponent territori. 
 
Cal afegir que la Diputació de Barcelona té una !larga tradició d'integrar a tots els grups 
polítics amb representació al Ple en els òrgans de governs deis mitjans de comunicació 
depenents de la Diputació. 
És més que evident que el nombre de membres proposat als Estatuts sotmesos a 
informació pública és absolutament insuficient per garantir una composició del Consell 
d'Administració que garanteixi la pluralitat política i la participació de professionals, en els 
termes indicats a la legislació i vista la tradició política de la Institució. 
 

És per tot aquesta argumentació que formulem al•legació de manera que el text de l'article 
14.4 quedi redactat de la següent manera: 
 

"El Consell d'Administració el compondran el nombre de Consellers que fixi la Junta 
General, entre un mínim de 7 i un màxim de 15, garantint la representació deis 
treballadors deis mitjans i deis municipis associats".” 

 

2) Grup ERC-AM  
 

L’escrit diu:  
 

“PRIMERA. 
 

Atesa la inconcreció deis membres del Consell d'Administració de la societat fixar-ne la 
composició en 5 membres. 
 
SEGONA. 
 
Atès que la nova societat aglutinarà i unificarà tota la gestió de les activitats i serveis de la 
Diputació de Barcelona de foment i suport a la comunicació audiovisual local que 
actualment es presten des de diversos organismes i serveis, caldria clarificar que tot el 
procés de desmantellament deis organismes actuals i incorporació a la nova societat es 
dugui a terme amb l'acord del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCERA. 
 
Concretar en la proposta d'Estatuts actuals que el pressupost de la societat caldrà que 
s'aprovi definitivament en el Ple de la Diputació de Barcelona, prèvia aprovació del Consell 
d'Administració de la Societat. 
 

QUARTA. 
 

Atès que totes les inversions inicials per posar en marxa la societat i externalitzar els 
serveis que es gestionaran és totalment pública cal garantir a través deis estatuts que la 
societat serà també totalment pública a mig i llarg termini 
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CINQUENA. 
 

Garantir la continuïtat de les freqüències locals.” 
 

3) Grup PSC  
 

L’escrit diu:  
 

“Al·legacions 
 

La constitució de la nova societat mercantil, no preveu la representació deis grups polítics 
a la Diputació de Barcelona al seu Consell d'Administració. Fins ara els estatuts del 
Consorci de la Comunicació Local i de l'Agència de la Comunicació Local asseguraven, 
en tant que comunicació pública local, la participació "deis grups representats a la 
Diputació en proporció als resultats electorals obtinguts" en el Consell General, article 
11.a) deis estatuts del CCL i de la Comissió Permanent, article 17 deis estatuts del CCL. 
També els estatuts de la ACL, article 18 diu " Els membres del Consell ( d'Administració 
de I'ACL) seran escollits d'entre els que formen part de la Comissió Permanent del 
Consorci de la Comunicació Local. 
 
Així, per tal de garantir aquesta representació, proposem les següents esmenes a la 
proposta d'estatuts de la nova XAL: 
 
Article 14, punt 4. Substitució de "entre un mínim de tres i un màxim de set" de l'actual 
proposta per " entre un mínim de set i un màxim de vint" . Es tracta del mateix nombre que 
preveuen els actuals estatuts de l'ACL. Pel que fa a la XAL epe el Consell d'Administració 
el formen el president/a, nou vocals i el director/a general, en total 11 membres. 
 
Article 14, punt 4. Afegir el següent text " Els membres del Consell d'Administració seran 
escollits d'entre els que formen part de la Comissió Permanent del Consorci de 
Comunicació Local i en funció de la representació deis diferents grups polítics al Ple de la 
Diputació de Barcelona". 
 
Article 15. Eliminació de la darrera frase. "Els membres del Consell seran escollits per la 
Junta General entre persones professionalment qualificades" 
 

Suggeriments. 
 
Primer.- La constitució d'un Consell Assessor. Un consell d'experts designats pels grups 
polítics representats al Ple de la Diputació per tal que informin d'aquelles decisions 
estratègiques que afectin les polítiques de cooperació en matèria de comunicació local. 
Un consell assessor adscrit com a òrgan de deliberació al Consorci de Comunicació Local 
i que atengui qüestions com el nomenament del conseller/a delegat/a de la XAL.SL., el 
nomenament del seu director/a general i altres assumptes com ara un Pla d'Operacions 
per a aquesta societat mercantil fins a la fi del mandat. 
 

Segon.- Assabentats del tancament de la COM així com deis canvis que podrien operar a 
la freqüència municipal de Barcelona que hem conegut per la premsa fa unes setmanes, 
demanem que no es modifiqui la funcionalitat de I'esmentada freqüència Barcelona ni els 
acords amb l'Ajuntament de Barcelona sense un consens polític i institucional al sí de la 
Diputació de Barcelona i del Consorci de la Comunicació Local. Aquesta freqüència arriba 
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a molts més municipis que el propi de la ciutat de Barcelona i els seus governs també 
participen del Consorci. 
 

Tercer.- Que el govern de la Diputació de Barcelona afavoreixi a partir d'ara un major 
consens polític en les decisions que afectin les polítiques de cooperació a la comunicació 
local seguint el model de participació i representació política vigent.” 

 

III. ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS  
  

Amb caràcter previ, escau constatar que les esmenes presentades no assenyalen la 
conculcació de cap precepte legal. Es per això que, en general, no poden considerar-
se com a al·legacions en sentit estricte, per bé que constitueixen un seguit de 
suggeriments l’oportunitat dels quals serà valorada tot seguit.  
 
A continuació es passen a analitzar cadascuna d’aquestes esmenes o suggeriments. 
 

1) Al·legacions del grup ICV-EUiA-EPM  
  

Al parer de qui subscriu, de l’anàlisi del escrit presentat s’han de fer les consideracions 
següents:  
  

En relació a l’al·legació primera “Sobre l’oportunitat de la tramitació de l’expedient i el 
futur dels mitjans de comunicació de la Diputació i els seus professionals” es fa una 
consideració general sobre l’espai comunicatiu local públic que no és objecte dels 
acords sotmesos a informació pública, ja que aquests es refereixen a la conveniència i 
oportunitat de constituir una societat mercantil per al foment i promoció de la 
comunicació audiovisual local des de la Diputació de Barcelona.   
  
Aquesta al·legació considera que la constitució d’una nova societat que integra els 
mitjans de suport a la comunicació local impulsats per la Diputació de Barcelona 
comportarà la privatització dels mitjans de comunicació local, i derivat d’això, la 
precarització laboral del personal que presta els seus serveis actualment a l’Agència 
de Comunicació Local, SA i a la Xarxa Audiovisual Local, e.p.e. Aquestes afirmacions 
són errònies com s’exposarà tot seguit.  
  
La Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL, SL) –com l’entitat pública empresarial la 
dissolució de la qual ara es proposa i a la qual succeirà- es concep com a una 
estructura de suport íntegrament pública destinada a prestar serveis als mitjans de 
comunicació dels ens locals per reforçar-ne la seva estructura, aportar continguts i 
ajudar a la seva viabilitat.  
 
Pel que fa a la realitat laboral de la situació de les persones que presten els seus 
serveis tant a la XAL,epe com a l’ACL, actualment és millor que la que va trobar l’ 
actual equip directiu en el moment de la seva arribada. Com ja es va posar de manifest 
en el darrer consell d’Administració de l’Agència de Comunicació Local, SA que arran 
d’una auditoria laboral es va arribar a la conclusió que l’empresa estava en una 
situació molt complicada i amb una tipologia diversa de models de contractació del 
personal; com a conseqüència d’aquests riscs els òrgans d’Administració de l’ACL van 
prendre la decisió clarament antipressupostària d'internalitzar un quants serveis i 44 
treballadors han vist com han estat incorporats a la plantilla de l'ACL.  Per tant, 
actualment les condicions laborals a l'ACL son molt mes justes socialment que en 
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anteriors mandats. Com a conseqüència de la internalització de serveis s’ha reduït la 
contractació externa. Tanmateix aquesta qüestió no és objecte dels acords sotmesos a 
informació pública. 
  
En relació a l’al·legació segona, s’han de fer les consideracions següents:  
  
La XAL, SL serà una societat mercantil pública regida per les disposicions del Text 
Refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), aprovat per RDL1/2010, de 2 de 
juliol, la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLRMC) i el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i per la 
resta de normativa que li sigui d’aplicació.  
  
L’article 12è de la proposta d’Estatuts de la XAL diu el següent:  
  

“Article 12è.  1. La Junta General, degudament convocada i constituïda, és el poder 
suprem pel qual ha de regir-se la societat, i pot adoptar totes les resolucions que cregui 
convenients pel seu bon funcionament i el compliment del seu objecte social.   
  
2. El Ple de la Diputació de Barcelona assumirà les funcions de la Junta General de la 
societat, en la forma i amb les atribucions determinades pels presents estatuts, així com per 
les lleis que li siguin aplicables.  
 3. Seran President/a i Secretari/a de les Juntes Generals, el President/a i el Secretari/a, 
respectivament, de la Diputació de Barcelona.  
  
A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els membres no 
Diputats/des del Consell d'Administració i, en general, totes aquelles persones a les quals la 
Llei atorgui aquest dret.  
  
4. La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l'adopció d'acords de les 
Juntes Generals, s’acomodaran al règim previst per al Ple de les Corporacions Locals en les 
disposicions administratives que li siguin aplicables, sense perjudici d’allò que disposen 
aquests estatuts.  
  
Seran aplicables les normes reguladores del règim de les societats limitades per a la resta 
de qüestions socials.  
  
5. Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta 
General ordinària es reunirà, necessàriament, dins els primers sis mesos de cada exercici, a 
l’objecte, si s’escau, d’aprovar la gestió social, els comptes de l’exercici anterior i resoldre 
sobre l’aplicació del resultat. Qualsevol altra junta tindrà la consideració de Junta General 
extraordinària.  
  
6. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots dels membres presents de la Junta.  
  
7. Com excepció al punt anterior, s’adoptaran per majoria absoluta de vots del número legal 
de membres de la Junta, l’augment i/o la reducció de capital i qualsevol altra modificació 
dels estatuts socials, així com qualsevol altre acord per al qual la normativa mercantil 
exigeixi un quòrum reforçat.”  

 
La nova societat doncs estarà regida pel Ple de la Diputació de Barcelona com a poder 
suprem, per tant no hi pot haver un major nivell de respecte al pluralisme polític que 
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aquest. El Ple constituït com a Junta General podrà decidir sobre les principals 
qüestions que afectin a l’empresa.  
  
Pel que fa al Consell d’Administració la proposta d’Estatuts de la XAL, SL preveu una 
estructura lleugera que permeti operar l’òrgan amb agilitat. L’article 14è, punt 4 preveu: 
  

“4. El Consell d'Administració el compondran el nombre de Consellers que fixi la Junta 
General, entre un mínim de tres i un màxim de set.” 

  
Aquesta composició s’ajusta a les previsions del TRLSC (articles 211 i 242) i a la del 
ROAS que es remet a la normativa mercantil. 
  

S’omet de la composició del Consell d’Administració la representació dels treballadors 
dels mitjans i dels municipis associats perquè ja disposen dels seus propis òrgans de 
representació, els primers a través del comitè d’empresa i els municipis a través dels 
representants designats al Consell General del Consorci de Comunicació Local; tot i 
que aquesta qüestió tampoc és objecte dels acords sotmesos a informació pública. 
  

 2) Al·legacions del grup ERC-AM  
  

En relació a la primera al·legació, s’ha de fer constar que, com ja s’ha dit, la 
composició del Consell d’Administració s’ajusta a les previsions del TRLSC (articles 
211 i 242) i a la del ROAS que es remet a la normativa mercantil.  
 
Pel que fa a la segona al·legació, s’ha d’insistir en que no s’endega cap procés de 
desmantellament, sinó que s’afronta un procés de reajustament dels serveis de 
comunicació audiovisual impulsats per la Diputació de Barcelona. Aquest procés es 
farà d'acord amb la legislació vigent i amb el màxim respecte a tots els ens concernits.  
  
Pel que fa a la tercera al·legació, s’ha de posar de manifest que, d’acord amb la 
legislació aplicable, l’estat de previsió d’ingressos i despeses de la XAL, SL haurà de 
ser aprovat pel Ple de la Diputació i s’integrarà en el pressupost corporatiu, tot això de 
conformitat amb el que preveuen els articles 112 de la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local i 162 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
  

La quarta al·legació proposa que es garanteixi que la XAL, SL serà pública. De la 
lectura de la proposta d’Estatuts es desprèn quina és la naturalesa jurídica de la 
societat que és evidentment pública. Concretament, l’article 1 disposa: 
 

“La Societat es denomina “Xarxa Audiovisual Local, S.L.” (en endavant, la “Societat”) i es 
constitueix per la Diputació de Barcelona com una societat de responsabilitat limitada de 
capital integrament públic.”  

 
Per tant, el caràcter públic de la nova societat està plenament garantit.  
  

La cinquena al·legació demana que es garanteixin les freqüències locals. Les 
freqüències de ràdio, són propietat dels Ajuntaments respectius, el futur d’aquestes 
només depèn d’aquests Ajuntaments; si aquests volen comptar amb la col·laboració de 
la XAL, SL, en tant que estructura de suport a la comunicació local, ho podran fer, però 
això depèn exclusivament de l’autonomia municipal. No correspon ni a la societat, ni a 
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la pròpia Diputació de Barcelona decidir sobre el seu futur. El compromís de la XAL SL 
serà facilitar programes atractius i seriosos per aquestes freqüències i per a tota la 
resta d’emissores locals que ho solicitin.  
 
3) Al·legacions del grup PSC  
  

Les al·legacions d’aquest grup fan referència als articles 14 i 15 de la proposta 
d’Estatuts que afecten al nombre de membres del Consell d’Administració, tot 
proposant la vinculació de la designació dels membres del Consell amb la condició de 
membres de la Comissió Permanent del Consorci de Comunicació Local i l’eliminació 
de la darrera frase de l’article 15: “Els membres del Consell seran escollits per la Junta 
General entre persones professionalment qualificades.”  
 
Aquestes al·legacions es fonamenten en l’argument que la constitució de la nova 
societat no preveu la representació dels grups polítics integrants de la Diputació de 
Barcelona al seu Consell d’Administració.  
  
La proposta d’incloure la vinculació obligatòria dels membres del Consell 
d’Administració amb el Consorci de Comunicació Local (CCL) no és viable perquè 
ambdues entitats són completament independents. El que es pretén amb la 
reorganització és simplificar la complexa estructura organitzativa dels ens de 
comunicació audiovisual que impulsa la Diputació de Barcelona. A més, la nova SL 
serà de titularitat exclusiva de la Diputació, mentre que el CCL té, a més de la 
Diputació, altres Institucions integrants amb nivells diferents d’implicació. Per tant, la 
intenció és simplificar l’estructura, i s’haurà d’avaluar quin és el paper que en el futur 
ha de tenir el Consorci i, per aquest motiu, s’haurà d’obrir un període de reflexió 
conjunta per analitzar la seva efectivitat. Tot i que es considera que aquest procés s'ha 
de fer des del propi Consorci i no unilateralment des de la Diputació de Barcelona. La 
reestructuració que es pretén té com objectiu millorar i fer més eficient la gestió i no 
complicar-la.  
  
Finalment, la qualificació professional resulta necessària per als membres de l’òrgan 
d’administració que han de gestionar l’empresa amb criteris empresarials i que 
assumeixen responsabilitats per la dita gestió. 
 
Es demana professionalitat als membres del Consell d'Administració precisament per 
optimitzar i millorar l'actual gestió. L’òrgan polític és la Junta General que, és al seu 
torn, el propi Ple de la Diputació de Barcelona, com a única sòcia. L’òrgan estatutari 
que té la responsabilitat de gestió és el Consell d'Administració que ha de ser integrat 
per persones professionals qualificades i no per electes per les raons adduïdes i 
perquè així ho exigeix de manera expressa l’article 221 del ROAS. Cal destacar que la 
Llei de societats de capital imposa als administradors la responsabilitat solidaria 
davant la pròpia societat, els socis i els creditors dels danys provocats per acció o 
omissió contraris a la Llei, els estatuts o per aquells actes fets incomplint els seus 
deures com a administradors. Per aquest motiu la legislació exigeix als administradors 
la competència suficient per a l’assumpció d’aquests riscos. 
 
Pel que fa als suggeriments fets pel grup socialista, s’han de fer les reflexions 
següents:  
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Quant a la creació d'un Consell Assessor, s’ha de dir que la normativa reguladora de 
les societats mercantils públiques no obliga a constituir un Consell Assessor que hagi 
d’intervenir en la designació dels òrgans socials. Qui té la màxima legitimitat és el Ple 
de la Diputació, en tant que Junta General de la societat. Això permet que la societat 
pugui funcionar amb una major agilitat, el que s’ha de valorar com un avantatge.  
 
L’exigència de Consell Assessor, així com d’altres requeriments, la contempla la LCAC 
únicament per als ens prestadors de serveis públics audiovisuals d’àmbit local –aquells 
ens que són titulars i assumeixen la responsabilitat editorial del servei de ràdio o de 
televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa 
transmetre per un tercer per al públic en general o per a una categoria de públic-, en 
els termes definits a la pròpia LCAC. Tanmateix, com ja s’ha exposat, la nova societat 
es concep com una estructura de suport destinada a col·laborar amb els mitjans de 
comunicació dels ens locals per reforçar-ne la seva estructura, aportar continguts i 
ajudar a la seva viabilitat. 
  
Altrament, es considera que el propi Consorci de Comunicació Local podria fer aquest 
paper d’òrgan consultiu, de forma separada i independent de la gestió de l’entitat.   
  
Quant al segon suggeriment relatiu a la modificació de la funcionalitat de les emissions 
de la freqüència municipal de Barcelona, tot i que no és objecte dels acords sotmesos 
a informació pública, s’ha de recordar que la dita freqüència és titularitat de 
l’Ajuntament de Barcelona al que corresponen les decisions sobre aquesta.   
 Finalment pel que fa al suggeriment que el Govern de la Diputació afavoreixi un major 
consens polític, s’ha de fer constar que el dit Govern sempre afavoreix el diàleg i està 
a la disposició de tots els grups per adoptar solucions que incorporin aportacions de 
tots ells.   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats, tot i que la composició del Consell 
inicialment prevista s’ajusta a les previsions legals, proposo estimar parcialment les 
al·legacions referides al nombre màxim de membres del Consell d’Administració que 
passaria de 7 a 9 i, en conseqüència, modificar la redacció del article 14.4 de la 
proposta d’Estatuts amb el text següent: “El Consell d’Administració el compondran el 
nombre de Consellers que fixi la Junta General, entre un mínim de tres i un màxim de 
nou.” i desestimar la resta d’al·legacions i els suggeriments presentats pels grups 
polítics representats a la Diputació de Barcelona ICV-EUiA-EPM, ERC-AM i PSC. ” 
 
III. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I 

RECURSOS INTERNS 
 

En el decurs de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos  Interns del 
dia 18 d’octubre de 2012, el seu President ha plantejat una esmena sobre la base de 
l’informe complementari emès pel Conseller de la XAL, Sr. Francesc Pena Carbó, en la 
data esmentada, el text del qual es transcriu a continuació: 
 
“Informe complementari a l’emés el 16.10.2012 en relació a les al·legacions 
formulades al Dictamen relatiu a la presa en consideració de la memòria elaborada 
per la comissió d’estudi creada per acord plenari de 31.5.2012 i aprovació inicial de 
la constitució d’una societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i els 
serveis de la Diputació de Barcelona de foment i suport de la comunicació 
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audiovisual local, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 26 
de juliol de 2012.  
 
Efectuades consultes amb tots els grups polítics representats a la Corporació, en 
particular, amb els grups que han formulat al·legacions i suggeriments amb relació a 
l’assumpte epigrafiat: Grup PSC, Grup ICV-EUiA-EPM i Grup ERC-AM, emés informe 
per qui subscriu el 16.10.2012 i valorades totes les consideracions i, a l’objecte de 
reforçar la participació política, es proposa mantenir la proposta continguda en 
l’informe citat i, complementar-la, tot proposant la modificació de la redacció de l’article 
15 de la proposta d’Estatuts amb el text següent: “El nomenament i separació dels 
Consellers correspondrà a la Junta General, escoltada la Junta de Portaveus, segons 
el que es preveu als articles 214 i 223 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, 
aprovat per RDL 1/2010, de 2 de juliol,  respectivament. Els membres del Consell 
seran escollits per la Junta General entre persones professionalment qualificades.” 
 
La Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, en la data 
esmentada, ha informat favorablement sobre el dictamen que proposa l’aprovació 
definitiva de la constitució d'una societat mercantil per a la gestió de totes les activitats i 
els serveis de la Diputació de Barcelona de foment i suport de la comunicació audiovisual 
local, amb la inclusió de l’esmena esmentada. 
 
IV. MODIFICACIÓ PRESENTADA PER LA PRESIDÈNCIA DE L’ÀREA D’HISENDA I 

RECURSOS INTERNS 
 
En data 24 d’octubre de 2012, el Conseller de la XAL e.pe. ha presentat un nou informe, 
el text del qual es transcriu a continuació: 
 
“INFORME COMPLEMENTARI als emesos en dates 16.10.2012 i 18.10.2012, en 
relació a les al·legacions formulades al Dictamen relatiu a la presa en 
consideració de la memòria elaborada per la comissió d’estudi creada per acord 
plenari de 31.5.2012 i aprovació inicial de la constitució d’una societat mercantil 
per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona de 
foment i suport de la comunicació audiovisual local, aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en la sessió de 26 de juliol de 2012.  
 
 Efectuades consultes amb tots els grups polítics representats a la Corporació, en 
particular, amb els grups que han formulat al·legacions i suggeriments amb relació a 
l’assumpte epigrafiat: Grup PSC, Grup ICV-EUiA-EPM i Grup ERC-AM, emesos 
informes per qui subscriu el 16.10.2012 i el 18.10.2012 i valorades totes les 
consideracions i, a l’objecte de reforçar la participació política, es proposa mantenir la 
proposta continguda en els informes citats i, complementar-la, tot proposant de nou la 
modificació de la redacció de l’article 15 de la proposta d’Estatuts amb el text següent: 
 

 “El nomenament i separació dels Consellers correspondrà a la Junta General, a 
proposta dels Grups i un cop escoltada la Junta de Portaveus, segons el que 
es preveu als articles 214 i 223 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, 
aprovat per RDL 1/2010, de 2 de juliol,  respectivament. Els membres del Consell 
seran escollits per la Junta General entre persones professionalment 
qualificades.”” 
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En aquest sentit, la presidència de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns proposa 
modificar el dictamen referenciat, amb el benentès que no suposa cap modificació 
substancial en relació al dictamen informat per la Comissió Informativa i de Seguiment 
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, ja que únicament afegeix que el nomenament i 
separació dels Consellers de la societat es faci a proposta dels Grups i per tant, 
presentar esmena en el sentit indicat a l’informe, tot proposant de nou la modificació 
de la redacció de l’article 15 de la proposta d’Estatuts amb el text suprascrit. 
 
V. APROVACIÓ DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Atesos els motius i raonaments exposats i vista la legislació aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S  
 
Primer.- ADMETRE A TRÀMIT les al·legacions formulades per part dels Diputats, Srs. 
Arnau Funes i Romero, President del grup d’ICV-EUiA-EPM, Jordi Portabella i Calvete, 
Diputat portaveu del grup d’ERC-AM i Josep Mayoral i Antigas, Diputat portaveu del grup 
PSC, en relació als acords del Ple de data 26 de juliol de 2012, en virtut dels quals es va 
prendre en consideració la memòria elaborada per la Comissió d’Estudi creada per acord 
plenari de 31.5.2012 i s’aprovà inicialment la constitució d’una societat mercantil per a la 
gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona de foment i suport 
de la comunicació audiovisual local. 
 
Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades, en base als raonaments 
i en els termes continguts a la part expositiva d’aquest dictamen i, en conseqüència, 
modificar els articles 14.4 i 15 de la proposta d’estatuts socials que quedaran redactats en 
el termes següents: 
 

“14.4. El Consell d'Administració el compondran el nombre de Consellers que fixi 
la Junta General, entre un mínim de tres i un màxim de nou.” 
 
“15. El nomenament i separació dels Consellers correspondrà a la Junta General, a 
proposta dels Grups i escoltada la Junta de Portaveus, segons el que es preveu 
als articles 214 i 223 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per 
RDL 1/2010, de 2 de juliol,  respectivament. Els membres del Consell seran 
escollits per la Junta General entre persones professionalment qualificades.”” 

 
Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la constitució d’una societat mercantil limitada per 
a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació 
audiovisual local, amb la denominació de XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i un capital 
social de dotze mil euros (12.000 €), adscrita a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, 
mitjançant la subscripció i desembossament íntegre de quatre participacions de tres mil 
euros (3.000 €) de valor nominal cadascuna, numerades de la 1 a la 4, ambdós inclosos, 
tot APROVANT, igualment i definitiva, els estatuts pels quals haurà de regir-se la nova 
societat, que s’adjunten com a annex I. 
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Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT la dissolució de l’entitat pública empresarial Xarxa 
Audiovisual Local (XAL), a la qual succeirà universalment la nova societat mercantil un 
cop constituïda. 
 
Cinquè.- ACORDAR la subrogació de la nova societat mercantil en el personal, tot 
respectant salaris, categories i la resta de drets (annex II), en els convenis, contractes i 
altres instruments jurídics (annex III), en els béns i drets (annex IV) i, en general, en tots 
els drets i obligacions de l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), a la 
qual succeeix universalment.  
 
Sisè.- SATISFER l’import de dotze mil euros (12.000 €) amb càrrec a la corresponent 
partida del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- APROVAR la designació inicial –de conformitat amb l’establert a l’article 22.1.e) del 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per RDL 1/2010, de 2 de juliol- com 
a membres del Consell d’Administració de la nova societat, de les persones següents: 
 

- Sr. Salvador Esteve i Figueras 
- Sr. Carles Rossinyol Vidal 
- Sra. Mònica Fulquet Tenas 
- Sr. Francesc Pena Carbó 
- Sr. Ignasi Giménez Renom 
- Sr. Josep Mayoral Antigas 
- Sr. Carlos Nieto Fernández 
- Sr. Marc Rius Piniés 
- Sra. Eulàlia Ferrando Serra  

 
Vuitè.- PUBLICAR el text íntegre dels estatuts definitius de l’esmentada entitat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència de la dita publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

Novè.- INSTAR la inscripció de la societat, un cop constituïda, en la secció corresponent 
del Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 
 

Desè.- FACULTAR àmpliament i indistintament l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, 
President de la Diputació de Barcelona i l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, perquè en 
nom i representació d’aquesta, perquè en nom i representació d’aquesta, concorrin a la 
signatura de l’escriptura fundacional, així com per a l’adopció de totes les resolucions i per 
al tràmit, gestió i signatura de qualsevol documentació que calgui -fins i tot per a les 
rectificacions i subsanacions que fossin necessàries, sigui quin sigui el seu abast- per a 
l’efectivitat dels presents acords i per a la definitiva extinció de la entitat pública 
empresarial i la definitiva constitució, inscripció i autorització de la societat. 
 

En relació a aquest dictamen, el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifesta 
que “evidentemente, estamos a favor de la constitución de una sociedad mercantil y, 
también, de sus estatutos. Sólo que sí que es verdad que encontramos que los 
miembros del Consejo de Administración no reflejan las mayorías representadas en 
este Pleno y en el  Consejo o Junta General de la nueva sociedad, se tendrían que 
representar dichas mayorías en su Consejo de Administración. Por este motivo, 
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haríamos una abstención.” 
 
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, sol.licita l’ús de la paraula per 
manifestar que la intervenció que s’acaba de produir marca bastant la diferència amb 
com nosaltres creiem que les formacions polítiques han d’encarar tot el que fa 
referència als mitjans de comunicació. 
 
Al nostre parer, tant la televisió com la ràdio públiques són instruments estratègics de 
primera magnitud, fonamentals per a una democràcia de qualitat en l’entorn que sigui, 
ja sigui municipal, ja sigui de la Diputació, ja sigui nacional, ja sigui de caràcter estatal 
i, per tant, nosaltres, com a ERC, entenem que els mitjans públics i catalans, són 
instruments de cohesió social i nacional i que com a tals han d’informar d’una manera 
veraç, plural i transparent, i això es pot fer de moltes maneres, però, al nostre 
entendre, la millor manera de fer-ho és que els mitjans de comunicació, per un costat, 
estiguin desgovernalitzats i, per l’altre costat, estiguin despolititzats. Nosaltres som 
partidaris que en els consells d’administració hi hagi una representació que hagi estat 
escollida per les formacions polítiques, però que no siguin persones que ostenten 
responsabilitats polítiques directes i que no hi hagi una representació proporcional en 
el nombre de vots o de representació que es té per tal de facilitar que pugui haver-hi 
aquests acords que, com he dit, es desgovernalitzin i es despartiditzin els mitjans de 
comunicació. 
 
Per tant (i aquesta és la proposta que nosaltres vàrem fer), creiem que es podria anar 
cap a un model similar al que ERC mateix va impulsar a BTV i a la Corporació de 
Ràdio i Televisió de Catalunya en el seu moment, en el qual hi havia un representant 
per cada formació política i que aquest representant era una persona que no era un 
representant polític sinó que era un professional que tenia, molts mèrits acumulats i 
que era en aquest Consell d’Administració on s’havien de prendre les decisions. Per 
tant, nosaltres ens trobem en una posició, en què hi creiem profundament, que és que 
hi ha d’haver un Consell no professionalitzat però sí de professionals i, en aquest 
sentit, estem a les antípodes de l’opinió que acaba de mencionar-se. Justament, 
nosaltres anem en la línia contrària. 
 
En el cas que veiem avui, que és el cas de la constitució d’aquesta societat mercantil 
per a la gestió de totes les activitats i els serveis de la Diputació de Barcelona de 
foment i suport de la comunicació audiovisual local, es produeix una certa diferència 
amb relació al que podrien ser als mitjans que abans he mencionat, és a dir, els que 
són públics i catalans propis de la radiocorporació catalana o, en el cas local i més 
assimilable a la situació que estem parlant aquí, doncs de televisions locals. La 
diferència es troba en què justament, com a conseqüència d’aquests canvis, es 
produeix, una actuació indirecta, podríem dir, és a dir, no hi ha una emissió directa 
com sí pot haver-hi amb Catalunya Ràdio, amb TV3, amb qualsevol dels canals, o amb 
BTV o amb qualsevol televisió local. Això introdueix una variable que fa que nosaltres 
puguem votar favorablement en aquest punt, però tenint en compte que el que 
nosaltres defensem no ha quedat ben reflectit ni per la part del nombre de persones 
que han de formar part del Consell ni per la composició d’aquest Consell. Això sí, com 
tots vostès saben, nosaltres som persistents i continuarem insistint en què els 
resultats, els beneficis que s’obtenen per tal de donar, com he dit al principi una 
informació que sigui veraç, que sigui plural i que sigui clarament transparent, són tenir 
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professionals de prestigi amb els quals les formacions polítiques es puguin sentir 
còmodes, però que no estiguin subjectes als canvis que es produeixen amb les 
eleccions cada quatre anys. 
 
A continuació el President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Sr. 
Rossinyol, vol puntualitzar que en que en aquest dictamen, com vostès ja hi ha tingut 
accés, hi ha una proposta de modificació, un petit detall que ara jo faré in voce, però 
que ja coneixeu perquè ja s’ha introduït en el dictamen i és que, en l’article 15 dels 
estatuts, afegir que, en el redactat que hi ha aquí, que és el nomenament i la separació 
dels consellers correspondrà a la Junta General afegir, un cop escoltada la Junta de 
Portaveus, a proposta dels grups, tal com s’havia plantejat per donar, doncs, una 
major claredat al redactat en relació amb el que ja s’havia comentat en el seu dia a la 
Comissió Informativa. 
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, vol agrair la modificació fruit del diàleg, 
un diàleg que era imprescindible i necessari entre els grups que composen aquesta 
corporació. Nosaltres, afegeix, fa dos mesos vam votar en contra d’aquest dictamen i 
vam dir que presentaríem al·legacions, cosa que vam fer, al·legacions en què 
defensàvem bàsicament que es garantissin la pluralitat i la participació en els òrgans 
de gestió d’aquesta empresa que es constituïa. 
 
La redacció que es proposa avui, amb el matís que acaba de fer el senyor Rossinyol, 
el que fa és donar-nos suficients garanties per tal que la pluralitat i la participació 
integrin l’esperit d’aquesta nova empresa. Per tant, nosaltres expressem el nostre 
suport a la proposta. Òbviament, aquest és un procés que tot just ara s’obre. Haurem 
d’anar implementant aquesta societat i l’haurem d’anar seguint, però les condicions 
que ens semblaven necessàries de bon principi, com és garantir la pluralitat i garantir 
la participació, crec que amb les esmenes que s’han recollit i amb la que s’acaba de 
fer in voce per part del diputat Carles Rossinyol són suficient com per votar a favor. 
 
I el Ple n’acordà, l’aprovació, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
partits polítics de Convergència i Unió, del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Progrès Municipal, del grup d’Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa i del grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i 
l’abstenció del grup del Partit Popular sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 6 
abstencions. 

 
Intervenció General 
 
6.- Dictamen de data 21 de setembre de 2012, que proposa aprovar un 
reconeixement de crèdit a favor de l’empresa ASTRAZENECA FARMACEUTICA 
SPAIN SA. 
 
En data 1 de febrer de 2010 es va fer efectiu el traspàs a la Generalitat de Catalunya 
dels Centres Assistencials Emili Mira i López (CAEMiL) en virtut del conveni acordat 
pel Ple de la Diputació de data 22 de desembre de 2009. 
 
El 26 de juny de 2012 es van presentar al registre d’entrada de factures de la Diputació 
de Barcelona per part de l’empresa ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, SA 
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factures de l’any 2008 que no havien estat presentades anteriorment a dit registre, 
relatives a subministrament de diversos productes farmacèutics als CAEMiL per un 
import total de 24.970,11 euros. 
 
Atès que la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum s’ha fet càrrec de la 
resolució de les possibles incidències derivades de la gestió dels CAEMiL sorgides 
amb posterioritat a la data efectiva del traspàs a la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe de data 12 de setembre de 2012, emès al respecte per l’esmentada 
Gerència, on s’exposen els procediments de gestió d’aquestes comandes i factures als 
CAEMiL i s’apunten els possibles motius que han provocat el retard en la tramitació, i 
es conclou que s’ha de procedir al pagament de les factures esmentades mitjançant un 
reconeixement de crèdit de despeses d’exercicis  tancats. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum s’ha tramitat la 
modificació del pressupost per la qual s’ha procedit a dotar de crèdit adequat i suficient 
per a fer front a l’anterior reconeixement de crèdit, en els termes de l’informe emès en 
data 12 de setembre de 2012. 
 
Vist allò que disposen els article 26.2 C) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.  
 
Vist que d’acord amb la tramitació continguda en la Circular núm. 3/2006, sobre la 
tramitació d’expedients de reconeixement de crèdit de despeses d’exercicis tancats, la 
Intervenció General, una vegada fiscalitzada l’obligació, elevarà la proposta a la 
Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per sotmetre-la a 
l’aprovació del Ple. 
 
Vist l’article 70.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, segons el 
qual correspon al Ple l’atribució competencial en matèria de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit i l’obligació derivada de l’efectiu 
subministrament de productes farmacèutics, a favor de ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA SPAIN, SA per un import total de vint-i-quatre mil nou-cents setanta 
amb onze cèntims (24.970,11) € IVA inclòs, amb el detall següent. 
     

Fra núm. Data factura Operació comptable Import 
1027172771 03/03/2008 1204034952 2.832,62 € 
1027197085 22/07/2008 1204034954 8.356,90 € 
1027199015 01/08/2008 1204034955    606,53 € 
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1027202227 03/09/2008 1204034948 5.061,51 € 
1027207749 20/10/2008 1204034951 8.112,55 € 

 
Segon.- Satisfer la quantitat total vint-i-quatre mil nou-cents setanta amb onze cèntims 
(24.970,11) € IVA inclòs amb càrrec a la partida corresponent gestionada per la 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum als efectes d’imputar dita obligació 
derivada  del reconeixement de crèdit. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
7.- Dictamen de data 3 d’octubre de 2012, que proposa aprovar la modificació de 
l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme esmentat, en allò que afecta 
a la taxa de prestació de serveis i realització d'activitats necessàries per a l'exercici de 
les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) realitza 
funcions de gestió, recaptació i d’inspecció dels ingressos municipals i, en menor 
mesura, dels recursos de dret públic quina titularitat correspongui a altres 
Administracions, o entitats de dret públic, que exerceixin les seves activitats en el 
territori de la província. 
 
Com a compensació de les despeses que l’ORGT ha d’atendre per finançar la 
prestació dels serveis i realització d’activitats necessàries per executar eficientment les 
competències delegades a favor de la Diputació de Barcelona, l’ORGT percep una 
taxa regulada en l’Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
En els últims anys la quantia de la taxa s’ha reduït en diverses ocasions, com a 
conseqüència d’estimar que les despeses previstes per als respectius exercicis es 
podien cobrir mitjançant l’aplicació d’una taxa menor; l’última d’aquestes modificacions 
fou aprovada provisionalment pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 27 
d’octubre de 2011 i va quedar definitivament aprovada en data 13 de desembre de 
2011. 
 
En el present exercici, s’ha considerat oportú proposar la reducció de la taxa per la 
recaptació en voluntària de padrons i liquidacions. 
 
D’altra banda, la col·laboració de l’ORGT amb els Municipis cada cop s’exerceix de 
forma  més automatitzada i gaudint dels avantatges indubtables que dimanen de les 
economies d’escala resultants d’un constant augment de les delegacions dels 
Municipis a favor de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, conforme estableix l’article 24.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’import de 
les taxes per la prestació del servei no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o 
previsible del servei o activitat de què es tracti. 
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Vista la memòria presentada per la Direcció de Gestió Tributària on es justifiquen les 
raons per les quals resulta justificada una proposta de minoració de la taxa que 
satisfan els ajuntaments a l’ORGT, formulada de conformitat amb allò que preveu l’art. 
25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
Taxes i Preus Públics. 
 
I vist l’informe emès per la Intervenció delegada de l’ORGT, on s’estima que la 
reducció de la taxa no comprometrà l’equilibri entre ingressos previstos per la 
recaptació de la taxa que hauran de satisfer els Municipis a l’ORGT  i les despeses 
originades per la prestació dels serveis necessaris per a l’exercici eficient de les 
competències de gestió tributària delegades pels ajuntaments de la província. 
 
Queda verificat en aquests documents que, en relació amb les taxes per prestació de 
serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que 
s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que 
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que la reducció de la taxa en quant sigui possible és coherent amb la voluntat de 
la Diputació de Barcelona, reiteradament palesada en les anteriors modificacions de 
l’Ordenança, i particularment oportuna en les condicions econòmiques actuals, en què 
els municipis precisen minorar les seves obligacions de despesa. 
 
Val a dir que la modificació proposada en l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de 
l’Organisme de Gestió Tributària solament afecta a la quota tributària regulada a 
l’article 4t epígraf A.1.1. de l’Ordenança, mentre que la resta del text normatiu manté la 
seva redacció. 
 
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà 
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de 
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals podran emanar al respecte 
disposicions interpretatives i clarificadores. 
 
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de 
l’àmbit de les seves competències, podran desenvolupar el que es disposa en la Llei 
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’elles. 
 

Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals hauran d’acordar 
la imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents 
ordenances fiscals. 
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Vist l’article 16.2 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances 
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 

Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les 
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la 
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les 
corresponents ordenances fiscals. 
 

Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, els quals faculten respectivament les 
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 

Vist l’article 111 de la Llei 7/1985, i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al 
procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances fiscals. 
 
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus 
públics. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’art. 20 i 132.1 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen als articles del 15 a 
19 del propi Text refós, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de 
l’Organisme de Gestió Tributària, en la forma que resulta de l’annex. 
 

Segon.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent, 
així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des 
del següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 

Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop 
finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, tret 
que la Junta General de l’Organisme de Gestió Tributària no hagués ratificat la 
proposta que en dóna causa. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre 
de l’Ordenança reguladora de les taxes de l’Organisme de Gestió Tributària amb les 
modificacions introduïdes. 
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Sisè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació 
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de 
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances, i l’article  65.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

“ANNEX AL DICTAMEN REFERIT A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
DE TAXES DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

ORDENANÇA FISCAL. TAXES DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

Fonament i naturalesa 
Article 1r 
 
A l’empara del que es preveu als articles 132 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de 
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, la Diputació de 
Barcelona estableix les taxes de l’Organisme de Gestió Tributària per la prestació de serveis i 
realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals i pels serveis de reproducció de 
documentació, que es regeixen per la present Ordenança. 
 
Fet imposable 
Article 2n 
 
1. Constitueix el fet imposable de les taxes la prestació de serveis i realització d’activitats 
administratives per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
necessàries per a: 
 
a. Exercir les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 

públic municipals, quan els ajuntaments titulars dels susdits ingressos hagin delegat en la 
Diputació de Barcelona les seves facultats, a l’empara del que es preveu a l’article 7.1 del 
TRHL. 

b. Col·laborar en l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, quan els ajuntaments titulars dels susdits ingressos hagin sol·licitat 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, a l’empara del que es preveu a l’article 8 del 
TRHL. 

c. Recaptar els ingressos de dret públic liquidats per altres administracions, diferents de la 
municipal, i per entitats de dret públic quan les funcions recaptadores hagin d’exercir-se a 
la província de Barcelona i s’hagi subscrit el corresponent conveni. 

 
2. Així mateix, constitueix el fet imposable de la taxa: 
a) els serveis de reproducció de documentació per la realització de fotocòpies. 
b) La realització de les activitats administratives necessàries per a la tramitació i resolució dels 

procediments selectius de personal. 
 

Subjectes passius 
Article 3r 
 
1. Estan obligats al pagament de les taxes per la prestació de serveis i realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funciones de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
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dret públic municipals, regulada en la present Ordenança, els ajuntaments i entitats de dret 
públic en interès dels quals s’hagin prestat els serveis o realitzat les activitats que constitueixen 
el fet imposable determinat al punt 1 de l’article anterior. 
 
2. Pel que fa als serveis del punt 2 de l’article anterior, són subjectes passius de la taxa les 
persones físiques y jurídiques i les entitats a què es refereix els articles 35.4 i 36 de la Llei 
general tributària que sol·licitin els serveis que constitueixen el fet imposable o en resultin 
beneficiades. 
 
Quota tributària 
Article 4t 
 
La quota a satisfer es determina per aplicació de les tarifes següents: 
 
EPÍGRAF A - SERVEIS PRESTATS A AJUNTAMENTS 
 
A.1. Recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic, excepte multes 
 
A.1.1. Recaptació voluntària de padrons i liquidacions: 
 
La taxa resulta d’aplicar a les quantitats efectivament recaptades pel concepte de quota 
inicialment liquidada i, quan escaigui, el corresponent recàrrec d’extemporaneïtat, el 
percentatge que d’acord amb el càrrec de l’exercici els pertoca, segons l’escala següent: 
 
Municipis amb càrrec fins a 4.000.000 EUR 2,50%

Municipis amb càrrec superior a 4.000.000 EUR i fins a 6.000.000 EUR 2,00%

Municipis amb càrrec superior a 6.000.000 EUR i fins a 8.000.000 EUR 1,75%

Municipis amb càrrec superior a 8.000.000 EUR i fins a 10.000.000 EUR 1,60%

Municipis amb càrrec superior a 10.000.000 EUR i fins a 12.000.000 EUR 1,45%

Municipis amb càrrec superior a 12.000.000 EUR i fins a 14.000.000 EUR 1,30%

Municipis amb càrrec superior a 14.000.000 EUR i fins a 16.000.000 EUR 1,15%

Municipis amb càrrec superior a 16.000.000 EUR i fins a 18.000.000 EUR 1,10%

Municipis amb càrrec superior a 18.000.000 EUR i fins a 20.000.000 EUR 1,05%

Municipis amb càrrec superior a 20.000.000 EUR i fins a 22.000.000 EUR 1,00%

Municipis amb càrrec superior a 22.000.000 EUR i fins a 24.000.000 EUR 0,95%

Municipis amb càrrec superior a 24.000.000 EUR 0,90%
 
A efectes del què disposa l’apartat anterior, s’apliquen les regles següents: 
 
1a. S’entén per càrrec de l’exercici la suma de l’import total de les quotes integrants dels 
padrons i les liquidacions d’ingrés directe, la gestió o la recaptació voluntària de les quals 
iniciarà l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona al llarg de l’any, llevat 
dels següents: 
 
- ingressos no pressupostaris previstos a l’apartat A.1.6 d’aquest mateix article 
- quotes urbanístiques i contribucions especials previstes a la regla 5ª de l’article 5. 
 
2a. En general, llevat que hi concorrin circumstàncies especials, es considera que el volum del 
càrrec de l’exercici és d’igual quantia que el càrrec de l’any anterior. Tanmateix, el percentatge 
a aplicar pot modificar-se dins l’exercici, en el cas que un càrrec de caràcter extraordinari faci 
que l’ajuntament se situï en un tram al qual correspongui un percentatge inferior. 
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Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui i tindrà vigència des del mes següent 
a aquell en què s’ha produït el càrrec extraordinari. 
 
A.1.2. Gestió i recaptació d’altes d’IVTM: 
 
1.  La taxa a satisfer per la gestió i recaptació de les altes en l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica quan no s’hagi delegat en la Diputació la recaptació del padró de l’IVTM, resultarà 
d’aplicar a les quantitats efectivament recaptades el percentatge del 4%. 
 
2. Quan s’hagi delegat la recaptació del padró, s’aplica la taxa resultant de l’escala continguda 
a l’epígraf A.1.1. 
 
A.1.3. Recaptació d’altres ingressos: 
 
La taxa a satisfer per la recaptació voluntària de determinats ingressos, la titularitat dels quals 
correspon a ajuntaments que, per no haver delegat en la Diputació de Barcelona les seves 
facultats de recaptació voluntària, no estan incloses en l’epígraf A.1.1, es determina aplicant el 
5% a les quanties cobrades. 
 
A.1.4. Recaptació executiva: 
 
La taxa a satisfer per la prestació del servei de recaptació en període executiu és una quantitat 
equivalent al recàrrec de constrenyiment que hagi pagat el deutor. 
 
És d’aplicació la taxa en tots els supòsits en què es recapti el deute en període executiu, 
qualsevol que sigui el mitjà de pagament, tant si aquest es fa en efectiu o en espècie. 
A.1.5. Imposició, liquidació i recaptació de sancions tributàries: 
 
La taxa a satisfer per l’exercici de les funciones d’inspecció tributària portades a terme per 
l’Organisme, quan aquestes finalitzin amb la imposició, liquidació i recaptació d’una sanció 
tributària, és del 20% de l’import recaptat per aquest concepte, amb el límit que s’estableix a 
l’article 5.2 d’aquesta Ordenança. 
 
A.1.6. Recaptació d’ingressos no pressupostaris dels ajuntaments: 
 
No s’aplicarà cap tipus de taxa pels cobraments de Fiances, IVA o Taxes per compte d’altres 
ens que hagin estat carregats a l’Organisme pels Ajuntaments juntament amb altres ingressos. 
 
A.2 Recaptació de multes 
 
1. La taxa resulta d’aplicar a les quanties efectivament recaptades els percentatges següents: 
 
Recaptació voluntària 
 
Municipis amb càrrec fins a 5.000.000  EUR 14%

Municipis amb càrrec superior a 5.000.000 EUR i fins a 7.000.000 EUR 12%

Municipis amb càrrec superior a 7.000.000 EUR i fins a 10.000.000 EUR 10%

Municipis amb càrrec superior a 10.000.000 EUR 8%
 
Recaptació executiva: 30%. 
 
2. Al finalitzar l’exercici, es calculen els costos suportats per l’ORGT que siguin directament 
imputables a la realització de funcions de recaptació de multes de circulació de cada 
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ajuntament delegant. Si el volum total de costos ultrapassa el de les compensacions 
econòmiques obtingudes per aplicació de la taxa establerta en aquest apartat, es practica una 
liquidació per la diferència. 
 
L’ORGT perceb la quantia d’aquesta liquidació mitjançant compensació amb ingressos 
posteriors del mateix concepte de multes de circulació. 
 
A.3 Liquidació i recaptació d’interessos de demora 
 
En els serveis prestats a ajuntaments objecte d’aquest epígraf, no s’exigeix la taxa per la 
liquidació i recaptació d’interessos de demora, l’import recaptat dels quals s’abona íntegrament 
a l’ajuntament titular del crèdit. 
 
EPIGRAF B  - SERVEIS PRESTATS A  ENS SUPRAMUNICIPALS 
 
Als Consells Comarcals, Entitats Metropolitanes, Consorcis i, en el seu cas, altres 
Administracions Supramunicipals, se’ls liquida la taxa resultant d’aplicar l’escala de l’apartat A.1 
del present article 4 i les reduccions de l’article 5 d’aquesta Ordenança.  
 
EPÍGRAF C - SERVEIS PRESTATS A ALTRES ENTITATS 
 
C.1. Col·laboració en la recaptació dels ingressos d’entitats urbanístiques 
 
La taxa resulta d’aplicar a les quotes recaptades els percentatges següents: 

· Recaptació voluntària: 5%. 
· Recaptació executiva: Import equivalent al recàrrec de constrenyiment i els 

interessos de demora satisfets. 
 
C.2. Altres actuacions de recaptació 
 
Quan s’hagi de recaptar ingressos de dret públic liquidats per entitats diferents de les que es 
refereixen els apartats anteriors s’ha d’aplicar les tarifes següents: 
 
C.2.1. Actuacions ordinàries: 
 
La taxa resulta d’aplicar a les quotes recaptades els percentatges següents: 

· Recaptació voluntària: 5%. 
· Recaptació executiva: Import equivalent al recàrrec de constrenyiment. 

 
C.2.2 Actuacions singulars: 
 
Quan es preveu que la tramitació dels expedients de recaptació comporta una complexitat 
particular s’avalua l’import de la taxa en funció dels costos presumptes dimanants de la 
prestació del servei. 
 
EPÍGRAF D - SERVEIS DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
 
D.1. Fotocòpies 

· Per cada fotocòpia: 0,06 EUR. 
 
EPIGRAF  E – SERVEIS PER L’ADMISSIÓ I TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE 
PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS  SELECTIUS DE PERSONAL 
 
I – Drets d’examen  EUR
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Convocatòries corresponents al torn lliure de l’Oferta Pública d’Ocupació, 
d’aplicació als processos selectius per a la provisió de places dels grups de 
classificació A. B. C. D i E que integren la plantilla fixa de personal 
funcionari i laboral de l’Organisme de Gestió Tributària 

 
 
 
 

5,00
 
- Gaudeixen d’exempció les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o 

situació anàloga de pobresa. 
- Les Bases generals dels processos selectius poden fixar un procediment específic per al 

pagament de la taxa. 
- La falta de pagament dins el termini fixat significa a tots els efectes que es desisteix de la 

sol·licitud presentada. 
- En  el supòsit que la persona interessada no fos admesa en el procés selectiu, l’import de 

la taxa es pot retornar prèvia petició expressa d’aquesta. 
 
Límits i reduccions 
Article 5è 
 
1. En la determinació definitiva de la taxa a satisfer per la prestació dels serveis objecte de 
l’epígraf A.1.1, es poden tenir en compte límits i reduccions, conforme al que s’estableix a les 
regles següents: 
 
1a. La quantia màxima de la taxa corresponent a la recaptació d’un rebut o d’una liquidació és 

de 3.000 EUR. 
2a. En el cas de recaptació de l’Impost sobre béns immobles que han de satisfer els titulars de 

béns de característiques especials, la quantia de la taxa màxima a satisfer  per l’Ajuntament 
a l’ORGT pels rebuts i liquidacions exigits a un titular en un any és de 3.000 euros  

3a. La quantia màxima de la taxa corresponent a la recaptació d’una o més liquidacions per 
quotes urbanístiques o contribucions especials liquidades a un mateix subjecte passiu, en 
virtut d’un expedient d’actuació administrativa, és de 3.000 EUR. 

4a. La reducció prevista a les regles anteriors no és aplicable a liquidacions provinents d’actes 
d’inspecció, ni a cobraments realitzats com a resultat de resolució de recursos, 
fraccionaments i ajornaments. 

5a. Pel que fa als càrrecs que realitzen els ajuntaments pels conceptes de quotes 
urbanístiques i contribucions especials la taxa es determina aplicant l’1% sobre les quotes 
recaptades. 

 
Aquests càrrecs no es tenen en compte per al càlcul del càrrec determinant del percentatge de 
la taxa, segons el que es preveu a l’apartat A.1.1. de l’article 4t. 
 
2. En el cas dels serveis objecte de l’epígraf A.1.5, la quantia màxima de la taxa corresponent a 
la recaptació d’una sanció tributària és de 12.000 EUR. 
 
Acreditació 
Article 6è 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona realitza la funció de recaptació dels ingressos de dret públic, la titularitat 
dels quals correspon als ajuntaments i entitats públiques que han delegat les seves 
competències en la Diputació de Barcelona. 
 
2. En el cas de la taxa per la prestació del servei de reproducció de documents per la 
realització de fotocòpies o drets d’examen, aquesta s’acredita i neix l’obligació de contribuir 
quan se sol·licita la prestació del servei. 
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Règim de declaració i d’ingrés 
Article 7è 
 
1. La taxa resultant d’aplicar les tarifes previstes als epígrafs A, B i C de l’article 4t d’aquesta 
Ordenança s’abona en la data en què l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona ordeni la transferència dels ingressos per quina recaptació s’hagi meritat la taxa. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona liquida la taxa i notifica a 
l’ajuntament o l’Ens creditor, mitjançant un comunicat comptable quinzenal, quin ha estat el 
volum total de recaptació i la quantia de la taxa, alhora que ordena la transferència de l’import 
equivalent a la diferència entre recursos recaptats i taxa acreditada. 
 
2. En cas que sigui procedent aplicar les reduccions establertes al punt 1 de l’article 5è, es 
practica la pertinent regularització en el mes de desembre de l’exercici en què es recaptin els 
ingressos que motivin la reducció. 
 
3. La taxa resultant d’aplicar la tarifa prevista a l’epígraf C i D de l’article 4t d’aquesta 
Ordenança es liquida en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
Disposició transitòria 
 
La taxa corresponent a sancions tributàries derivades d’expedients sancionadors iniciats amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2005, s’exigeix d’acord amb l’Ordenança vigent al 31 de desembre 
de 2004. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la 
corporació en sessió que va tenir lloc el 25 d’octubre de 2012 i que ha quedat definitivament 
aprovada en data ....de desembre de 2012, regirà a partir de 1 de gener de 2013 i continuarà 
vigent fins que es modifiqui o derogui expressament. 
 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 

8.- Dictamen de data 8 d’octubre de 2012, que proposa donar compte de 
l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus 
Organismes autònoms, a 30 de setembre de 2012. 
 

La Base 7ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a 
l’exercici 2012 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat 
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de 
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva 
situació. 
 

A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els 
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a 
30 de setembre d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 5 d’octubre 
respecte de la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de 
Barcelona. 
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Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost 
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació. 
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols 
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més 
significatives.  
 

El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de 
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes 
Autònoms fins el 30 de setembre d’enguany. 
 

Vist l'apartat  4.1.4.b) de 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, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012.  
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la 
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa 
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms, 
a la data de 30 de setembre de 2012, segons els estats que s’acompanyen com a 
annex al present dictamen. 
 

I el Ple en restà assabentat 
 

Servei de Programació 
 

9.- Dictàmens de dates 16 d’octubre de 2012, que proposen aprovar diverses 
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2012, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 

Modificació de crèdit núm. 4/2012 
 

Vista la proposta de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, en què es considera 
necessari efectuar una modificació del pressupost de l’entitat de l’exercici 2012, 
d’acord amb el detall que es recull a la part dispositiva. 
 
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 
 
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 
 
Vist l’art. 5 i següents de les bases d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom 
de Gestió Tributària per a l’exercici 2012. 
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Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions del pressupost. 
 
Vist l’informe de la Intervenció delegada. 
 
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 

 
A C O R D S 

 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 4/2012 del Pressupost de 
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de l’exercici 2012, per un import total de 
nou-cents cinquanta mil d’euros (950.000,00) €, que es tramita mitjançant un 
suplement de crèdit i un crèdit extraordinari, finançats amb romanent líquid de 
tresoreria.  
 
Pressupost de Despeses 
 
SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ  
         4/2012 
932/63200 Obres de millora en oficines 400.000,00 
  Total cap.6 400.000,00 
932/46201 Transferències col·laboració cadastral 550.000,00 
  Total cap. 4 550.000,00 
 Total modificació 4/2012 950.000,00 
 
Pressupost d’Ingressos 
 
Finançament amb aplicació de romanent  líquid de tresoreria 
   
SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ  

87000 Romanent de tresoreria  950.000,00 
 
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 el present acord durant el termini de quinze dies hàbils 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest 
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats 
 
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 47

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. 
 
Modificació de crèdit núm. 22/2012 
 
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. 
 
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la 
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de 
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions 
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), 
s’insti la modificació dels esmentats instruments. 
 
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. 
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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 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 22/2012 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2012, que recull crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
per un import total  de dos milions nou-cents trenta-quatre mil set-cents setanta-quatre 
amb trenta-un cèntims (2.934.774,31 EUR), amb el detall que es recull en l’annex I, 
que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- APROVAR l’ actualització del Pla estratègic de subvencions 2012 que figura 
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2012 inclòs dins de 
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en 
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 

Sisè.- 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. 
 
El portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifesta que respecte a aquest 
dictamen votarem a favor, però volem precisar la nostra discrepància puntual amb la 
subvenció de 15.000 euros atorgada a una entitat cultural i, així mateix, reclamar que 
es pugui precisar que l’aportació, a l’Institut d’Esports de  Barcelona, de 2.000.000 
euros és per a l’organització del Mundial de Natació. Així mateix, volem que el seu 
lliurament, d’alguna manera, quedi condicionat a la constitució del Consorci Mundial de 
Natació i a l’aportació d’altres institucions, inclosa la Generalitat de Catalunya. 
 
I el Ple n’acordà, l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, del grup del Partit Popular i del grup 
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d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i l’abstenció del grup d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, sent el resultat definitiu de 
47 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
10.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2012, que proposa ratificar els acords 
adoptats en la Mesa General de Negociació de matèries comunes en data 19 
d’octubre de 2012, relatiu a l’establiment de la jornada general de treball del 
personal al servei de la Corporació. 
 
La disposició addicional setanta-unena de Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2012, BOE núm. 156, de 30 de juny de 2012, (en 
endavant, LPGE) estableix, amb caràcter bàsic, que a partir de la seva entrada en 
vigor -l’1 de juliol, d’acord amb el que preveu la DF 32ª LPGE- la jornada general de 
treball del personal del sector públic no podrà ser inferior a 37’5 hores setmanals de 
treball efectiu de mitjana en còmput anual. 
 
Així mateix, aquesta disposició addicional preveu que les jornades especials existents 
o que es puguin establir, experimentaran els canvis que fossin necessaris per tal 
d’adequar-se a la modificació general en la jornada ordinària, sense que en cap cas 
aquestes modificacions puguin comportar cap increment retributiu; alhora que suspèn 
la vigència dels acords, pactes i convenis vigents que contradiguin el previst en la dita 
disposició addicional. 
 
L’adequació de les jornades de la corporació a la DA 71ª LPGE comporta la necessitat 
d’adoptar les mesures que siguin necessàries d’ordenació i racionalització dels 
recursos humans de la corporació. 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 37 i 47 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), la matèria de jornada ha de 
ser objecte de negociació. Així, ha estat objecte de negociació i s’ha tractat al si de la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació, reunida els dies 25 
de maig, 19, 26 i 28 de setembre i 3, 9, 11, 18 i 19 d’octubre de 2012, l’adequació de la 
jornada de treball dels empleats de la Diputació de Barcelona a la vigent regulació 
estatal que es conté en la DA 71ª LPGE Aquesta negociació col·lectiva s’ha produït 
amb subjecció als principis que preveu l’article 33 EBEP, i ha finalitzat amb acord entre 
la representació corporativa i les organitzacions sindicals UGT i CTeC, després que les 
organitzacions sindicals CCOO i CGT, tal i com es recull a l’acta de la MGNmc del dia 
11 d’octubre, hagin manifestat la seva negativa a negociar tant la jornada general de 
treball com les conseqüències de la seva aplicació. 
 
Fruït d’aquesta negociació s’ha arribat a un acord en la Mesa General de Negociació 
de matèries comunes de la Diputació de Barcelona entre la corporació i les 
organitzacions sindicals UGT i CTeC, en data 19 d’octubre de 2012, a la qual 
posteriorment s’ha adherit l’organització sindical de CCOO en data 24 d’octubre de 
2012, el tenor literal del qual és el següent:  
 
“ 
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ACORDS 
 
Primer.- La jornada general del personal que presta serveis a la Diputació de 
Barcelona s’estableix en trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu, 
de mitjana en còmput anual, de conformitat amb el que estableix la DA 71ª de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.  
 
Segon.- S’estableixen les següents jornades de dedicació especial a la Diputació de 
Barcelona:   
 

- Jornada especial de trenta-cinc hores setmanals de treball efectiu, de mitjana 
en còmput anual.  

 
- Jornada especial de quaranta hores setmanals de treball efectiu, de mitjana en 

còmput anual.  
 

- Altres jornades especials d’acord amb el estableix el Dictamen de 7 de març de 
1994, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 24 de març 
de 1994. 

 
Tercer.- Prèvia negociació col·lectiva s’adoptaran les mesures necessàries per tal que 
en el període més breu possible, que com a màxim serà l’1 de gener de 2013, aquest 
acord s’apliqui a tot el personal inclòs dins el seu àmbit subjectiu atenent les 
especificitats de cadascun dels col·lectius existents i les seves diferents condicions 
horàries i retributives. 
 
Quart.- Complementàriament, prèvia negociació col·lectiva, per tal d’aconseguir 
l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics i de personal de la corporació, 
s’adoptaran les mesures d’ordenació i racionalització dels recursos humans que 
resultin necessàries. En aquest sentit, entre d’altres mesures, es prioritzarà un pla 
d’estabilitat per al personal no fix de la corporació i un pla integral sobre la jubilació. 
S’acompanyen en document annex a aquest acord les mesures que configuren 
aquests plans. 
 
Cinquè.- La jornada general que es conté en aquest dictamen s’estableix amb 
caràcter de temporalitat fins que es restableixin les circumstàncies legals anteriors al 
règim jurídic vigent fruit de l’aplicació de la DA 71ª de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals per a l’any 2012, la qual ha deixat en suspens l’aplicació de 
l’Acord de condicions del personal de la Diputació. 
 
Sisè.- Aquest acord serà d’aplicació al personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, dels seus organismes autònoms, de l’Entitat pública empresarial XAL i 
en un futur de la societat mercantil de capital íntegrament local que substitueixi 
aquesta, que quedin afectats per la suspensió de l’Acord de condicions de treball de 
la Diputació de Barcelona. En els mateixos termes, al personal de la Diputació de 
Barcelona adscrit a consorcis o altes ens del sector públic.” 
 
Vist l’informe de la Direcció dels serveis de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona, de 19 d’octubre de 2012.  
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Vist l’informe jurídic conjunt de la Secretaria General i de la Intervenció General 
referent a la jornada general de treball del personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, de 16 d’octubre de 2012.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 10.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de 
Barcelona, aprovat en sessió plenària de 30 de gener de 2003, en relació amb l’article 
33.2 en els epígrafs b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 50 en els epígrafs 3 i 5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, correspon al Ple la ratificació d’aquests acords. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ratificar l’acord que amb data 19 d’octubre de 2012 ha estat assolit en la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, per 
la representació de la corporació i per les organitzacions sindicals UGT i CTeC, acord 
al qual posteriorment s’ha adherit l’organització sindical CCOO, en data 24 d’octubre 
de 2012, relatiu a l’establiment de la jornada general de treball del personal al servei 
de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 2/2012, de 
29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, conforme al text 
transcrit a la part expositiva de la present resolució.  
 
Segon.- Aquest acord serà d’aplicació al personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, dels seus organismes autònoms, de l’Entitat pública empresarial XAL i en 
un futur de la societat mercantil de capital íntegrament local que substitueixi aquesta, 
que quedin afectats per la suspensió de l’Acord de condicions de treball de la 
Diputació de Barcelona. En els mateixos termes, al personal de la Diputació de 
Barcelona adscrit a consorcis o altes ens del sector públic. 
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La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat Sr. Rossinyol, per fer alguns 
aclariments respecte al contingut del Dictamen. En aquest sentit manifesta que avui és 
el dia de les modificacions in voce i aquesta ve marcada perquè hi ha hagut novetats 
després de la corresponent Comissió Informativa en què es va presentar i comentar 
aquest dictamen. En concret, perquè CCOO també se suma, s’adhereix a l’acord 
arribat i, per tant, hi ha aquesta modificació també in voce però que també, com l’altra, 
vostès han rebut amb anterioritat, i que, bàsicament en la part expositiva es comenta i 
s’afegeix que s’ha adherit l’organització sindical CCOO en data 24 d’octubre de 2012, i 
això es trasllada a la corresponent part dispositiva en què s’afegeix també acord al 
qual posteriorment s’ha adherit l’organització sindical CCOO en data 24 d’octubre de 
2012. És un acord, com ja he dit és una modificació que ara presento però que vostès 
ja n’han tingut coneixement perquè forma part del mateix dictamen que se’ls ha 
facilitat. 

 
El Diputat del Grup Socialista, Sr. Roig, sol.licita la paraula per comentar el 
contingut del Dictamen. 
 
Tal com diu l’enunciat i ens explicava ara el diputat Rossinyol, portem a aprovació el 
dictamen que proposa l’establiment del que fa referència a la jornada laboral del 
personal de la corporació. Cal dir, però, que aquest dictamen, des del seu inici fins al 
punt que ha arribat al Ple, ha tingut una evolució i, per tant, ha sofert un canvi i 
nosaltres diríem que ha estat un canvi substancial des de com va néixer fins al que 
arribem ara. 
 
Partim d’un dictamen on l’objecte pur i simple era establir la jornada laboral a partir de 
la proposta i el posicionament de l’equip de govern i avui, en aquest moment (i a més a 
més amb l’afegitó que ens acaba d’anunciar el diputat senyor Rossinyol), portem un 
acord de la Mesa General i que ens parla de ratificar-lo, un acord que pensem que és 
important i pensem que ens pot ajudar o ens ajuda a caminar en aquesta direcció. 
 
Entenem que aquest acord és important malgrat que hi ha encara camí per seguir i 
camí per fer ja que, d’entrada, fixa quina és la jornada laboral d’aquesta institució (les 
37,5 hores), fa un reconeixement del que són unes jornades de dedicacions especials 
(parla de les 35 hores, parla de les 40 hores) i, evidentment, tot això dintre d’un marc 
de jornada setmanal però dintre d’un còmput anual. El que fa l’acord, també, és dir que 
esgotarem el termini per poder tirar endavant totes aquestes qüestions i, per tant, es 
remet a una data màxima de 31.12.2012 per desenvolupar tota la seva aplicació i 
també penso que en aquest acord de la Mesa de Negociació hi ha dues qüestions 
importants que fan referència a un Annex que s’hi ha afegit que ens parla tant del que 
fa referència al personal interí com del tema de les jubilacions. 
 
Entenem que aquest principi d’acord a què van arribar, en un primer moment, l’equip 
de govern, la UGT i CTeC i al qual s’ha sumat, com ens deia el senyor Rossinyol, 
CCOO és un bon acord i el que demanem (i ja ho vam manifestar a la Comissió 
Informativa) és que aquest camí, que ja hi ha hagut, d’aproximació i de voluntat 
d’entesa entre les parts continuï en aquesta nova part del procés que s’obre ara fins al 
31.12 perquè al final puguem tenir un acord, puguem tancar un acord que sigui 
definitiu i bo per a totes les parts, sobretot tenint en compte la situació laboral i el clima 
laboral que estan patint tots els treballadors. 
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Esperem trobar que totes aquestes aplicacions de la legalitat vigent es facin amb el 
màxim d’acord i ho diem perquè entenem, des del nostre Grup, que s’ha de fer, perquè 
no pot ser de cap altra manera (s’han de complir les lleis i, en aquest sentit, cal establir 
un sistema d’aplicació). Per tant, el que els demanem és que busquin el màxim acord 
amb la representació social tant en les formes com en els procediments i en els 
continguts. I acabo manifestant que el nostre Grup, com a norma, fa abstenció en les 
qüestions internes i organitzatives però, en aquest cas, tenint en compte la importància 
del tema i, sobretot, els antecedents que hem esmentat, el nostre vot serà favorable. 
 
A continuació sol.licita la paraula el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, 
per posar de manifest que vam preguntar al Ple passat sobre quin era l’estat 
d’aquestes negociacions. Hem rebut una resposta del Govern sobre la mateixa. Som 
conscients que, finalment, hi ha hagut un acord que s’ha signat per una àmplia majoria 
dels representants dels treballadors i les treballadores d’aquesta institució, però 
aquests dos dictàmens fan referència a l’aplicació d’un Reial Decret que nosaltres 
considerem injust, que no estem d’acord amb aquest RD, com ja vam manifestar en el 
seu dia, que creiem que marca unes direccions polítiques equivocades i, el que és 
més important, és un RD que envaeix competències dels organismes municipalistes, 
dels municipis i de la Diputació de Barcelona. Per tant, entenem que el Govern de la 
Diputació no té més remei que regular i negociar el que l’RD obliga, però nosaltres sí 
que manifestem, en aquest cas, la nostra abstenció. 
 
En relació a aquest Dictamen, el portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, 
puntualitza que la nostra posició, aquí, és positiva, favorable i és una barreja dels dos 
darrers tipus d’argumentació que s’han utilitzat, és a dir, nosaltres estem en profund 
desacord amb l’RD i creiem que, a més a més, s’ha generalitzat d’una manera que és 
profundament injusta perquè no és capaç de diferenciar realitats econòmiques i socials 
diferents i, per tant, quan es fa un RD d’aquest tipus sense tenir cura dels detalls, 
afectant tots els treballadors i totes les treballadores, doncs el considerem molt injust i 
poc adequat, però si, conseqüència de l’obligatorietat (si més no, ara per ara) d’aplicar 
el RD a Catalunya, doncs després d’una negociació es pot arribar a un acord amb els 
sindicats, per a nosaltres això és, una posició determinant i, per tant, votem 
favorablement perquè nosaltres no som favorables a aquest RD, com he dit. En 
conseqüència, no haguéssim estat a favor amb l’aplicació d’aquest RD si finalment no 
s’hagués arribat a un acord, però si hi ha un acord nosaltres creiem que ha de prevaler 
l’acord, que és la manera civilitzada de resoldre les coses. 
 
I el Ple n’acordà, l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, del grup del Partit Popular i del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i l’abstenció del grup d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, sent el resultat definitiu de 
47 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11.- Dictamen de data 7 de setembre de 2012, que proposa aprovar la subrogació 
del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, en els 
drets i obligacions del Patronat Municipal de Cultura de Martorell, respecte al 
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conveni de cessió d’ús de l’Edifici Museu de l’Enrajolada de 23 de setembre de 
1994, i modificació d’aquest conveni. 
 

Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de l’Edifici Museu de l’Enrajolada, 
situat al carrer Francesc Santacana, números 13-15, de Martorell, que consta d’un 
edifici principal, amb jardí, i un edifici annex, que figura inscrit a l’Inventari de Béns 
amb els codis d’actiu F000088 a nivell de terreny i F001042 a nivell d’edifici, amb la 
naturalesa jurídica de bé de domini públic . 
 
Vist que per conveni signat el 23 de setembre de 1994 entre la Diputació de Barcelona 
i el Patronat Municipal de Cultura de Martorell, es va aprovar la cessió d’ús de l’edifici 
Museu de l’Enrajolada a favor a aquest Patronat, per un període de 30 anys. 
 
Vist que en el pacte tercer del conveni es preveu l’obligació del Patronat Municipal de 
Cultura de Martorell de: 

- Mantenir l’edifici principal, amb el jardí, com a seu del Museu de l’Enrajolada. 
- Destinar l’edifici annex exclussivament a activitats culturals pròpies. 
- No cedir l’ús de l’Edifici-Museu a cap altra persona física o jurídica, pública o 

privada. 
 
Vist que per escrit de 21 de març de 2012, el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció 
a les Persones de Martorell comunica a la Diputació de Barcelona que el dia 20 de 
gener de 2010 es van dissoldre diversos patronats, entre els quals es trobava el 
Patronat Municipal de Cultura de Martorell, subrogant-se en tots els drets i obligacions 
dels patronats dissolts l’esmentat Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell.  
 
Vist que en el mateix escrit es sol·licita que es modifiqui el pacte tercer del conveni de 
cessió de l’ús de l’edifici Museu l’Enrajolada, per tal de que l’edifici annex del museu es 
pugui destinar a la prestació dels serveis d’atenció a les persones gestionats pel 
Patronat Municipal d’Atenció a les Persones de Martorell.  
 
Vist que l’Oficina de Patrimoni Cultural, amb data 12 de juliol de 2012, ha emès 
informe favorable a la petició del Patronat Municipal d’Atenció a les Persones de 
Martorell, fent constar el següent: 
 

- Que l’Enrajolada és un dels museus més antics de Catalunya, fundat el 1876 per 
Francesc Santacana i Campmany, adquirit als seus descendents per la Diputació 
als anys 60 del segle XX, amb l’únic objectiu de garantir-ne la continuïtat. 

 
- Que existeix un projecte museogràfic vigent, en fase de desplegament, aprovat 

l’any 2006 i finançat per l’Ajuntament de Martorell i la Diputació, que preveu 
utilitzar els espais de l’edifici annex per a tallers didàctics, exposicions temporals, 
oficines i altres activitats que no tenen cabuda a l’edifici principal. 

 
- Que no existeixen a l’edifici principal espais alternatius que permetin ubicar-hi els 

serveis propis d’un museu modern, de manera que l’edifici annex esdevé l’única 
alternativa viable. 
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- Que és recomanable que l’edifici annex en qüestió continuï primordialment 
destinat a usos museístics, i que sigui el museu qui el gestioni, d’acord amb els 
plans vigents. 

 
- Que alguns usos relacionats amb els serveis socials poden ser més compatibles 

que d’altres amb els usos museístics. 
 

Vistos la memòria del Director de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe jurídic 
de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 4 i 5 de setembre de 2012, 
respectivament. 
 
Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix 
a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de 
suport i col·laboració amb diverses entitats per a la consecució de finalitats d’interès 
comú, a fi de contribuir a les activitats adreçades al conjunt dels ciutadans. 
 
Atès que, a fi de contribuir a la sol·licitud del Patronat d’Atenció a les Persones porta a 
terme, és voluntat de la Diputació de Barcelona atendre la seva petició, que 
comportarà la modificació del pacte tercer del conveni de 23 de setembre de 1994, a fi 
de destinar l’edifici annex a la prestació dels serveis d’atenció a les persones 
gestionats pel Patronat per un període de 4 anys, que es tramitarà mitjançant la 
signatura d’una addenda. 
 
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents 
administracions, aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç 
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma; 
l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques; l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim  jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 33.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, en relació amb l’article 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, pel que fa a les competències del Ple de les Diputacions. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe 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.- AUTORITZAR la subrogació del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell, en els drets i obligacions del Patronat Municipal de Cultura de 
Martorell, respecte el conveni de cessió d’ús de l’Edifici Museu de l’Enrajolada, de 23 
de setembre de 1994. 
 
Segon.- APROVAR la modificació del pacte tercer del conveni de 23 de setembre de 
1994, signat amb el Patronat Municipal de Cultura de Martorell, de cessió de l’ús de 
l’Edifici-Museu de l’Enrajolada de Martorell, propietat de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb l’addenda que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA 
 
Modificació del pacte tercer del conveni signat amb data 23 de setembre de 1994, entre la 
Diputació de Barcelona i el Patronat Municipal de Cultura de Martorell, actualment Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i representació d’aquesta, 
en virtut de les facultats que li són conferides, assistit per la Sra. Júlia Fajardo García, en 
qualitat de Secretària delegada en l’àmbit de la Direcció de Serveis de Planificació 
Econòmica.  

 
I d’altra part, .................................... del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell, actuant en nom i representació d’aquest, en virtut de les facultats 
que li són conferides, ................................... 
 
Ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquesta addenda, d’acord amb el següents:  
 

PACTES 
 
Primer.- Substituir el pacte tercer del conveni de data 23 de setembre de 1994, la redacció 
del qual és:  
 
“El Patronat Municipal de Cultura s’obliga a: 
 
- Mantenir l’edifici principal, amb el jardí, en el seu actual ús de ser la seu del Museu 

“L’Enrajolada”. 
 
- Destinar l’edifici annex exclusivament a activitats culturals pròpies. 
 
- No cedir l’ús de l’Edifici-Museu a cap altra persona física o jurídica, pública o privada.” 

 
pel següent redactat:  
 
“El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell s’obliga a: 
 
- Mantenir l’edifici principal, amb el jardí, en el seu actual ús de ser la seu del Museu 

“L’Enrajolada”. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 63

 
- Destinar l’edifici annex a la prestació dels serveis d’atenció a les persones gestionats pel 

Patronat, com són cultura, esports, serveis socials, mitjans de comunicació, joventut, 
immigració, ensenyament, salut i participació ciutadana, així com qualsevol altre que 
pugui gestionar en un futur. 

 
- No cedir l’ús de l’Edifici-Museu a cap altra persona física o jurídica, pública o privada.” 
 
Segon.- Determinar que aquesta nova redacció del pacte tercer del conveni de 23 de 
setembre de 1994 restarà vigent per un període de 4 anys a comptar des de la data 
d’última signatura de l’addenda, transcorregut el qual el Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell es mantindrà com a subjecte del conveni, 
desenvolupant les activitats culturals a què fa referència l’anterior conveni. 

 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
12.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2012, que proposa l’establiment de la 
jornada general de treball per al personal de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb la disposició addicional 71 de la Llei 
2/2012 de 29 de juny. 
 
La Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària en sessió de data 19 de juliol 
de 2012 va donar-se per assabentada de la modificació introduïda, amb caràcter bàsic 
i efectes de l’1 de juliol de 2012, de la disposició addicional setanta-unena de la Llei 
2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 (en endavant LGPE), en 
el sentit que la jornada general de treball en el sector públic no podrà ser inferior a 
trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de promig en còmput anyal, 
facultant a la Gerència per tal que iniciés, de forma coordinada amb la Direcció de 
Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, els treballs d’adaptació 
necessària dels calendaris vigents a l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant 
ORGT), així com de l’horari i de les jornades de treball existents que han resultat 
afectats. 
 
L’apartat dos de la precitada disposició addicional estableix que, a partir de l’entrada 
en vigor de LGPE 2012, resta suspesa l’eficàcia de les previsions en matèria de 
jornada i horaris contingudes en els acords, pactes i convenis vigents celebrats en 
organismes i entitats del sector públic que contradiguin el que preveu aquest precepte. 
 
En aquest sentit, han resultat afectades per la referida disposició diverses normes, 
pactes i acords d’aquest Organisme, atès que la jornada ordinària del mateix estava 
fixada en 35 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres. 
 
A la llum del que preveu l’article 37.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic, la  Mesa general de negociació de matèries comunes de l’ORGT, 
constituïda des del 26 de març de 2009, ha celebrat diverses sessions per tal de 
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tractar sobre la necessària adaptació i ordenació dels horaris i de les jornades de 
treball a la nova jornada general establerta pels empleats del sector públic en la LGPE. 
 
La Mesa s’ha reunit en el decurs del mes de juliol, els dies 10 i 24 i el passat dia 7 de 
setembre, amb una voluntat clara de negociar i d’arribar a acords. Com sigui que no ha 
estat possible arribar a un acord amb els representants dels empleats públics de 
l’ORGT, correspon als seus òrgans de govern disposar, tal i com preveu l’article 38.7 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la reordenació de 
la jornada ordinària i les jornades especials, els horaris i les retribucions 
complementàries vinculades a la prolongació de la jornada. 
  
L’aplicació de la nova jornada ordinària de treball al personal de l’ORGT i les 
adaptacions de les jornades especials que cal fer no comporta cap increment retributiu 
però si una major dedicació. En aquest sentit, l’impacte en el règim d’ampliació vigent, 
per mitjà de les prolongacions de 2 hores i 30 minuts i de 5 hores sobre la jornada 
ordinària, tampoc genera cap variació en el complement retributiu vigent, tot i que cal 
establir els nous criteris afectats per l’adaptació, a fi i efecte de garantir la continuïtat 
del servei.   
 
Un criteri prudent d’aplicació de la nova jornada general de treball del personal del 
sector públic i de les seves adaptacions a les jornades existents en l’ORGT, aconsella 
que aquest fixi les noves jornades - la general i les especials - dels seus empleats i 
llurs retribucions vinculades així com els horaris associats, i la seva implementació a 
partir de 1 de novembre de 2012, mentre es continua negociant amb els agents socials 
de l’ORGT un acord més ampli, actuant de forma coordinada amb la Direcció de 
Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.  
 
Vistes les competències reservades a la Diputació de Barcelona per l’article 28.1, 
apartat f) i k) dels Estatuts de l’ORGT, publicats en el BOP de 12 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això es proposa al ple de la Diputació de Barcelona que, previ dictamen 
de la Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents,  
 

ACORDS 
 

Primer.- La jornada ordinària de treball del personal al servei de l’ORGT, resta fixada 
en 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu, de dilluns a divendres, de mitjana 
en còmput anyal, d’acord amb el que es preveu, amb caràcter bàsic en la Llei 2/2012, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012. 
 
L’horari ordinari de treball es realitzarà mitjançant la presència obligada del personal 
de 8:15 a les 14:45 hores, de dilluns a divendres. 
 
El temps restant de la jornada diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim 
de matí flexible de les 7:30 a les 15:45 hores o en règim de jornada partida de matí i 
tarda, a elecció de l’empleat. 
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S’estableix un descans mínim obligatori no inferior a 30 minuts entre el règim de mati i 
de tarda, desprès del qual s’haurà de prestar serveis com a mínim durant 1 hora i 30 
minuts i fins com a màxim les 19:00 hores de la tarda. 
 
Segon.- Establir les següents jornades de dedicació especial a l’ORGT, derivades  de 
la necessària adaptació a la nova jornada ordinària de 37 hores i 30 minuts setmanals: 
 
A) Jornades de dedicació especial de 40 hores i de 42 hores i 30 minuts setmanals de 
treball efectiu, de dilluns a divendres, de mitjana en còmput anyal. 
 

L’horari de dedicació especial es realitzarà en règim de jornada partida de matí i 
tarda. Aquest horari comporta una permanència obligada del personal entre les 8:15 
i les 14:45 hores, de dilluns a divendres. 
 
El temps restant de la jornada diària es realitzarà durant el matí de les 7:30 a les 
15:45 hores, amb una presència mínima obligatòria, en règim de tardes: 
 
A.1) en la jornada especial de 40 hores setmanals de dedicació, una tarda de  2 
hores i 30 minuts de permanència mínima. 
 
A.2) en la jornada especial de 42 hores i 30 minuts setmanals de dedicació, dues 
tardes de 2 hores i 30 minuts de permanència mínima. 
 
Cas que l’empleat volgués treballar alguna tarda més, la permanència mínima 
passa a ser d’1 hora i 30 minuts. 
 
S’estableix un descans mínim obligatori no inferior a 30 minuts entre el règim de 
mati i el de tarda, i no es podrà treballar més enllà de les 19:00 hores de la tarda. 

 
B)  Com a jornada de dedicació especial i per a llocs de comandament o assimilats, es 
defineix la modalitat de jornada amb dedicació exclusiva, que comporta una dedicació 
superior a l’ordinària establerta per al lloc que sigui objecte d’assignació, realitzada en 
règim partit de matí i tarda i la lliure disponibilitat per ser requerit fora d’horari i que es 
regula per la seva normativa específica. 
 
Les jornades de dedicació especial constaran en la relació de llocs de treball de 
l’ORGT vigent en cada moment. 
 
Tercer.- Els empleats que tinguin assignada la jornada de dedicació especial de 40 
hores setmanals, tindran dret a la percepció d’un tiquet restaurant setmanal, i els que 
tinguin assignada la jornada de dedicació especial de 42 hores i 30 minuts setmanals o 
la dedicació exclusiva tindran dret a la percepció de dos tiquets restaurants a la 
setmana, en els termes en què està regulada la percepció d’aquest ajut. 
 
Quart.- Establir el procediment i règim jurídic de la prolongació de la jornada ordinària 
de treball del personal al servei de l’ORGT, en règim d’ampliació, derivats de 
l’adaptació a la nova jornada ordinària de treball de 37 hores i 30 minuts setmanals, de 
la forma següent: 
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1. L’expedient d’ampliació de jornada de 2 hores i 30 minuts o de 5 hores més en 
còmput setmanal, de dilluns a divendres, en relació a les 37 hores i 30 minuts,  
s’inicia a instàncies del director de serveis, del cap de la unitat o del servei 
respecte del personal que té adscrit, prèvia justificació de les necessitats que 
motiven la petició, mitjançant un escrit adreçat a la Gerència, la qual previ 
l’informe, en el cas de tractar-se d’unitats perifèriques de la Direcció dels 
Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis (en endavant SOIS), adoptarà la 
resolució corresponent. 

 
2. L’ampliació de la jornada s’atorgarà per períodes anyals, coincidint amb l’any 

natural, prorrogable per períodes successius d’igual durada, a petició del cap 
responsable, un cop acreditada la permanència de les raons que van motivar la 
petició inicial amb  els informes corresponents. Cas que l’inici de l’ampliació no 
coincidís amb l’1 de gener de l’any de la petició, la primera ampliació serà 
concedida fins el 31 de desembre, prorrogant-se, si s’escau, segons la regla 
general. 

 
Tant l’ampliació inicial, com les successives pròrrogues hauran de comptar amb 
la voluntat de l’empleat afectat, que ho manifestarà per escrit. El caràcter 
voluntari de l’ampliació prevaldrà sobre qualsevol altra consideració.  
 
L’empleat amb ampliació de jornada podrà renunciar en el decurs de la 
mateixa, mitjançant la presentació d’un escrit adreçat a la Gerència, amb una 
antel.lació mínima d’un mes. 
 

3. L’horari de la prolongació es realitzarà en règim de jornada partida de matí i 
tarda, amb un descans obligatori, de 30 minuts,  el qual comporta la presència 
obligada del personal entre les 8:15 i les 14:45 hores, de dilluns a divendres. 

 
El temps restant de la jornada es realitzarà de dilluns a divendres de les 7:30 a 
les 19:00 hores de la tarda. 

 
Desprès del descans obligatori s’ha de prestar serveis com a mínim 2 hores i 
30 minuts. La presència mínima obligatòria en règim de tardes serà d’una 
tarda, en l’ampliació de 2 hores i 30 minuts, i de dues tardes, en l’ampliació de 
5 hores setmanals. 
 
En qualsevol de les dues modalitats d’ampliació si l’empleat volgués treballar 
alguna tarda més, la permanència mínima obligatòria passa a ser d’1 hora i 30 
minuts. 
 
S’estableix un descans mínim obligatori no inferior a 30 minuts entre el règim 
de mati i de tarda. 
 
La tarda o tardes de la setmana en què es realitzarà l’ampliació, seran les 
establertes entre l’empleat i el seu cap responsable. 
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4. L’assignació de l’ampliació de la jornada suposa la realització de la dedicació 
setmanal establerta, en règim de matí i tarda, i el seu incompliment suposa 
necessàriament la seva recuperació.  

 
No obstant, si el dia o dies en què correspon fer l’ampliació prefixada coincidís 
amb un dia festiu dels establerts en el calendari oficial o amb, com a màxim, 
dos dels quatre dies d’assumptes personals a gaudir per cada semestre, no 
procedirà la seva recuperació, com tampoc les tardes d’ampliació coincidents 
amb el període de gaudiment de les vacances anyals. 
 
L’ampliació assignada a l’empleat així com la retribució econòmica  
corresponent quedarà en suspens cas que l’empleat causi baixa per incapacitat 
temporal o passi a gaudir d’alguna llicència o permís amb dret a retribució. Un 
cop reincorporat l’empleat podrà acordar amb el seu cap responsable la 
recuperació de les tardes no treballades, sempre i quan la durada de l’absència 
no ho desaconselli, amb un màxim de 12 tardes que hauran de realitzar-se en 
el decurs dels 3 mesos següents a la reincorporació. L’acord assolit es 
traslladarà a la Direcció de Recursos Humans als efectes de practicar la 
corresponent regularització. 
 

5. L’ampliació de la jornada ordinària de treball en 2 hores i 30 minuts o 5 hores 
setmanals, serà retribuïda mitjançant un complement de caire mensual, 
proporcional al temps treballat, el qual s’inclourà en les pagues extraordinàries. 
El personal que presti serveis en règim de prolongació de la jornada ordinària 
tindrà dret a la percepció del tiquet menjador. El règim de percepció del susdit 
tiquet serà el que en cada moment es determini per les jornades de dedicació 
especial de 40 hores i 42 hores i 30 minuts setmanals.  
 

6. El reconeixement de l’ampliació de la jornada ordinària de treball es podrà 
deixar sense efecte o suspendre temporalment, de manera motivada, de 
concórrer qualsevol causa organitzativa que ho aconselli. Altrament l’empleat 
podrà renunciar a l’ampliació de la jornada en el decurs de la mateixa, avisant-
ne amb l’antel·lació referida abans. 

 
Cinquè.- Establir les següents mesures addicionals de flexibilitat horària en la franja 
d’obligada permanència: 
 

I. Els empleats de l’ORGT amb fills discapacitats disposaran de fins a dues 
hores de flexibilitat horària en la franja d’obligada permanència. 

 
II. La flexibilitat horària establerta en els vigents instruments de negociació 

col·lectiva, en favor dels empleats de l’ORGT amb fills menors de 5 anys, 
extensible a d’altres supòsits familiars, es fixa en 30 minuts en la franja 
d’obligada permanència. 

 
Sisè.- El personal de l’ORGT disposarà, durant la seva jornada de treball, d’una pausa 
de 30 minuts computables com de treball efectiu. La pausa es gaudirà durant la franja 
d’obligada permanència, garantint-se que els serveis quedin coberts. 
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Setè.- Amb la finalitat d’homogeneïtzar el còmput setmanal de les diferents jornades i 
l’ampliació voluntària de la jornada, s’aplicaran les següents equivalències: 
 

a) En la jornada ordinària, els dies festius i els dies no recuperables equivalen a 
7 hores i 30 minuts de treball efectiu. 

b) En les jornades de dedicació especial i en el règim d’ampliació, els dies 
festius i els dies no recuperables equivalen a 8 hores de treball efectiu, per a 
la dedicació de 40 hores setmanals, i a 8 hores i 30 minuts de treball efectiu, 
per a la dedicació de 42 hores i 30 minuts setmanals. 

c) Pel que fa a les jornades reduïdes o parcials, s’aplicaran les corresponents 
equivalències proporcionals. 

 
El còmput de la dedicació horària assignada s’ha de realitzar per mesos naturals, 
podent-se ajustar les possibles diferències en el decurs de la primera setmana del mes 
immediatament següent. 
 
El compliment de l’horari i la jornada establerta ha de ser objecte de control per part 
dels caps de les unitats organitzatives en què presten serveis els empleats que en 
depenen. El control del compliment de la jornada i l’horari es du a terme mitjançant 
rellotges de control horari. 
 
Vuitè.- Els horaris establerts resten subordinats a les necessitats i al bon funcionament 
del servei i es podran realitzar sempre que se’n garanteixi una prestació adequada. 
 
Novè.- L’aplicació de la nova jornada ordinària de treball al personal de l’ORGT i les 
adaptacions de les jornades especials que cal fer comporta una major dedicació 
horària dels empleats sense cap increment retributiu. 
 
Desè.- Els efectes d’aquesta resolució es fixen pel dia 1 de novembre de 2012. 
 
Onzè.- Facultar al president de la Diputació de Barcelona i, a l’hora president de 
l’ORGT, per què aprovi les resolucions derivades de l’aplicació d’aquests acords al 
personal de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Dotzè.- Donar compte d’aquest dictamen a la Junta de Govern de l’ORGT pel seu 
coneixement. 
 
I el Ple n’acordà, l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, del grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, del grup del Partit Popular i del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM i l’abstenció del grup d’Iniciativa per 
Catalunya – Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, sent el resultat definitiu de 
47 vots a favor i 4 abstencions. 
 
13.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2012, que proposa aprovar l'Acord assolit 
en la Mesa de negociació de matèries comunes de l'Organisme de Gestió 
Tributària de data 10 d'octubre de 2012, relatiu a les millores de la prestació 
econòmica d'incapacitat temporal del personal de l'ORGT. 
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L’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en 
endavant EBEP), estableix que per a la negociació de totes aquelles matèries i 
condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració 
Pública, es podrà constituir una Mesa General de Negociació de matèries comunes, 
amb la composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer del referit article. 
 
En data 26 de març de 2009, es va constituir en el si de l’Organisme de Gestió 
Tributària la Mesa prevista al ja esmentat article 36.3 de l’EBEP, amb la presència de 
la representació de l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant ORGT) i la de les 
organitzacions sindicals CCOO i UGT, en reunir els requisits establerts a l’esmentat 
article. 
 
D’aleshores ençà la Mesa ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint 
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i 
condicions de treball comunes del personal funcionari i del personal laboral de l’ORGT 
vigents a data d’avui.  
 
Com a resultat del procés de negociació derivat de l’entrada en vigor del Reial Decret 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, en relació a les prestacions econòmiques en la situació 
d’incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, en 
reunió de data 10 d’octubre de 2012, fruit de les respectives cessions i 
contraprestacions, les parts han signat un acord, el contingut del qual es concreta a la 
part dispositiva d’aquest dictamen. 
 
Vist el que disposa l’article 38.3 de l’EBEP segons el qual els Acords assolits en el si 
de les meses de negociació corresponents, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser 
aprovats de manera expressa i formal pels òrgans competents de cada Administració 
Pública. 
 
Vistes les competències reservades a la Diputació de Barcelona per l’article 28.1, 
apartat f) i k) dels Estatuts de l’ORGT, publicats en el BOP de 12 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això es proposa al ple de la Diputació de Barcelona que, previ dictamen 
de la Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Interns, adopti els següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’Acord assolit en el si de la Mesa de Negociació de Matèries 
Comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de data 
10 d’octubre de 2012, d’aplicació al personal funcionari i al personal laboral, relatiu a 
les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal de l’ORGT, 
que a continuació es transcriu: 
 

“El personal de l’ORGT mentre es trobi en la situació d’incapacitat temporal se li 
reconeixerà els complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
següents: 

  
 Si es tracta d’una incapacitat temporal derivada de contingències comunes: 
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Durant els 3 primers dies de baixa, es reconeixerà un complement retributiu fins 
assolir el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques de l’empleat 
corresponents al mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 
 
Des del dia 4rt fins el 20è dia, ambdós inclosos, s’addicionarà a la prestació 
que reconeix la Seguretat Social un complement retributiu, la suma dels quals 
serà equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques 
de l’empleat corresponents al mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. 
 
A partir del dia 21è dia de la baixa la prestació econòmica que reconeix la 
Seguretat Social serà complementada fins el cent per cent de les retribucions 
fixes i periòdiques de l’empleat corresponents al mes anterior a aquell en què 
va tenir lloc la incapacitat. 
 

 Si es tracta d’una incapacitat temporal per contingències professionals, la 
prestació econòmica que reconeix la Seguretat Social serà complementada, 
durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat,  fins el cent per cent de 
les retribucions fixes i periòdiques de l’empleat corresponents al mes anterior a 
aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 

 
 Es complementaran des del primer dia i durant tot el període de durada de la  

incapacitat, fins el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques de 
l’empleat corresponents al mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat per contingències comunes, els supòsits degudament acreditats en 
què concorrin les següents circumstàncies: 

 
a) Quan requereixi hospitalització o intervenció quirúrgica 
b) Quan es tracti d’empleades embarassades o empleats/des víctimes de la 

violència de gènere. 
c) Quan es tracti d’una malaltia greu. 

 
El procediment per al reconeixement d’aquest complement, s’inicia a petició de 
d’empleat, havent d’acreditar la concurrència de les circumstàncies que donen 
dret a la percepció del mateix, en l’escrit de sol·licitud:  
 

En el supòsit d’hospitalització, acompanyant l’acreditació de l’ingrés 
formalitzat pel centre hospitalari, i en el d’intervenció quirúrgica, 
l’informe que acrediti que aquesta s’ha practicat. 

 

En el supòsit d’embaràs, acompanyant l’informe mèdic acreditatiu 
d'aquest estat i en les situacions de violència de gènere amb els 
documents que preveu la normativa vigent sobre violència de gènere. 

 

En el supòsit de malalties greus, un cop presentada la petició per 
l'empleat, seran els serveis mèdics de la mútua els que examinaran la 
documentació, que els hi facilitarà l’empleat, acreditativa de dita 
circumstància. A tal efecte es podran considerar les contemplades en 
l’annex del RD 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i 
desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació 
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econòmica per cura de menors afectats per càncer o una  altra malaltia 
greu. 

 

En relació als supòsits de recaiguda en un mateix procés patològic, 
degudament acreditada pel servei públic de salut, no s’iniciarà una nova 
situació d’incapacitat temporal, sinó que continuarà la inicialment causada a 
tots els efectes. 
 

Cas que l’empleat no hagi prestat serveis totalment o parcial el mes anterior a 
la baixa, les retribucions que es prendran en consideració seran les que hagués 
percebut de trobar-se en servei actiu i prestant serveis tot el mes. 

 

Es donarà trasllat a les representacions sindicals signants d’aquest acord de la 
informació relativa als supòsits de dispensa de la reducció de retribucions que 
s’hagin tramitat. 

  

Les previsions anteriors seran d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal 
que s’iniciïn a partir del dia 15.10.2012. Quant a les declarades amb anterioritat 
s’estarà al contingut de l’acord assolit el 9 de novembre de 2009 de la Mnmc, 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 22 de desembre de 2009, 
sobre el complement de prestacions en supòsits de baixa. Idèntic criteri se 
seguirà en relació amb aquelles recaigudes de processos patològics originades 
en baixes anteriors a l’esmentada data de 15 d’octubre de 2012." 

 
Segon.-  Donar compte d’aquest dictamen a la Junta de Govern de l’ORGT per al seu 
coneixement. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
14.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Balenyà, 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 Balenyà en data 31 de juliol 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. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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 
Balenyà, en data 31 de juliol de 2012 referida a l’exercici de les funcions 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, corresponent aquesta aprovació a l’Alcaldia, llevat de delegació 
expressa de l’atribució a la Junta de Govern Local. 
 
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’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
15.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellterçol, 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 Castellterçol en data 24 de juliol 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. 
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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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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 
Castellterçol, en data 24 de juliol 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 - Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària 
▪ Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Qualsevol altra necessària per l’efectivitat de les anteriors. 
 
II - Multes coercitives 
▪ Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Qualsevol altra necessària per l’efectivitat de les anteriors. 
 
III - Costes judicials derivades de procediments contenciós-adminstratius 
▪ Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
▪ Dictar la provisió de constrenyiment. 
▪ Liquidació d’interessos de demora. 
▪ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
▪ Qualsevol altra necessària per l’efectivitat de les 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.-  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’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
16.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Monistrol de 
Calders, 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 Monistrol de Calders en data 3 de juliol 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. 
 
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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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 l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Monistrol de Calders, en data  3 de juliol 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: 
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I - 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. 
 
II -Taxa per expedició de documents i taxa ensenyaments especials municipals 
▪ 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. 
 
III - 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. 
 
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.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Calders de 
data 3 de juliol de 2012 en relació a revocar la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Taxa pel manteniment 
del repetidor efectuada en acords anteriors. 
 
3.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Monistrol de Calders, en data  3 de juliol de 2012, a favor de la Diputació de Barcelona 
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de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- 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-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.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Monistrol de Calders  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 a 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 a 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. 
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▪ 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 a 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. 
 
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 a 

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.  
▪ 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 de residus domèstics i comercials 
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per a 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 els actes anteriors. 
▪ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa de manteniment del cementiri 
▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per a 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 per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa ocupació sòl, 
subsòl i volada de la via pública. Taxa ensenyaments especials municipals. 
▪ 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. 
 
IX - Contribucions especials 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ 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. 
 
X - Quotes urbanístiques 
▪ Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
▪ 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. 
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XI - 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. 
 
XII - 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. 
 
XIII - 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. 
 
XIV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no 
delegat en anterior 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, sisè i setè 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’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
17.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, 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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El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola en data 6 d’agost 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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 
d’Olèrdola, en data 6 d’agost 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: 
 
- 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 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 i tercer de l’acord municipal de delegació.  
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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’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
18.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2012, que proposa restar assabentat de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olivella en relació a revocar les funcions de 
gestió i recaptació de les multes de circulació. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olivella en sessió de 24 de juliol de 2012, adoptà l’acord 
següent: 
 
“El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2007 va 
aprovar delegar a la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de l’Ens 
instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona a l’empara del que preveu en els articles 7.1 del Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març 27 i 106.3 de la Llei 7/1983, i 13 de la Llei 30/1992, les competències 
municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de circulació, que es relacionen 
a continuació: 
 
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b. Notificar les denúncies formulades, així com la incoació dels procediments 

sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per l’òrgan 
municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades  de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als 
efectes previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària. 

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, 
cas de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació. 
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m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
Atès que és voluntat d’aquesta corporació delegar les facultats de denúncia i sanció 
per infraccions a normes de circulació en vies urbanes al Servei Català de Trànsit i 
l’ajuntament d’Olivella. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
número legal de membres de la corporació, de conformitat amb l’article 47.2.f) de la 
Llei 7/1985, de bases i de règim local. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 52.1 q) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de 
conformitat amb l’article 22.2. p) de la Llei 7/1985, de bases de règim local, correspon 
el Ple els acords que exigeixi una majoria qualificada. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Revocar la delegació a la Diputació formalitzada en sessió ordinària celebrada 
el dia 30 de gener de 2007 per a la seva realització a través de l’Ens instrumental 
constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, de les competències municipals, relatives a la gestió i recaptació de 
multes de circulació, que es relacionen a continuació: 
 
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b. Notificar les denúncies formulades, així com la incoació dels procediments 

sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per l’òrgan 
municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària. 

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les 

multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 
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m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona” 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del  12 de juny de 2012. 
 
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.- RESTAR ASSABENTAT de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olivella de data 
24 de juliol de 2012 d’avocar les competències delegades a favor de la Diputació de 
Barcelona referent a les funcions de gestió i recaptació de les multes de circulació. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olivella i procedir a la publicació de 
l’acord primer d’aquest dictamen 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 en restà assabentat. 
 
19.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja, 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 Sant Quirze Safaja en data 9 de març 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. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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 Sant 
Quirze Safaja, en data 9 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: 
 
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter 
 
▪ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
▪ Dictar 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  altres 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’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
20.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès, 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  Santa Maria de Merlès en data 22 de setembre de 2011 
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. 
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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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
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 l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Merlès, en data 22 de setembre de 2011 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 - 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. 
 
II - Taxa per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa ocupació 
sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili 
i altres serveis socials assistencials. 
 
▪ 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. 
 
III - Sancions administratives 
▪ 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. 
 
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 Santa Maria de Merlès, en data 22 de setembre de 2011 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: 
 
- Quotes d’urbanització. Contribucions especials. 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. 
 

3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès de 
data 22 de setembre de 2011 en relació a revocar la delegació efectuada a la 
Diputació de Barcelona, respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Prestació 
personal i de transport efectuada en acords anteriors. 
 

4.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Merlès, en data 22 de setembre de 2011, 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: 
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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 a 

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 taxa de residus comercials 

▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per a 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.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord cinquè dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès 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 a determinar els deutes tributaris. 
▪ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 88

▪ 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 a 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 a 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. 

 
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 a 

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.  
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▪ Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
▪ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
▪ 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 a 

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.  
 

VII - Taxa de residus domèstics i taxa de residus comercials 

▪ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
▪ Realització de liquidacions per a 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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VIII - Taxa per expedició de documents. Taxa llicències urbanístiques. Taxa ocupació 
sòl, subsòl i volada de la via pública. Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili 
i altres serveis socials assistencials. 
▪ 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. 
 
IX - 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. 
 
X - Quotes urbanístiques 
▪ 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 - 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. 
 
XII - 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. 
 
XIII - 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. 
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▪ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIV - 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 sisè, setè i vuitè 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’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
21.- Dictamen de data 1 d’octubre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, 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 Vacarisses en data 26 de juliol 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 k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
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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.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Vacarisses, en data 26 de juliol 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 - 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. 
 
II - Costes judicials derivades de procediments contenciós-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. 
 
III - Concessions 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. 
 
2.- Acceptar la clarificació de l’abast de la delegació efectuada a favor de la Diputació 
de Barcelona, mitjançant anteriors acords plenaris de l’Ajuntament de Vacarisses que, 
a aquests efectes, s’hauran d’entendre modificats, de les funcions de recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals en el sentit que s’especifica 
seguidament: 
 

En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte del 
quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la 
competència de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de 
les funcions delegades amb a notificació del corresponent títol executiu dictat per 
l’òrgan municipal competent. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 93

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 i cinquè 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’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
22.- Dictamen de data 9 d’octubre de 2012, que proposa aprovar de la cessió en 
dipòsit del quadre “La Rondalla de Jaca” a l’Organisme Autònom de Patrimoni 
Víctor Balaguer per ser exposada a les sales de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, que permetrà una revalorització i singularització de la mateixa, posant-
la a l'abast de la ciutadania, fomentant-se així el seu coneixement i estudi per 
part del públic visitant, així com el conveni de col.laboració. 
 
ANTECEDENTS I FONAMENTACIÓ. 
 
La Diputació de Barcelona és propietària d’un fons d’art de considerable importància, 
format per donacions, llegats i adquisicions d’obres artístiques o històriques, del qual 
es poden destacar el llegat Tolosa i les donacions Màdico-Susany i Lola Anglada. Dins 
la col·lecció Màdico-Susany, es troba el quadre “La Rondalla de Jaca”, o també 
conegut com “Els enamorats de Jaca”, del pintor Hermen Anglada Camarassa, 
destacat representant del postimpressionisme i considerat en l’actualitat un dels 
artistes més cotitzats en subhastes d’art a l’Estat espanyol. 
 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer, gestionada per l’Organisme Autònom de 
Patrimoni Víctor Balaguer, és un dels museus més antics i singulars de Catalunya, 
dels pocs que mantenen una estètica museogràfica del segle XIX. A les seves sales es 
troben obres de pintors contemporanis a l’Anglada Camarassa, com Santiago Rusiñol, 
Ramon Casas, Joaquim Mir, Dionís Baixeras, Regoyos o Gimeno, així com altres 
exemplars de generacions anteriors i posteriors que, plegats, ofereixen un excepcional 
recorregut pels diferents moviments artístics del tombant de segle, des del 
Romanticisme fins al Noucentisme. 
 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer ha interessat de la Diputació de Barcelona la 
cessió en dipòsit del quadre “La Rondalla de Jaca” del pintor Hermen Anglada 
Camarassa, obra propietat de la Diputació de Barcelona i que actualment no gaudeix 
d’exhibició pública. El motiu de la sol·licitud és la seva exhibició amb el conjunt de la 
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resta de peces del pintor Anglada Camarassa de què disposa el Museu. 
 
La Diputació de Barcelona no té cap inconvenient en accedir a la petició de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer ja que actualment aquesta obra d’art es troba 
dipositada a la Plataforma de Distribució Logística de la Diputació de Barcelona. Les 
seves grans dimensions dificulten la instal·lació en els espais d’administració o públics 
de la pròpia Corporació. D’altra banda, la seva estada perllongada en els dipòsits de la 
Plataforma Logística de Montcada és poc recomanable per motius de conservació. 
 

La instal·lació d’aquesta obra d’art a les sales de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
permetrà una revalorització i singularització de la mateixa, posant-la a l’abast de la 
ciutadania, fomentant-se així el seu coneixement i estudi per part del públic visitant. 
D’altra banda, l’obra s’adapta perfectament al discurs museogràfic de la institució 
sol·licitant que també custodia un significatiu dipòsit del Museo del Prado i algunes 
teles del MNAC, i per tant pot garantir les condicions necessàries per a la seva 
conservació. 
 
Dins l’àmbit de la cooperació cultural, és d’interès per a les institucions respectives 
formalitzar un conveni per tal de fixar les condicions de la cessió i la instal·lació de 
l’obra d’art objecte de petició, d’entre les quals cal esmentar-ne el caràcter gratuït, que 
la cessió ho és d’ús temporal i no pas a títol de propietat, i la seva vigència prevista de 
vint anys. 
 
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part 
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 
36.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 
91 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que els articles 107 i 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableixen que les 
Administracions Públiques actuen i es relacionen amb les altres administracions 
d’acord amb el principi de lleialtat institucional, podent establir o formalitzar les 
relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu que considerin 
adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès comú, essent un d’ells el conveni 
de col·laboració. 
 
Atès que l’article 303 del ROAS/1995 estableix que pel conveni s’estableix una relació 
de cooperació consensuada entre ens locals, o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
 
Vist el que disposen les normes del Codi Civil relatives al dipòsit voluntari. 
 
Atès que l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 
de la Diputació de Barcelona té encomanada la gestió del fons artístic propietat de la 
Corporació. 
 
S’han de tenir en compte, en relació amb la competència orgànica i l’aprovació de 
l’acord que es proposa, les bases jurídiques i determinacions següents: 
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-És aplicable l’art. 33.2, lletra o), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local (LRBRL), en relació amb l’art. 221.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que fa a les competències del Ple de les Diputacions. 
 
-Correspon al Ple de la Diputació al tractar-se d’una cessió d’ús per més de quatre 
anys d’un bé declarat de valor artístic. En relació amb el criteri temporal del límit dels 4 
anys, la Junta de Govern sols ha rebut la delegació, per part de la Presidència, de les 
cessions d’ús de béns immobles iguals o inferiors a quatre anys, d’acord amb la 
Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/12, 
de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012 (apartat 3.2, 
lletra f). I en relació amb el criteri de la naturalesa dels béns declarats d’interès històric 
i/o artístic, el Ple només ha delegat a la Junta de Govern la seva alienació sempre que 
el seu import no superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost (Refosa 1/2012, 
apartat 3.2, lletra d). 
 
-Es requereix l’adopció de l’acord per majoria simple, per tal com la cessió d’ús resta 
exclosa del supòsit previst a l’article 47.2.ñ) de la LRBRL, segons l’acord interpretatiu 
aprovat pel Ple de data 21 de març de 2002 en entendre’s que l’exigència legal de 
majoria absoluta es concreta a béns immobles de caràcter patrimonial que són cedits a 
títol de propietat. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Gerència de Serveis i la Diputada delegada de Cultura proposen a la Vicepresidència 
2a. i Presidència delegada de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies que elevi al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Coneixement 
i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Organisme Autònom de 
Patrimoni Víctor Balaguer relatiu a la cessió en dipòsit del quadre “La Rondalla de 
Jaca”, propietat de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME AUTÒNOM DE 
PATRIMONI VICTOR BALAGUER PER A LA CESSIÓ EN DIPÒSIT DEL QUADRE “LA 
RONDALLA DE JACA” DE L’AUTOR HERMEN ANGLADA CAMARASSA I PROPIETAT 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, 
Vicepresident segon i President-delegat de l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de 
la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre delegació de 
competències i 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 al BOPB de 6 de juny de 2012, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch 
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Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació 
de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16/5/2012. 
 
ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER, representat pel Sr. 
.........................................,  President, assistit pel secretari d’aquest organisme, Sr. 
........................................ 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Primer.- La Diputació de Barcelona és propietària d’un fons d’art de considerable 
importància, format per donacions, llegats i adquisicions d’obres artístiques o històriques, 
del qual es poden destacar el llegat Tolosa i les donacions Màdico-Susany i Lola Anglada. 
Dins la col·lecció Màdico-Susany, es troba el quadre “La Rondalla de Jaca”, o també 
conegut com “Els enamorats de Jaca”, del pintor Hermen Anglada Camarassa, destacat 
representant del postimpressionisme i considerat en l’actualitat un dels artistes més cotitzats 
en subhastes d’art a l’Estat espanyol. 
 
Segon.- La Biblioteca Museu Víctor Balaguer, gestionada per l’Organisme Autònom de 
Patrimoni Víctor Balaguer, és un dels museus més antics i singulars de Catalunya, dels pocs 
que mantenen una estètica museogràfica del segle XIX. A les seves sales es troben obres 
de pintors contemporanis a l’Anglada Camarassa, com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, 
Joaquim Mir, Dionís Baixeras, Regoyos o Gimeno, així com altres exemplars de 
generacions anteriors i posteriors que, plegats, ofereixen un excepcional recorregut pels 
diferents moviments artístics del tombant de segle, des del Romanticisme fins al 
Noucentisme. 
 
Tercer.- La Biblioteca Museu Víctor Balaguer ha interessat de la Diputació de Barcelona la 
cessió en dipòsit del quadre “La Rondalla de Jaca” del pintor Hermen Anglada Camarassa, 
obra propietat de la Diputació de Barcelona i que actualment no gaudeix d’exhibició pública. 
El motiu de la sol·licitud és la seva exhibició amb el conjunt de la resta de peces del pintor 
Anglada Camarassa de que disposa el Museu. 
 
Quart.- La Diputació de Barcelona no té cap inconvenient en accedir a la petició de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer ja que actualment aquesta obra d’art es troba dipositada a 
la Plataforma de Distribució Logística de la Diputació de Barcelona. Les seves grans 
dimensions dificulten la instal·lació en els espais d’administració o públics de la pròpia 
Corporació. D’altra banda, la seva estada perllongada en els dipòsits de la Plataforma 
Logística de Montcada és poc recomanable per motius de conservació.  
 
Cinquè.- La instal·lació d’aquesta obra d’art a les sales de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer permetrà una revalorització i singularització de la mateixa, posant-la a l’abast de la 
ciutadania, fomentant-se així el seu coneixement i estudi per part del públic visitant. D’altra 
banda, l’obra s’adapta perfectament al discurs museogràfic de la institució sol·licitant que 
també custodia un significatiu dipòsit del Museo del Prado i algunes teles del MNAC, i per 
tant pot garantir les condicions necessàries per a la seva conservació. 
 
Sisè.- Dins l’àmbit de la cooperació cultural, és d’interès per a les institucions respectives 
formalitzar un conveni per tal de fixar les condicions d’instal·lació de l’obra d’art objecte de 
petició. 
 
Setè.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per ... de ... de la Diputació de Barcelona de 
data ..............................  
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Vuitè.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de ...............(especificar òrgan 
d’aprovació) de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer en sessió de data 
...................... 
 
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 
 
La Diputació de Barcelona cedeix en dipòsit el quadre “La Rondalla de Jaca”, del pintor 
Hermen Anglada Camarassa a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per a la 
seva exhibició a les sales de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Aquesta obra d’art figura 
a l’inventari de béns artístics de la Corporació amb el número de registre 2430. 
 
Aquesta cessió tindrà caràcter gratuït, sens perjudici de les previsions establertes als Pactes 
Tercer i Quart sobre les despeses derivades de la pròpia cessió, el trasllat i instal·lació. 
 
Segon.- Durada del dipòsit  
 
Aquest dipòsit tindrà una vigència de 20 anys a comptar des de la data de signatura del 
present conveni, podent-se prorrogar per mutu acord exprés entre les parts pel mateix 
període pactat inicialment. No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el 
conveni mitjançant escrit notificat a l’altra part amb una antelació mínima d’un any a 
l’arribada del termini fixat. 
 
Tercer.- Obligacions del dipositari 
 
En l’esmentada condició de dipositari, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
adquireix totes les obligacions que s’estableixen en els articles 1766 i següents del Codi 
Civil, si bé no respondrà dels danys o de la pèrdua del bé dipositat produïts per causa de 
força major. 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer assumirà les despeses derivades de la 
cessió en dipòsit de l’obra d’art, incloses les operacions de desmuntatge i transport per a la 
seva devolució a Diputació de Barcelona si s’escau. No obstant això, les despeses del 
trasllat de l’obra d’art des de la Plataforma de Distribució Logística de la Diputació de 
Barcelona per a la seva instal·lació a les dependències de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que s’especifica al 
pacte quart d’aquest conveni. 
 
Quart.- Trasllat i instal·lació 
 
El transport i embalatge del quadre “La Rondalla de Jaca” des de la Plataforma de 
Distribució Logística de la Diputació de Barcelona fins a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
així com el muntatge en aquest museu, anirà a compte de la Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona assumirà el cost d’aquestes operacions a càrrec del seu 
pressupost corporatiu fins a un import màxim de MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS (1.821,05 €). En aquest preu s’inclou també l’assegurança del transport i 
muntatge. Aquesta despesa es satisfarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40102/333A0/22614.  
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Cinquè.- Museografia 
 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer es compromet a preparar i produir la proposta 
museogràfica de conformitat amb la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- Conservació i seguretat 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer tindrà la responsabilitat de la gestió i 
s’obliga a mantenir l’obra d’art en bon estat de conservació i seguretat, i si s’escau, de la 
seva adequada restauració, fent-se càrrec de les despeses que això pot ocasionar. 
 
S’haurà de garantir les condicions de seguretat i conservació que requereix el quadre en 
dipòsit d’acord amb les prescripcions tècniques que s’adjunten com a annex a aquest 
conveni. 
 
La Diputació de Barcelona podrà verificar les mesures adoptades en compliment dels 
requisits ambientals i de seguretat durant tot el període de vigència de la cessió en dipòsit.  
 
La Diputació podrà reclamar indemnitzacions per negligència en el tractament del bé cedit, 
pèrdua o retard en el seu retorn i destrucció o danys irreparables. 
 
Setè.- Préstec temporal 
 
Cas que l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer rebi alguna sol·licitud de 
préstec temporal de l’obra d’art dipositada, haurà de sol·licitar de la Diputació de Barcelona 
la seva autorització. 
 
Aquesta autorització restarà condicionada a que el sol·licitant subscrigui una pòlissa 
d’assegurança en la modalitat “clau a clau” que cobreixi sense franquícia i pel valor acordats 
tots els riscos de pèrdues o desperfectes durant els transports i la permanència al lloc 
d’exposició. Caldrà que la pòlissa prevegi la indemnització per pèrdua de valor de l’obra. La 
Diputació de Barcelona haurà de disposar del certificat de l’assegurança abans de la data 
de sortida de les obres. 
 
Vuitè.- Procedència de l’objecte 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer es compromet a esmentar la propietat 
de la Diputació de Barcelona respecte l’obra d’art objecte de dipòsit. 
 
Novè.- Assegurança 
 
Ateses les circumstàncies econòmiques actuals i que el trasllat de l’obra d’art, que 
constitueix l’operació de manipulació més delicada i que pot comportar per risc per a la 
peça, resta assegurat per la Diputació de Barcelona, s’eximeix al dipositari de la 
responsabilitat de tenir assegurada l’obra d’art mentre la tingui en dipòsit.  
 
No obstant això, un cop transcorreguts quatre anys des de la data efectiva de la cessió en 
dipòsit, aquesta clàusula serà objecte de revisió i negociació entre les parts implicades. En 
aquest sentit, els acords que es prenguin s’incorporaran a aquest conveni com a addenda. 
 
Desè.- Imatge i drets de reproducció 
 
En cas que l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer vulgui realitzar qualsevol 
tipus de reproducció, distribució, comunicació de l’obra objecte de dipòsit, de qualsevol 
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suport, format o mitjà, haurà de sol·licitar les oportunes autoritzacions als titulars o gestors 
dels drets d’autor. 
 
La Diputació de Barcelona facilitarà a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
una fotografia d’alta resolució en suport digital de l’obra d’art per tal de fer-la servir, previ 
consentiment de la Diputació de Barcelona, per l’activitat del servei educatiu o difusió del 
Museu Víctor Balaguer, sense contraprestació econòmica. 
 
Onzè.- Comissió de Seguiment 
 
Per a resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest conveni es crea 
una comissió de seguiment integrada pels següents membres: 
 
- Un representat designat per l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació 

de Barcelona. 
- Un representat designat per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 
Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres i, en 
tot cas, un cop transcorreguts quatre anys des de la data efectiva de la cessió per tal de 
donar compliment a la previsió del Pacte Novè. 
 
Dotzè.- Resolució del conveni  
 
Seran causa de resolució del conveni la destinació del bé a una altra finalitat que no sigui la 
pactada o l’incompliment per alguna de les parts signants de qualsevol dels pactes que 
figuren en el present conveni. 
 
Tretzè.- Resolució de conflictes 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que hi 
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Catorzè.- Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al 
capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com el capítol I del títol VII del R.O.A.S. En 
defecte de les normes aplicables de Drets administratiu, es regularà per les de Dret privat 
relatives al dipòsit voluntari, singularment per les del Codi Civil espanyol (arts. 1758 a 1780) 
i per les altres que hi siguin aplicables. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest document per duplicat 
en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
ANNEX: PLEC DE CONDICIONS REGULADOR DE LES NORMES AMBIENTALS, DE 
CONSERVACIÓ, SEGURETAT I D’ALTRES ASPECTES TÈCNICS PER A LA CESSIÓ EN 
DIPÒSIT DE LA RONDALLA DE JACA AL MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
 
1. Dades de l’obra 
 
Nom/Títol: La rondalla de Jaca o Els enamorats de Jaca. 
Autor: Hermenegild Anglada Camarasa 
Datació: 1910 
Número de registre: 2430 
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Tècnica: pintura a l’ oli sobre tela 
Elememt complementari: marc 
Dimensions: 172 x 429 cm 
 
2. Estat de conservació 
 
La Diputació de Barcelona es fa responsable de vetllar per la correcta conservació de l’obra 
fins la seva arribada al museu.  
 
Amb data de 1 de març de 2011 es va fer la darrera revisió de l’obra en la que es determinar 
que presentava un bon estat de conservació, amb les següents observacions:  
 
3. Capa pictòrica: clivellats puntuals. 
 
Revers: cobert amb una fullola de fusta que dóna estabilitat al quadre, però que evita la 
revisió de l’estat de conservació de la tela i el bastidor. La seva substitució per altres 
materials es va desestimat per la complexitat de l’operació. 
4. Condicions ambientals 
 
Llum: l’obra no podrà ser exposada a la llum natural i es respectarà la intensitat de llum 
recomanada per a la conservació de pintura sobre tela. 
  
Paràmetres de lux 150-200 lux.  
 
Temperatura i humitat: s’hauran de mantenir a una temperatura i humitat relativa constants i 
l’obra haurà d’estar allunyada de qualsevol font de fred o de calor.  
 
Paràmetres de temperatura: entre 20º i 25º C (+-5 oscil·lació anual)  
Paràmetres d’ humitat relativa:  entre el 55 i 65% (+- 10% oscil·lació anual) 
 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer haurà de dur a terme el control del paràmetres 
establerts i facilitar a la Diputació de Barcelona un resum anual dels registres obtinguts. 
 
5. Manipulació   
 
Qualsevol actuació en l’obra o el seu entorn haurà de ser comunicada a la Diputació de 
Barcelona, que valorarà la necessitat d’enviar un correu al museu. Si s’hi observa qualsevol 
desperfecte o pèrdua, o hi ha qualsevol incident caldrà notificar-ho urgentment i per escrit a 
la Diputació de Barcelona. 
 
La manipulació de l’obra haurà de ser realitzada per personal especialitzat en béns culturals 
i sota la supervisió del conservador de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. L’obra haurà de 
ser manipulada amb guants. 
 
6. Transport, embalatge i muntatge 
 
El transport i embalatge de la Rondalla de Jaca des de la Plataforma de Distribució Logística 
de la Diputació de Barcelona fins a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, així com el 
muntatge en aquest museu, anirà a compte de la Diputació de Barcelona. En el preu 
d’aquestes operacions s’inclourà l’assegurança del transport i muntatge. 
 
El transport i la manipulació seran realitzats per una empresa especialitzada en el transport 
de béns culturals.  
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La caixa d’embalatge, degut a què el Museu Víctor Balaguer no disposa d’espai per 
emmagatzemar-la mentre el quadre estigui exposat, serà retornada a la Plataforma de 
Distribució Logística de la Diputació de Barcelona. En el cas que quadre sigui sol·licitat per 
algun préstec, caldrà tenir en compte que s’haurà de recollir aquesta caixa per transportar-lo 
al lloc on s’haurà d’exposar. Aquesta despesa anirà a càrrec del sol·licitant del préstec. 
 
Per motius de seguretat, el quadre i la caixa d’embalatge es carregaran per separat al 
vehicle de transport, operació que es repetirà en la descàrrega. Aquesta operació s’haurà de 
repetir cada vegada que es mogui el quadre. 
 
L’obra estarà assegurada a partir del moment de sortida de la Plataforma de Distribució 
Logística de la Diputació de Barcelona fins al moment del muntatge al Museu Víctor 
Balaguer per la Diputació de Barcelona, complint amb les especificacions que es contenen 
al respecte en aquest plec de condicions. 
 
El Museu Víctor Balaguer ha de comunicar a la Diputació de Barcelona l’itinerari que farà 
l’obra des de l’arribada al museu fins la sala on serà exposada i haurà de preveure possibles 
obstacles a fi de poder planificar conjuntament el procés de desembalatge, descàrrega, 
manipulació i muntatge del quadre.  
 
Els treballs museogràfics o de preparació de la sala per la instal·lació La rondalla de Jaca 
hauran d’haver finalitzat amb el marge de temps suficient que asseguri l’assecat dels 
materials emprats. 
 
7. Assegurança 
 
L’obra estarà assegurada a partir del moment de sortida de la Plataforma de Distribució 
Logística de la Diputació de Barcelona fins a l’arribada i la seva instal·lació al Museu Víctor 
Balaguer.  
 
La Diputació de Barcelona assegurarà els desplaçaments i muntatges de l’obra des de la 
Plataforma de Distribució Logística fins a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Aquesta 
pòlissa serà tipus “clau a clau”, que cobrirà sense franquícia i pel valor acordat tots els 
riscos de pèrdues o desperfectes de que pugui ser objecte l’obra d’art durant el transport i la 
seva instal·lació. A efectes de taxació per determinar el preu d’aquesta pòlissa, la Rondalla 
de Jaca ha estat valorada en 500.000 €. 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer resta eximit de tenir assegurat el 
quadre durant el temps que romangui dipositat al Museu Víctor Balaguer. No obstant això, i 
de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula novena del conveni, aquest extrem serà 
objecte de revisió quan hagin transcorregut quatre anys des de la data efectiva de la cessió 
en dipòsit. 
 
8. Seguretat  
 
L’obra haurà de ser exposada en sales equipades amb sistemes d’alarma adequats contra 
robatori i incendi, i vigilades per personal de seguretat les 24 hores del dia. 
 
Les condicions de seguretat seran les següents: 
 
- Alarma connectada a central o policia en horari de tancament de públic. 
- Acompliment de la normativa legal anti-incendis. 
- Prohibició de fumar i de consumició de begudes i aliments en les sales d’exposicions o 

llocs d’emmagatzematge de les obres. 
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- Existència d’ un pla d’emergència i d’evacuació.  
 

Segon.-  Retenir MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS 
(1.821,05€) per fer front al cost del transport del quadre objecte de dipòsit des de la 
Plataforma de Distribució Logística de la Diputació de Barcelona fins a la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer i del seu muntatge al museu. Aquest import anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40102/333A0/22614 del pressupost corporatiu vigent.  
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a les parts interessades per al seu 
coneixement i efectes.  
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR 
 
23.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2012, que proposa aprovar la minuta del 
conveni de col.laboració a subscriure, entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, per tal d’ordenar els serveis que es presten i la 
consegüent derivació dels beneficiaris del centre d’atenció diürna per a 
persones amb discapacitat intel·lectual de la Diputació de Barcelona (CAD), als 
Centres de la Xarxa de l’ICASS de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que el 10 de juny de 2004 es va subscriure un conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona mitjançant el qual es definia un 
nou règim de cooperació en matèria d’inversions en obres i serveis de competència 
municipal. En l’esmentat conveni s’instituïa una Comissió Mixta de Cooperació 
Institucional Generalitat de Catalunya – Diputació de Barcelona, vinculada al 
seguiment del Conveni, encarregada de proposar, abans del 31 de desembre de 2005, 
un Pla per resituar els serveis de competència autonòmica finançats o prestats per la 
Diputació de Barcelona.   
 
Vist que després de diverses reunions de l’esmentada Comissió Mixta es va elaborar 
un protocol de col·laboració referit als serveis impropis que havien d’ésser objecte de 
resituació i de modificació de titularitat en la seva gestió. L’esmentat protocol fou 
autoritzat per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 27 d’octubre de 2005 
i per acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de data 27 de 
desembre de 2005. 
 
Vist que en el protocol signat es definia, en l’apartat Segon, el llistat dels serveis “que 
han de ser objecte de resituació i de modificació de titularitat en la seva gestió, per no 
formar part, en el marc legal actual de les competències actuals de la Diputació de 
Barcelona” i que, en aquest llistat, hi figura el Centre d’Atenció Diürna per a disminuïts 
psíquics que la Diputació de Barcelona té al Recinte Mundet de la ciutat de Barcelona, 
actualment anomenat Centre d’Atenció Diürna per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
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Vist que, en aquest protocol, al seu apartat Tercer, punt 1, s’estableix que 
“L’assumpció de la titularitat i/o gestió per part de la Generalitat dels serveis esmentats 
a l’apartat anterior caldrà fer-los de forma individualitzada per cadascun d’ells 
mitjançant un conveni específic on es definiran els medis personals i materials adscrits 
i la situació jurídica dels béns mobles i immobles afectats.” 
 
Atès que en aquests moments el Centre acull 23 persones beneficiàries de les quals: 2 
viuen al municipi de Viladecans, 1 a Esplugues de Llobregat, 1 a Torrelles de 
Llobregat, 1 a St. Adrià del Besòs i les 18 restants són residents de Barcelona ciutat. 
 
Atès que aquesta reasignació de la titularitat del servei del Centre d’Atenció Diürna per 
a persones amb discapacitat intel·lectual que la Diputació de Barcelona té al Recinte 
Mundet de la ciutat de Barcelona, no comporta la transferència de recursos 
econòmics, personals i de l’immoble on es presta el servei, amb excepció dels béns 
materials, lúdics i pedagògics de què disposa l’equipament per a la prestació del 
servei, que seran cedits als centres de la Generalitat de Catalunya on s’assignin les 
persones que acull en l’actualitat el centre d’atenció diürna de la Diputació de 
Barcelona, per al seu aprofitament i ús. 
 
Atès que, pel que fa als béns materials, lúdics i pedagògics que es cedeixen a la 
Generalitat, la Gerent dels Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR ha 
emès, en data 14 de setembre de 2012, un informe tècnic en el qual es relacionen 
aquests bens. 
 
Vista la distribució de competències que en matèria de serveis socials estableix 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
Atès que l’objecte del conveni a subscriure amb la Generalitat és fixar el termes de la 
col·laboració per tal d’ordenar els serveis que es presten, d’acord amb les 
competències que tenen assignades, derivant les persones que acull el centre de la 
Diputació als centres de la Generalitat, la qual cosa implica transferir a la Generalitat el 
servei que presta la Diputació. 
 
Atès l’apartat h) de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, que estableix que la transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques haurà de ser aprovada pel Ple per majoria absoluta. 
 
Vist que s’ha emès l’informe previ per part de la Secretaria i Intervenció d’aquesta 
corporació, segons es disposa a l’art. 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR el conveni a subscriure, entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, per tal d’ordenar els serveis que es presten i la consegüent 
derivació dels beneficiaris del centre d’atenció diürna per a persones amb discapacitat 
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intel·lectual de la Diputació de Barcelona (CAD), als Centres de la Xarxa de l’ICASS de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE DERIVACIÓ DELS BENEFICIARIS DEL CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA (CAD), ALS CENTRES DE LA XARXA DE L’ICASS DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA  

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
representada per l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries i González, conseller del Departament de 
Benestar Social i Família, actuant en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, en 
ús de les atribucions que li confereix l’art. 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, de 
procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA,  representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueres, 
president de la Diputació de Barcelona, assistit per la  Sra. Petra Mahillo Garcia, Secretària 
General de la Corporació i, com a tal, actuant com a fedatària publica d’aquesta. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la realització d’aquest 
conveni i, a aquest efecte  
 

M A N I F E S T E N  
 

1. El 10 de juny de 2004 es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona mitjançant el qual es definia un nou règim de 
cooperació en matèria d’inversions en obres i serveis de competència municipal. En 
l’esmentat conveni s’instituïa una Comissió Mixta de Cooperació Institucional Generalitat 
de Catalunya – Diputació de Barcelona, vinculada al seguiment del Conveni, 
encarregada de proposar, abans del 31 de desembre de 2005, un Pla per resituar els 
serveis de competència autonòmica finançats o prestats per la Diputació de Barcelona.   

 
 Després de diverses reunions de l’esmentada Comissió Mixta es va elaborar un protocol 

de col·laboració referit als serveis impropis que havien d’ésser objecte de resituació i de 
modificació de titularitat en la seva gestió. L’esmentat protocol, fou autoritzat per acord 
del Ple de la Diputació de Barcelona de data 27 d’octubre de 2005 i per acord del Consell 
Executiu de la Generalitat de Catalunya de data 27 de desembre de 2005. 

 
2. En el protocol signat es definia, en l’apartat Segon, el llistat dels serveis “que han de ser 

objecte de resituació i de modificació de titularitat en la seva gestió, per no formar part, 
en el marc legal actual de les competències actuals de la Diputació de Barcelona.” 

 
 En aquest llistat de serveis hi figura el Centre d’Atenció Diürna per a persones amb 

discapacitat intel·lectual que la Diputació de Barcelona té al Recinte Mundet de la ciutat 
de Barcelona. 

    
3. El Centre d’Atenció Diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual (CAD) és un 

centre d'atenció socio-educativa que té per objecte millorar l'autonomia, la capacitat de 
comunicació, la rehabilitació i estimulació i la integració social de les persones que hi 
acull. 

 
4. En aquests moments el Centre acull 23 persones beneficiàries de les quals: 2 viuen al 

municipi de Viladecans, 1 a Esplugues de Llobregat, 1 a Torrelles de Llobregat, 1 a St. 
Adrià del Besòs i les 18 restants són residents de Barcelona ciutat. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 105

 
5. Per últim, esmentar que el protocol de col·laboració referit als serveis impropis defineix 

en el seu apartat Tercer, punt 1, que “L’assumpció de la titularitat i/o gestió per part de la 
Generalitat dels serveis esmentats a l’apartat anterior caldrà fer-los de forma 
individualitzada per cadascun d’ells mitjançant un conveni específic on es definiran els 
medis personals i materials adscrits i la situació jurídica dels béns mobles i immobles 
afectats.” 

 
6. Que la minuta del present conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de 

Barcelona en sessió de data..................... 
 
En virtut d’aquests antecedents, les parts  
 

C O N V E N E N 
 
Primer.- Objecte. 
 
L’objecte del conveni és fixar els termes de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
la  Generalitat de Catalunya per tal d’ordenar els serveis que es presten d’acord amb les 
competències que tenen assignades, derivant les persones que acull el centre d’atenció 
diürna, de les quals es fa referència en l’apartat 4 de la part expositiva d’aquest conveni, a 
les places de que disposa l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) adscrit al 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en la seva Xarxa 
de serveis socials d’atenció pública. 
 
No és objecte del present conveni l’edifici on es presta actualment el servei, que serà 
destinat a altres usos i serveis de l’àmbit de l’atenció a les persones per part de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Els béns materials, lúdics i pedagògics de que disposa l’equipament per a la prestació del 
servei, seran cedits als centres de la Generalitat de Catalunya on s’assignin les persones 
que acull en l’actualitat el centre d’atenció diürna de la Diputació de Barcelona, per al seu 
aprofitament i ús. 
 
Tampoc són objecte d’aquest conveni els empleats que actualment presten els seus serveis 
al centre d’atenció diürna. 
 
Segon.- Obligacions de les parts. 
 
A partir de la signatura del present conveni, l’ICASS es compromet a prestar el servei 
d’atenció diürna per a aquestes persones amb discapacitat intel·lectual integrant-les de 
manera gradual a la seva Xarxa de serveis socials d’atenció pública. Aquesta integració 
haurà d’haver-se completat com a màxim el 31 de desembre de 2012. 
 
Tercer.- Comissió de Seguiment. 
 
Es crearà una Comissió Tècnica de Seguiment integrada com a mínim per dues persones 
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i dues 
persones de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, que vetllarà per 
la idoneïtat del procés de derivació de les persones usuàries del servei i que quedarà 
dissolta automàticament quan totes les persones hagin ocupat la plaça corresponent en la 
Xarxa de serveis socials d’atenció pública del Departament de Benestar Social i Família. 
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La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona es comprometen a sotmetre a 
consideració de la Comissió Tècnica qualsevol discrepància que pugui sorgir en la 
interpretació del clausulat del present conveni. 
 
Quart.- Causes de resolució. 
 
Són causes de resolució del present conveni: 
a) L’acompliment del seu objecte. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) La finalització del període de vigència. 
 
Cinquè.- Vigència. 
 
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins el 
31 de desembre de 2012. 
 
Sisè.- Jurisdicció competent. 
 
Atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, qualsevol controvèrsia o incidència que 
es produeixi amb motiu de la seva interpretació o execució, i que no hagi pogut ser resolta 
en primera instància per la Comissió Tècnica, serà resolta pels òrgans competents de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- FACULTAR, tan àmpliament com sigui possible en dret, a la vicepresidenta 
4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per a que pugui dictar 
quantes instruccions i/o resolucions siguin necessàries, en desenvolupament del 
conveni. 
 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
 
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). 
 
Oberta la segona part del Ple, seguiment i control de la gestió corporativa, la 
Presidència, a petició del Sr. Mayoral, indica a la Secretaria General que doni lectura 
de les dues primeres mocions, per debatre el contingut de les mateixes, segons acord 
de la Junta de Portaveus, conjuntament.  
 
1.- MOCIÓ que presenten conjuntament el Grup Polític d’Esquerra Republicana 
de Catalunya,  d’ICV-EUiA-EPM i de Convergència i Unió, de suport a la consulta 
d’autodeterminació. 
 
MOCIÓ DEL GRUP D’ERC-AM, ICV-EUiA-EPM i CiU DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA  DE SUPORT A LA CONSULTA PER L’AUTODETERMINACIÓ 
 
La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, l’any 2010, va 
representar un trencament del pacte constitucional i la vulneració de la voluntat del 
poble de Catalunya expressada en referèndum l’any 2006, i que va donar lloc a la gran 
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manifestació del 10 de juliol de 2010. Aquesta sentència confirmava el fracàs de la 
Constitució com a instrument d’encaix de Catalunya amb Espanya i l’esgotament de 
l’autonomisme. 
 
Constatem que des de llavors, l’Estat espanyol no tan sols no ha intentat millorar la 
situació sinó que l’actual Govern ha emprés una ofensiva recentralitzadora que vulnera 
les competències de la Generalitat i s’ha negat a discutir les propostes emanades del 
Parlament de Catalunya. 
 
Alhora, en els darrers temps, s’han succeït un seguit de fites i fets destacables a les 
nostres viles i ciutats que han estat importants per al nostre esdevenir. Des del mes de 
setembre del 2009 i fins el 10 d’abril del 2011 la societat civil organitzada en 228 
municipis de la demarcació de Barcelona sobre un total de 311, és a dir, un 73%, va 
impulsar i organitzar un seguit de consultes populars donant-se la culminació 
d’aquesta onada a la ciutat de Barcelona.  
 
Des d’aleshores, molts dels nostres ajuntaments s’han compromès per treballar cap a 
un major aprofundiment democràtic, per les nostres legítimes aspiracions nacionals i la 
nostra voluntat d’autogovern, donant suport a totes aquelles iniciatives de la societat 
civil i institucions, amb la concreció de l’exercici al dret a l’autodeterminació del poble 
català. 
  
Aquestes mobilitzacions ciutadanes van trobar una mostra més en la recent 
manifestació a Barcelona, de l’11 de setembre, convocada per l’Assemblea Nacional 
Catalana i altres entitats amb el lema “Catalunya, nou estat d’Europa” i amb l’expressió 
inequívoca de la voluntat d’una part molt important de la ciutadania de Catalunya de 
pertinença a una realitat nacional pròpia i de demanda per poder decidir la seva pròpia 
realitat política com a  nació en el marc de la Unió Europea. 
  
Atès que tota comunitat nacional té dret a decidir de manera lliure la seva condició 
política i  aconseguir llur desenvolupament econòmic, social i cultural propi. 
 
Atès que el dret a l’autodeterminació dels pobles ha estat reconegut a diferents pactes 
internacionals, ratificats pel propi Estat espanyol. Com per exemple el Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966 o la Declaració Dels Drets Humans de 
les Nacions Unides de 1970. 
 
Atès que el poble de Catalunya  té el dret a exercir el seu dret a l’autodeterminació i 
decidir com vol relacionar-se amb la resta de pobles de l’Estat, Europa i el món 
 
Atès que el dret a la lliure determinació és un dret democràtic que ha de tenir 
reconeguda la ciutadania, per a decidir sobre el seu present i el seu futur com a 
col·lectiu. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, el 27 de setembre de 2012 i per una 
representació majoritària de les forces polítiques representades, una resolució per 
l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
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Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AM, ICV-EUiA-EPM i CiU proposen al Ple 
de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels següents acords: 
 
PRIMER.- La Diputació de Barcelona expressa el seu reconeixement i es felicita per 
l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels 
carrers de Barcelona, i fa pública la seva voluntat de recollir i desenvolupar els anhels 
allà expressats pels ciutadans i ciutadanes de forma massiva i pacífica. 
 
SEGON.- Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, constatant la 
necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur 
col·lectius, i que en aquest procés, que es produeix en un context de crisi econòmica 
severa que provoca conseqüències greus en amplis sectors de la societat; es 
garanteixi la cohesió social del país, el progrés social, els desenvolupament econòmic, 
l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies. En definitiva 
mantenir Catalunya com un sol poble. 
 
TERCER.- Instem al govern de la Generalitat de Catalunya, les forces polítiques, els 
agents socials i econòmics, les entitats representatives i tots els governs locals del 
nostre país, impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest 
procés democràtic i el full de ruta consegüent, per tal que la ciutadania pugui decidir en 
un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència 
democràtica i sense coaccions de cap mena.   
 
QUART.- El Ple de la Diputació de Barcelona expressa i constata la necessitat que el 
poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i 
instem al govern de la Generalitat de Catalunya, així com ho ha fet el Parlament de 
Catalunya, a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
2.- MOCIÓ que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya, per a 
una proposta de futur per a Catalunya. 
 
L’ Il.lm Senyor Josep Mayoral Artigas, portaveu del Grup polític Partit dels 
Socialistes per Catalunya (PSC 
 
Presenta al Ple la següent 
 
MOCIÓ per a una proposta de futur per a Catalunya 
 
La manifestació multitudinària i cívica celebrada a la Diada d’enguany, va mostrar 
clarament un malestar creixent pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, 
un malestar que ja es va expressar amb motiu de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut votat pels catalans l’any 2006, i que s’ha vist agreujat per 
la crisi econòmica i pels reiterats incompliments per part del Govern de l’Estat.  
 
L’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar aquest creixent malestar, ha emprés una 
ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en reiterades 
ocasions pel Consell de Garanties Estatutàries, en vulnerar les competències de la 
Generalitat de Catalunya i els drets de la ciutadania. 
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Per tot el que hem exposat anteriorment, el Ple acorda: 
 
Primer.- Manifestar la necessitat que es procedeixi a una revisió en profunditat de les 
relacions entre Catalunya i Espanya en el marc europeu. 
 
Segon.- Proclamar la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per tal d’assolir 
un Estat federal que garanteixi el màxim autogovern per Catalunya, ens asseguri un 
tracte fiscal just i reconegui la nostra identitat i cultura nacionals en el marc de l’Estat 
Espanyol i la Unió Europea, conscient que un sistema de sobiranies compartides és la 
millor forma de gestionar les interdependències existents en l’economia globalitzada. 
 

Tercer.- Manifestar el convenciment que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
hauran de decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les 
relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre les institucions catalanes i 
espanyoles, a través d’un referèndum. 
 

Quart.- Instar al Parlament de Catalunya a promoure les reformes necessàries per tal 
que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a 
través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat en el que es 
plantegi una pregunta clara a la que s’hagi de respondre de forma inequívoca, 
acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.  
 

Cinquè.- Traslladar aquesta resolució al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, respecte a les mocions, posa de 
manifest que aquest mètode té una dificultat, que és que si es produís algun canvi o 
alguna esmena in voce que fos acceptada doncs dificultaria els posicionaments, no? 
Avui ha dit el diputat de CiU que avui era el dia de les esmenes in voce i, és clar, no sé 
si estem davant, també, d’algunes noves esmenes que facin referència a aquestes 
proposicions, no? En tot cas, nosaltres defensarem la nostra, que feliçment és 
compartida per ICV i CiU, cosa que a ningú se li escapa que forma per ella mateixa 
una majoria alternativa a la que hi ha en l’actualitat aquí a la Diputació i que és una 
majoria sobiranista i després, hi ha una altra que fa referència al PSC que ens 
esperarem, ens esperarem a saber què passa, no? 
 
Tot i que amb alt contingut polític, aquesta proposició signada per ERC, ICV i CiU és, 
alhora, molt senzilla conceptualment perquè podríem dir, en resum, que el que diu és 
que Catalunya té dret a l'autodeterminació; per l’altre costat, explica i parla d’un 
mecanisme, que és el referèndum, i per l’altre hi ha una tercer punt en què estableix 
una orientació temporal. Després es guarneix una mica més i llavors dius: “Mira, 
escolta. Doncs resulta que estem molt contents de com va anar la manifestació de 
l’onze de setembre” i, per tant, a la part introductòria donem les gràcies a l’Assemblea 
Nacional Catalana per haver fet aquesta convocatòria, però crec que realment aquesta 
és una manifestació, en la qual es va poder visualitzar molta il·lusió, molta alegria, molt 
civisme en un tipus de manifestacions que tenen el risc de poder acabar en algun 
aldarull i aquesta vegada no només no va acabar amb cap aldarull sinó que, a més a 
més, va ser un exemple per a la comunitat internacional (he tingut l’oportunitat de 
parlar amb alguns representants polítics europeus de fora de l’Estat espanyol i el que 
més els sorprenia era això: que no hi haguessin fortes mesures de seguretat i que, en 
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acabar, no passés res, cosa que dóna un perfil molt adequat i molt real del que és el 
poble de Catalunya). 
 
Possiblement, el nus d’aquesta proposició recau en si el poble de Catalunya és 
subjecte polític per autodeterminar-se o no, és a dir, no crec que ningú sigui incapaç 
de negar el dret a l’autodeterminació ni crec que cap força política pugui rebutjar això 
per la via del referèndum. Per tant, el que està en qüestió és si el poble de Catalunya 
és o no subjecte polític per autodeterminar-se i crec que la manifestació en aquest 
sentit era el que donava resposta a aquesta resposta. Independentment que puguin 
haver-hi diferents posicions a l’entorn de qui pot autodeterminar-se o no (i que 
nosaltres, com a ERC, considerem que totes les comunitats nacionals i tots els pobles, 
com és Catalunya des del nostre punt de vista, tenen dret a autodeterminar-se), crec 
que quan hi ha una mostra de voluntat popular com la que vam veure l’onze de 
setembre és indubtable que aquella massa de persones posicionant-se clarament, en 
aquest cas, a favor d’un Estat propi, ha de ser i ha de tenir capacitat de convertir-se en 
un subjecte polític per autodeterminar-se. 
 
Per tant, des del nostre punt de vista, a partir d’aquí el que cal és veure quin és el full 
de ruta perquè es pugui produir aquest procés d’autodeterminació i que el poble català 
pugui decidir lliurement. Això sí, en unes condicions que per a nosaltres, són 
imprescindibles: que es garanteixin la cohesió social del país, el progrés social i el 
desenvolupament econòmic; perquè, en realitat, tots aquests tipus de processos (si 
ens fixem en els seus orígens i en les seves cartes fundacionals) tenen com a finalitat 
l’enfortiment democràtic i la millora de la qualitat de vida de les persones que són 
subjectes d’aquest dret. Per tant, perquè aquestes premisses (la garantia de la cohesió 
social, del progrés social, el desenvolupament econòmic i l’enfortiment democràtic) es 
puguin dur a terme, especialment la primera premissa que he mencionat, cal impulsar 
el màxim consens possible (com es marca en el tercer punt d’aquesta proposició) i que 
la ciutadania, doncs, pugui decidir en un marc de plena llibertat i amb respecte al 
pluralisme. Això pot semblar una obvietat, però si atenem a les darreres declaracions 
que estem sentint (totes procedents de forces polítiques d’àmbit estatal) doncs no està 
de més no només recordar-ho verbalment sinó deixar-ho escrit perquè crec que 
algunes d’aquestes declaracions marquen un dèficit polític i democràtic de primera 
magnitud.  
 
I, per últim, en el tercer eix, com he dit, doncs s’estableix una orientació temporal. 
Podríem dir que com més ràpid, millor, i això, aquí, s’expressa de forma que la 
consulta sigui prioritària en aquesta legislatura que s’iniciarà a partir de les eleccions 
del 25 de novembre. 
 
A continuació, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup d’ICV-
EUiA-EPM, Sr. Mañas, que manifesta que estem en el Ple d’octubre i jo crec que era 
obvi que, després de la massiva manifestació de l’onze de setembre i que des de fa ja 
alguns mesos s’ha instal·lat, de forma clara en el país, el debat sobre la imperiosa 
necessitat de reformar les relacions de Catalunya amb l’Estat espanyol i de definir el 
futur de Catalunya com a subjecte polític, era obvi que la Diputació també s’hagués de 
manifestar en aquest aspecte sent una de les institucions, segurament, més importants 
del país. Jo crec que hi ha dos fets que són indubtables, que és la voluntat de 
Catalunya de tornar a definir quin és el seu paper com a poble en les relacions amb 
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l’Estat espanyol, de definir aquestes noves relacions que volem mantenir o no amb 
l’Estat espanyol en el marc de la Unió Europea, i un segon element que és la voluntat 
que la decisió final de quin és el futur de Catalunya com a nou Estat d’Europa ha de 
ser del poble de Catalunya, ha de ser en un referèndum d’autodeterminació i que la 
darrera decisió només estarà en aquest referèndum d’autodeterminació i no en cap 
organisme situat  fora del país. 
 
Vull destacar, afegeix, d’aquesta moció que hem signat conjuntament amb ERC i CiU, 
que no només en aquesta darrera moció sinó que en els darrers mesos les paraules 
més repetides per aquells que defensem el dret de l’autodeterminació de Catalunya 
són el consens, el diàleg, la democràcia, són avançar en cohesió social i sent un sol 
poble. Són paraules que criden al seny, a la participació cívica, a la unitat i a la 
democràcia. Els que estem defensant el dret a l’autodeterminació de Catalunya no 
estem cridant, en cap moment, a la confrontació ni a la divisió ni a les amenaces, 
siguin militars o no, ni a d’altres sortides de to polítiques que estem veient aquests 
dies. Nosaltres, òbviament, votarem a favor de la moció que hem presentat. Creiem 
que realment s’està obrint un procés constituent que definirà Catalunya com un nou 
subjecte polític de la Unió Europea. El que nosaltres reivindiquem és que siguin les 
catalanes i els catalans qui tinguin l’última paraula sobre quin ha de ser aquest model 
de nou Estat dins la UE, a la qual la majoria aspirem, i també sí que és cert, com deia 
el senyor Rossinyol, que aquest era el dia de les esmenes in voce. Jo crec que es nota 
que estem tots una mica en altres tasques fora de la institució perquè, fins fa una hora 
abans, ningú no parlava d’esmenes i sembla ser que tots ens hem anat mirant les 
mocions (almenys jo, faig la meva culpa) a última hora del dia d’avui i he llegit amb 
atenció la moció que proposen els companys del PSC. Crec que amb una mica 
d’esforç per part de tots, i que segurament després del 25 de novembre serà possible, 
és bastant probable que les tres forces polítiques que subscrivim aquesta moció ens 
puguem posar d’acord amb el PSC per definir quin és aquest horitzó 
d’autodeterminació que volem. Nosaltres estem disposats, també, a votar a favor de la 
moció que presenten els companys del PSC i els fem la proposta que, en el punt 
número 2, fem una esmena que és eliminar la frase per tal d’assolir un Estat federal de 
forma que quedés Proclamar la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per 
tal de garantir el màxim autogovern de Catalunya i el millor tracte fiscal...  i acabo. 
Acabarem de polir el text si el senyor Mayoral està d’acord. Ho he parlat 
telefònicament abans amb ell. Els agraeixo la voluntat de negociació i d’acceptar 
aquesta esmena i vull aclarir que el meu Grup no és que estigui en contra de crear un 
Estat federal en el marc de l’Estat espanyol sinó que, en aquests moments, creiem que 
el que és important és reivindicar el dret de les catalanes i catalans a decidir i ja 
decidirem si aquest marc és el federal o és un altre tipus de marc polític. 
 
El portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifesta que “nosotros votaremos en 
contra de ambas mociones y primero me referiré a la moción que ha presentado el 
PSC. La verdad es que nos apena que sigan mostrando sus complejos a la hora de 
defender la unidad de España, complejos que los desvisten cuando hablan de reforma 
constitucional o de Estado federal. Cuando hablan de Estado federal, díganme por 
ejemplo qué diferencia hay entre nuestra estructura territorial de comunidades 
autónomas y un sistema federal como el alemán (landers) en el cual el land alemán 
tiene menos competencias que cualquier comunidad autónoma de España. ¿Qué 
quieren, menos competencias para, por ejemplo, la comunidad autónoma de 
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Cataluña? ¿Este es su sistema? Mire, el nombre no hace la cosa y la mayor o menor 
descentralización de un Estado al final depende de los acuerdos políticos de sus 
dirigentes, de sus políticos y, al fin y al cabo, el nombre no define qué es la estructura 
del Estado. Defiendan, de verdad y sin complejos, si están en contra, la independencia 
de Cataluña, cosa que sé que para ustedes es difícil teniendo en cuenta que algunos 
de sus dirigentes iban de forma clara y manifiesta en la manifestación del once de 
septiembre o teniendo en cuenta que algunos de sus dirigentes destacados de su 
partido afirman que, incluso en el PSC, tienen cabida los independentistas. Todo esto, 
después de hablar de federalismo, cofederalismo, federalismo asimétrico… Supongo 
que al final acabarán hablando de federalismo cóncavo y convexo. Y con respecto a 
su defensa del derecho a decidir, yo sólo le voy a decir una cosa, y es que hago mías 
las palabras que públicamente dedicó al PSC el señor Felipe González.” 
 
Respecte a la moció de CiU, ERC i ICV, està clar que el que vostès busquen, darrere 
el dret a decidir, és la voluntat de trencar amb l’Estat d’Espanya. Aquest és l’objectiu 
últim de vostès i han aprofitat la crisi per radicalitzar les seves postures ideològiques 
enlloc d’actuar amb responsabilitat i treballar per sortir de la problemàtica situació 
econòmica que vivim i enlloc de lluitar contra l’atur, però han fet el més fàcil: rentar-se 
les mans, radicalitzar el seu procediment rupturista i jugar al victimisme, amb el fals 
victimisme. Això sí, el que aconseguiran és trencar la convivència entre molts catalans 
i iniciar un camí que no sabem on pot acabar i com pot afectar la pau social, i això ho 
han fet amb explicacions econòmiques inexactes i falses, manipulant la nostra història 
i menyspreant la nostra senyera envers una bandera estelada blava, d’origen feixista, 
que era sant i senya dels escamots d’Estat Català. Aquesta és la seva bandera ara. 
Hem jugat amb els problemes dels ciutadans i amb els sentiments de moltes persones. 
No crec que sigui una actitud molt responsable. I senyors. Estem a la UE i el futur i el 
present de la UE passa per eliminar fronteres, no per posseir-ne de noves. El futur no 
és tenir fronteres sinó suprimir-les i el passat, més retrògrad i de tall feudalista, és 
posar més fronteres sobretot entre les persones i els germans. 
 
Tot seguit, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, comença dient que, per a 
nosaltres, aquest no és l’espai del debat. El debat es va substanciar a l’entorn del dret 
a decidir i el futur de Catalunya es va substanciar a on pertocava, que és el Parlament 
de Catalunya, tot just fa un mes. És evident que si uns grups polítics, en aquest cas a 
la Junta de Portaveus van ser ICV i ERC, plantegen la reproducció de la moció o 
l’acord que es va subscriure en el Parlament de Catalunya, evidentment el que hem de 
fer nosaltres és presentar la nostra pròpia resolució. Per tant, serem fidels al que vam 
fer fa justament un mes en el Parlament de Catalunya. Nosaltres, per motius diversos i 
coneguts, no votarem la moció que proposen CiU, ERC i ICV. Vam explicar-ho d’una 
manera clara i nítida en el lloc a on pertocava, que és el Parlament de Catalunya, i, 
òbviament, ens veiem obligats a entrar en el debat i a proposar i votar la nostra pròpia 
resolució en l’esmentat debat parlamentari. Per tant, abstenció, com vam fer en el 
Parlament de Catalunya amb la proposta que van fer CiU, ERC i ICV i vot favorable a 
la nostra moció, que diu amb claredat i precisió algunes coses prou evidents.  
 
La nostra moció diu SÍ al dret de decidir dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. 
La nostra moció diu SÍ a promoure les reformes legislatives per poder-ho fer en el 
marc de la legalitat, com no pot ser d’una altra manera. SÍ a una pregunta clara que 
s’hagi de respondre de forma inequívoca i que produeixi resultats. SÍ a la reforma 
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d’una Constitució que ha fet el seu camí i que avui no s’ajusta a les necessitats dels 
catalans i les catalanes. SÍ a un nou marc de relacions entre Catalunya i Espanya en el 
marc de la UE. SÍ al debat, quan toqui, sobre quina és la millor forma d’articulació 
entre Catalunya i Espanya, buscant (com no pot ser d’una altra manera des de la 
nostra perspectiva) el màxim autogovern, el tracte fiscal més just i el ple 
reconeixement a la nostra identitat nacional, i en aquest debat, òbviament nosaltres 
mirarem de posar llum als territoris ignots, als quals l’Oriol Pujol va dir que algun dia 
entraríem si es produïa amb profunditat aquest debat, intentarem posar llum en 
aquesta territoris ignots, fent-ho des de la racionalitat i des del debat democràtic. En 
aquest debat, nosaltres defensarem solucions federals amb Espanya i amb Europa, i 
des d’aquest punt de vista la proposta que ens fa ICV és, per a nosaltres, satisfactòria 
perquè la vocació és de suma (com tampoc no pot ser d’una altra manera). Des 
d’aquest punt de vista, acceptaríem la proposta o l’esmena feta en veu per part d’ICV 
perquè entenem que el fet de no ubicar l’expressió Estat federal a la nostra moció no 
desvirtua la vocació federalista de la pròpia moció. Entenem que queda prou clara i 
que queda prou expressada en el conjunt de la mateixa quan es parla de sobiranies 
compartides, que, en definitiva és el que vol dir Estat federal o vol dir avançar cap a 
estructures federals a Espanya i a Europa. Perquè, efectivament, hi ha una diferència 
substancial entre la nostra posició d’avui i l’Estat federal. Diria que dues, probablement 
serien moltes més. Dues n’esmentaré en aquests moments: la primera és que, quan 
parlem de federar, estem parlant de sobiranies compartides; per tant, estem parlant i 
partint d’un reconeixement clar de drets nacionals, i en segon lloc una diferència 
essencial entre el model alemany i el model de l’Estat espanyol és, sens dubte, en el 
paper del Senat. Cal fer del Senat una veritable cambra territorial (i si avancem cap a 
un Estat federal ha de ser així) a on es prenguin acords, en què els diferents ens 
federats puguin fer les seves propostes i en què no hi hagi marge perquè un ministre 
(en aquest cas, el ministre d’Educació, per exemple) canviï les regles del joc amb 
elements que formen part, que han de formar part, de la sobirania del nostre país, com 
pot ser la política educativa. Per tant, estem en espais diferents, estem en temps 
diferents, defensem aquesta visió de suma, aquesta visió de consens i acord i creiem 
que la nostra moció la reflexa amb claredat. 
 
S’ha fet referència a algunes coses que també voldria comentar. Senyor Portabella, ha 
dit que hi ha una gran majoria sobiranista a la Diputació de Barcelona. Jo no el voldria 
desenganyar, però és que la majoria que veig en aquesta taula és de CiU i el PP, a no 
ser que hi hagi hagut algun canvi del qual jo no m’hagi assabentat (amb la presència 
del senyor Fogué com fa uns mesos hi havia la presència d’un diputat de CiU que 
exercia el paper de vicepresident cinquè, en aquest cas de suma i consens que hi ha 
en aquesta cas). Per tant, la majoria és la que és i, evidentment, també els acords 
entre CiU i el PP són ben palesos en molts àmbits. Aquí es mostra aquest 
discrepància però a l’hora de determinats temes, a l’hora de determinats acords, CiU i 
el PP han pres, en l’àmbit d’Estat i també a Catalunya, acords prou substantius que 
han marcat també l’itinerari polític d’aquest país.  
 
El Sr. President, adreçant-se al Sr. Mayoral, diu: jo li demanaria que no menyspreés 
la presència del vicepresident cinquè en aquest taula i tingués present que el noranta 
per cent de les votacions que s’han fet aquí ha estat per unanimitat.  
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El Sr. Mayoral contesta a la Presidència que per la part que em toca, no menysprearé 
el senyor Fogué. Només faltaria. 
 
A continuació, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup de 
Convergència i Unió, Sr. Garcia Cañizares, que puntualitza que malgrat que les 
intervencions són llargues i apassionants faré una intervenció curta per vàries raons. 
Primera: com deia algun dels diputats, CiU no estava adherida inicialment a aquesta 
moció i s’ha adherit a posteriori perquè es va presentar la moció. D’entrada, entenem 
que l’espai on s’han de debatre aquestes qüestions no és l’espai de la Diputació de 
Barcelona per dues raons, perquè el representant del poble de Catalunya, en aquest 
sentit, és el Parlament i ja s’ha manifestat i perquè els ajuntaments també es poden 
manifestar en els seus plenaris i tots els que estem en aquesta Administració 
pertanyem als plenaris dels ajuntaments, amb la qual cosa entenem (i això ho hem dit 
en moltes ocasions) que, tot i que és apassionant portar aquest tipus de mocions, 
diem-ne que no cal o, com diria el nostre estimat president Pujol, no toca. Tot i això, 
com que va passant habitualment, hem de prendre partit i parlar-ne perquè no ens 
podem quedar al marge. En tot cas i atesa la proposta que es portava com a moció 
d’ICV i ERC, ens hi vam afegir i després el PSC va fer la seva a posteriori, lògicament 
perquè al Parlament de Catalunya vam fer propostes diferents. 
 
No podem anar més que a favor del mateix que va dir el nostre Grup polític al 
Parlament de Catalunya, que a més a més era l’impulsor d’aquesta proposta. Per tant, 
estarem d’acord amb la primera part o amb la primera moció perquè és el mateix que 
hem fet en altres administracions i a l’Administració del país, que és el Parlament, i per 
tant votaríem en contra de la segona. És evident que el que estem defensant (i això el 
president Mas ho ha dit en moltes ocasions i ell sí que, entenc, és una veu autoritzada 
per dir-lo, com a president de Catalunya), doncs, tenir estructures d’Estat és quelcom 
que ens convé però el que sobretot ens convé és la democràcia radical, és el dret a 
què els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya decideixin i, per tant, diem-ne que la 
proposta de consultar els ciutadans és la proposta més democràtica que es pot fer. 
Això passa des de la creació de la democràcia a la Grècia clàssica i, per tant, diem-ne 
que una cosa diferent faria un flac favor a un sistema democràtic. Per tant, 
evidentment, en aquesta qüestió estarem absolutament d’acord amb què es consulti el 
territori, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, i en aquest corporació no podem 
fer una altra cosa més que votar a favor insistint que entenem (i ho torno a dir) que no 
és l’àmbit de discutir aquestes qüestions tot i que és possible. 
 
I, evidentment, deia que potser els decebré perquè està clar que algunes 
intervencions, engeguen l’adrenalina però amb cura i amb el tarannà que aquest 
portaveu, en nom de CiU, sempre ha tingut, doncs deixem l’adrenalina per a un altra 
estona i la testosterona també i ens aguantem de contestar algunes de les 
intervencions que es fan, que tampoc no són d’aquest àmbit. 
 
El Sr. Portabella sol.licita, de nou, la paraula per afegir que el cert és que en la 
primera intervenció he demanat no posicionar-me en la proposició del PSC a l’espera 
de com quedava el text i, per tant, ara sí que em posicionaria perquè, bé, nosaltres 
pensem que alguns del punts d’aquesta moció reflecteixen el nostre punt de vista des 
de l’òptica de la descripció, és a dir, en la seva exposició de motius parla clarament 
d’un malestar creixent pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya (que 
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compartim), parla també que l’actual Govern central, lluny d’adoptar mesures per 
disminuir el malestar, té una ofensiva recentralitzadora (ho compartim) i demana 
també una revisió profunda de la relació entre Catalunya i Espanya. 
 
Nosaltres, de la proposició que planteja el PSC, tenim dos aspectes (fins que no s’ha 
retirat el que feia referència a l’Estat federal, en teníem tres). A més a més, ja se sap 
que demanar un Estat federal no és el que nosaltres defensem políticament, però ens 
semblava molt inadequat en tant en quant, la proposició que nosaltres fèiem 
conjuntament amb altres forces polítiques amb les quals sí hi ha una majoria 
sobiranista (una altra cosa és si forma govern o no, que solen ser coses bastant fàcils 
d’entendre a tot arreu perquè, a més a més de l’eix sobiranista sempre n’hi ha hagut 
un de social, al qual almenys nosaltres sempre li hem donat molta importància), però 
independentment d’això, és clar, nosaltres no fèiem una proposta pròpia de dir 
“Nosaltres som els independentistes” . No, nosaltres deixàvem, el que eren els grans 
conceptes polítics i llavors aquí ens trobàvem amb què hi havia un concepte específic 
d’una força política que nosaltres no compartim.  
 
Clar, continua dient, quí parla també de la reforma de la Constitució i nosaltres no 
sabem quin és el canal per a la reforma de la Constitució i en tenim alguns exemples 
dolorosos, com va ser la reforma de l’Estatut o, per altra banda, l’últim Plenari de les 
Corts, en el qual es va demanar, per part d’ERC, que l’Estat espanyol traslladés la 
competència per fer referèndums a la Generalitat de Catalunya i no vam obtenir el vot 
favorable ni del PSOE ni del PSC. Perquè és important això per a nosaltres? 
Justament per l’altre punt de discrepància que tenim, que és el quart, en el qual el PSC 
insisteix que el dret a decidir ha de ser un referèndum o una consulta acordada en el 
marc de la legalitat. De quina legalitat? Qui és el subjecte polític del qual depèn la 
legalitat? És clar, aquest és el tema i si no respon aquesta pregunta llavors no es 
respon realment, si s’està o no a favor de fer un referèndum a Catalunya per a 
l’autodeterminació, perquè el dret a l’autodeterminació és un dret d’un poble, d’un 
col·lectiu humà, o el dret a l’autodeterminació te l’ha de donar algú? Si la legislació que 
permet o no fer referèndums fos concordant amb aquells que es volen autodeterminar, 
és evident que s’hauria de complir la legislació, però si aquesta legislació està 
marcada per un marc polític més ampli que és, a més a més, majoritari en nombre de 
representació i de població i que, per tant, pot impedir que hi hagi un marc legal que 
permeti a un poble autodeterminar-se, ha de ser forçosament seguidor d’aquest? Això 
significaria que el dret a l’autodeterminació depèn d’un altre i, que, per tant, no és un 
dret. Nosaltres sí creiem que el poble de Catalunya és subjecte per autodeterminar-se 
i són les nostres lleis les que ens poden donar o no el dret a l’autodeterminació, però 
no les d’un altre indret i, per tant, nosaltres estem d’acord amb què hi hagi referèndum; 
estem d’acord amb com ho diu aquesta proposició; no estem d’acord amb què hagi 
d’estar referenciat en el marc de la legalitat sinó que ha d’estar referenciat en el marc 
de la legalitat catalana, que és el subjecte de l’autodeterminació, i per tant creiem que 
hauria d’haver-hi un procés en el qual, doncs, aquesta competència tingués capacitat 
de dur-se a terme des del Parlament de Catalunya. 
 
Per tant, com que hi ha alguns aspectes que ens semblen clars, com és deixar clar 
que hi ha d’haver una revisió profunda de la relació entre Catalunya i Espanya en el 
marc europeu (diu el primer punt); com que hi ha també algun aspecte que compartim, 
com és el fet que, efectivament, hi pugui haver un referèndum, i com que no estem 
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d’acord amb què estigui dintre del marc de la legalitat, que no està dotat per nosaltres, 
ni que hi hagi obligatòriament una reforma (com diu en el punt segon) en el marc de 
l’Estat espanyol i la UE, la posició més favorable és la de l’abstenció.  
 
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, l’aprovació de la primera Moció que presenten 
conjuntament el Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunay, d’ICV-EUiA-
EPM i de Convergència i Unió, de suport a la consulta d’autodeterminació, amb 
els vots favorables dels diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, 
del grup d'Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, i 
del grup d'Esquerra Republicana per Catalunya-AM, el vot en contra dels diputats 
assistents del grup del Partit Popular i l’abstenció dels diputats assistents del grup del 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal. El resultat definitiu va ser de 
26 vots a favor, 6 vots en contra i 19 abstencions. 
 
Sotmesa a votació, la segona Moció que presenta el Grup Polític Partit dels 
Socialistes de Catalunya, per a una proposta de futur per a Catalunya, els diputats 
assistents dels grups polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal  i d'Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, 
voten a favor, els diputats assistents del grup de Convergència i Unió i del Partit 
Popular, voten en contra,  i els diputats assistents del Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, que s’abstenen, sent el resultat definitiu va ser de 25 vots a favor, 26 
vots en contra i 2 abstencions, el Ple n’acorda rebutjar la Moció. 
 

Tot seguit es dóna lectura a la tercera  Moció que presenten conjuntament el Grup 
Polític Partit dels Socialistes de Catalunya, d’ICV-EUiA-EPM i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, en resposta a les declaracions del Ministre de Cultura 
i Educació José Ignacio Wert. 
 

L’il.lm Senyor Josep Mayoral Antigas, portaveu del Grup polític Partit dels 
Socialistes per Catalunya (PSC), l’il.lm Senyor Àlex Mañas Ballesté del Grup  
d’ICV-EUiA-EPM i l’Il.lm. Senyor Josep Portabella Calvete del Grup d’ERC. 
 

Presenten al Ple la següent 
 

MOCIÓ en resposta a les declaracions del Ministre de Cultura i Educació José 
Ignacio Wert 
 

Estem vivint una situació complexa i complicada tant a nivell econòmic, social i polític. 
Un temps en el que convenen les actituds tranquil·les, rigoroses que serveixin per a 
solucionar els problemes que te la societat. 
 
Hem conegut recentment les declaracions del ministre de Cultura i Educació, José 
Ignacio Wert, en les quals afirmava que “Nuestro interés es españolizar a los alumnos 
catalanes”. Declaracions que constitueixen, en primer lloc, un despropòsit impropi 
d’una autoritat educativa, i que mostren de forma evident, en segon lloc, les intencions 
del Partit Popular en la recentralització institucional i cultural d’Espanya i que no són 
precisament afirmacions rigoroses ni útils per a solucionar els problemes. 
 
Són declaracions que han contestat múltiples instàncies públiques, socials i educatives 
des de dins i fora de Catalunya. Moltes des de la reflexió política, i moltes altres des 
dels professionals de l’educació. També hi hem de sumar una resposta des de l’àmbit 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 117

cultural del país. Espanyolitzar és, de forma explícita, obviar la cultura pròpia de 
Catalunya i excloure la seva aportació a la diversitat cultural de l’Estat espanyol. 
 
A Catalunya hi ha milers de mestres i pedagogs que contribueixen, amb el seu 
coneixement, a fer una escola de qualitat. Ara, a més, hem presenciat un atac directe 
contra la convivència lingüística a casa nostra i dibuixant una realitat esbiaixada de 
l’educació a Catalunya. 
 
La majoria dels partits democràtics defensem el model d’immersió lingüística a l’escola 
catalana que s’ha revelat com un model d’èxit. Ens oposem formalment a la voluntat 
uniformadora, educativa i cultural, expressada pel ministre i ens preocupa que 
finalment no s’apliquin les responsabilitats polítiques que la majoria de forces de 
Catalunya hem exigit.  
 
Per tot el que hem exposat anteriorment, el Ple acorda: 
 
Primer.- Manifestar la discrepància amb les paraules del ministre Wert i aprofundir  el 
compromís de la Diputació de Barcelona en la defensa del sistema educatiu català i de 
la cultura, així com mantenir el seu model d’immersió lingüística donant suport als 
ajuntaments en aquests objectius. 
 
Segon.- Manifestar el desacord amb les polítiques recentralitzadores, també en cultura 
i educació, que està duent a terme el Govern espanyol. 
 
Tercer.- Expressar aquest desacord al president del Govern espanyol una vegada el 
ministre Wert s’ha reafirmat en les seves declaracions. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a continuar defensant conjuntament amb els 
ajuntaments i les diputacions, i les institucions educatives i culturals de Catalunya, la 
convivència cívica al nostre sistema educatiu i el desenvolupament de la nostra 
cultura. 
 
Cinquè.- Recolzar el treball fet per la comunitat educativa i els ajuntaments en la seva 
tasca de defensa d’una educació de qualitat per a Catalunya. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. 
Portabella, per manifestar que la veritat és que la última intervenció, en les 
proposicions anteriors del PP em permet fer una introducció, que no tenia prevista, a 
l’entorn d’aquesta declaració, en què puc afirmar sense marge d’error que ERC és un 
partit republicà que es basa, bàsicament, en la Declaració d’Independència dels Estats 
Units i en la Revolució francesa. Nosaltres no som una força d’esquerres que 
procedeixi de la II Internacional ni de la III Internacional sinó que nosaltres procedim 
dels aspectes clau dels republicanisme dels llocs on s’ha desenvolupat, ja sigui la 
Declaració d’Independència dels Estats Units o la Revolució francesa. Això ho dic 
perquè justament l’estelada està estretament relacionada amb el posicionament que 
tindré en aquest punt ja que té un triangle maçònic i un estel de caràcter republicà, i 
per això aquest estel es troba també a la bandera americana i es troba també (i d’aquí 
va ser inspirat) en la bandera cubana i és un signe de llibertat de caràcter republicà, i, 
tal com he dit, el triangle és de caràcter maçònic i prou conegut pels impulsors de la 
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Declaració d’Independència dels Estats Units. Amb això el que vull dir és que nosaltres 
creiem, sobretot, que ens hem d’esforçar perquè hi hagi ciutadans lliures, no persones 
lliures sinó ciutadans i ciutadanes lliures i que tinguin igualtat d’oportunitats, i això vol 
dir, bàsicament, educació, educació i educació.  
 
I aquests principis republicans, en els quals estan inspirades les revolucions que 
abans he mencionat i que inspiren la nostra força política, són el que fa que nosaltres 
tinguem molta cura en els temes educacionals i que considerem que l’objectiu de 
l’escola catalana sigui crear ciutadans lliures, garantint la igualtat d’oportunitats, la 
cohesió social, el progrés econòmic i el coneixement. Per tant, nosaltres considerem 
que la nostra feina és garantir i dotar l’escola de totes les eines necessàries per 
aconseguir aquests objectius, amb la certesa (si més no, amb la voluntat, però també 
amb la certesa) que amb una societat més educada tindrem una societat més lliure. 
Per tant, vostès ja es poden imaginar què significa per a nosaltres que hi hagi un 
ministre, sigui del lloc que sigui, que faci les declaracions que fa sent ministre 
d’Educació. Ens treu de polleguera perquè trenca el concepte d’educació que 
nosaltres tenim de manera global i universal, perquè nosaltres realment creiem que el 
sentiment de pertinença a un territori és fruit de l’experiència pròpia, de l’experiència 
de les persones, del coneixement de les persones i de la capacitat crítica que 
s’adquireix a partir de la pròpia experiència. Nosaltres no considerem acceptable que 
hi hagi manipulació del currículum educatiu en cap línia i, per tant, no podem més que 
mostrar el nostre profund desacord i, des d’un punt de vista democràtic, una clara 
inadmissibilitat de l’actitud mostrada pel màxim responsable polític en matèria 
educativa de l’Estat espanyol. 
 
Per altra part, nosaltres defensem l’actual model de l’escola catalana perquè ens 
sembla que és el resultat dels esforços de tota una societat, especialment de la 
comunitat educativa, i en el qual hi ha un consens molt ampli que cada any es posa a 
prova i que cada any es demostra que és un consens pràcticament absolut entorn del 
model lingüístic i aquest model educacional té, a més a més, una implicació de pares, 
mares, professors, de persones que treballen a diari en l’escola catalana perquè 
aquesta escola sigui democràtica, de qualitat i doni esperança a les generacions 
posteriors. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició. Ens semblen 
totalment fora de lloc les declaracions que es van produir per part del ministre 
d’Educació que les va fer i reivindiquem la importància de la no manipulació de 
l’educació per crear, doncs, ciutadans lliures que tinguin opcions a tenir la igualtat 
d’oportunitats. 
 
En el seu torn, el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, comença dient 
que si em permeten l’acudit, nosaltres votarem a favor de les quatre mocions d’avui i 
després van dient alguns que som el partit del NO, però serem l’únic partit que votarà 
tot que SÍ en l’apartat de les mocions. 
 
La moció que actualment portem jo crec que és, també, col·lateral al debat que teníem 
anteriorment. He dit anteriorment que nosaltres, els que defensem el dret a 
l’autodeterminació, el dret a decidir del poble de Catalunya, som els que parlem del 
consens, els que parlem del diàleg, els que parlem de la voluntat de la voluntat 
democràtica i els que parlem de forjar les màximes unitats possibles per no trencar 
res, ni socialment ni lingüísticament ni culturalment, ni en el nostre país ni tampoc en 
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l’Estat espanyol, que també haurà de decidir lliurement el seu futur i haurà de 
construir, també, un futur de convivència per als qui en vulguin formar part. Les 
manifestacions del senyor Wert van en el sentit contrari. Són una mostra d’aquests 
que no volen defensar el dret a l’autodeterminació i d’aquests que s’estan agafant a un 
clau ardent en veure que un projecte, segurament, d’Estat-nació construït sobre unes 
bases unitaristes i sobre un pensament centralista que ha fracassat i que no només el 
poble català sinó altres pobles de l’Estat estan posant en qüestió, i el que és pitjor: les 
declaracions del senyor Wert, a part de demostrar una profunda ignorància sobre el 
que és el sistema educatiu català per part de qui és el màxim responsable de 
l’educació a l’Estat espanyol, jo crec que amaguen una qüestió més perillosa. Creiem 
realment que el senyor Wert no vol espanyolitzar els alumnes catalans sinó que el que 
pretén realment és descatalanitzar-los en un procés, segurament, de reprogramació 
ideològica dels nostres infants. Dit això, crec que les declaracions del senyor Wert es 
desqualifiquen per si soles i que no es mereixen que els dediquem moltes més 
paraules en aquesta Sala de plens. 
 
A continuació sol.licita l’ús de la paraula la Diputada del Grup Popular, Sra. Querol, 
per manifestar que els sentia i hi havia moments en què pensava que estem en la 
mateixa línia. Mirin, la prioritat de tots ha de ser una educació de qualitat, afavorir la 
convivència i combatre el fracàs escolar, i per a això cal aplicar lleis d’educació que 
aprofundeixin en els continguts comuns i millorar la formació dels alumnes. Jo crec 
que hi estem plenament d’acord. 
 
El sentiment de ser catalans i espanyols, o valencians i espanyols, o aragonesos i 
espanyols, per posar alguns exemples, és part dels valors educatius que han de 
transmetre una educació plural, una educació plural (repeteixo) i basada en la 
convivència. Formem part d’Espanya i els nostres valors comuns han de ser part de 
l’educació, també, dels nostres fills. En altres països democràtics del nostre entorn, 
ningú no posa en qüestió el coneixement dels valors comuns i compartits. 
Absolutament ningú. Per això mateix, ningú no pot esperar que un ministre d’Educació 
no desitgi que tots els alumnes espanyols, tots, coneguin la història, la geografia i la 
literatura de tota Espanya, de tota ella. És la seva obligació. Una altra cosa és la forma 
en què un es pugui expressar. D’acord, totalment d’acord, però la importància no està 
en la forma, està en el fons, perquè si els nens de Catalunya no coneixen la història 
d’allò que ha passat fora de Catalunya, o els de Galícia, o els d’Astúries o els 
d’Andalusia (si em permeten), si qualsevol d’ells no coneix quins són, per exemple, els 
rius bascos doncs s’està menyscabant la cultura espanyola dels ciutadans espanyols, 
que creixeran en una ignorància absurda. Ara bé, s’entén que qui pensi que un 
determinat territori no és Espanya no tingui, lògicament, el més mínim interès en què 
els nens de dit territori aprenguin d’Espanya i, des d’aquest punt de vista, és normal 
que es quedin amb la forma i no amb el fons de les paraules del ministre. 
 
Els alumnes catalans tenen dret a què el sistema educatiu català expliqui, amb tota 
naturalitat, els elements comuns de Catalunya amb la resta d’Espanya sense 
ocultacions i, amb això, aconseguirem una societat més educada i tindrem una 
societat més lliure. Tots els nens d’Espanya tenen capacitat per aprendre-ho, cregui’m, 
tots en tenen i, si no se’ls ensenya, qui mereix la reprovació no és el ministre sinó qui 
decideix no ensenyar-ho.  
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Tot seguit intervé el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, per expressar, 
òbviament, el suport a una moció que també presentem. Per molts motius. Per la 
discrepància més profunda amb les paraules del ministre Wert, les quals són el nus 
d’aquesta moció, que van fer una referència clara a una acusació d’adoctrinament del 
sistema educatiu a Catalunya, clara. En aquest cas, la forma és també el fons, la 
forma és, insisteixo, també el fons. Discrepància clara amb les paraules del ministre 
Wert i amb les actituds, amb la manera de dir-ho, de fer-ho i d’expressar-ho. 
 
Nosaltres afirmem que, a Catalunya, s’educa. L’escola catalana, les escoles de 
Catalunya eduquen, no adoctrinen i, des del meu punt de vista, aquí hi ha una falta de 
respecte extraordinària a un col·lectiu que ha estat bàsic en la cohesió del nostre país, 
que són els mestres i les mestres, que són els professors i les professores, que són 
els pedagogs, bàsic en la construcció d’aquest país, que té unes arrels profundes, que 
alhora mira el futur sempre a partir d’aquesta aspiració d’una democràcia cada cop 
més gran i àmplia. Reclamem respecte a la feina, la dignitat i la professionalitat dels 
mestres i les mestres al nostre país i encara ho reclamem més quan, com faig cada 
any, a principi de curs, m’entrevisto amb cada un dels directors i les directores, amb 
cada un dels equips directius de les escoles del meu municipi. Estan patint molt per 
alguns motius: per l’augment de ràtio (decret Wert). Jo he vist (i segurament alguns 
dels alcaldes que ens acompanyen hauran vist) P3 amb 28-29 nens a l’aula. He vist 
instituts, batxillerats i ESO superant els 40 alumnes per classe, els he vist, és a dir, no 
és un invent. Això està passant a les nostres aules amb uns col·lectius, senyor Llobet, 
que no tenen res a veure amb quan vostè anava a escola, amb uns col·lectius molt 
més complexos; amb uns col·lectius que, a diferència de quan vostè anava a escola, 
tenen el dret universal a l’educació, i, per tant, no és quan com quan nosaltres fèiem 
Batxillerat. Ara hi ha tothom allà, afortunadament que tothom té dret a l’educació fins 
als setze anys. Per tant, s’està produint aquest fenomen a les aules, aules amb un 
nombre suficient d’alumnes i amb un insuficient nombre de professors perquè, també, 
el decret Wert el que va fer fou reduir les dotacions de professors a les escoles. Més 
alumnes, menys professors i professores i, alhora, unes substitucions que triguen més 
del compte (deu dies, decret Wert). He vist, per exemple, algun aula de P4 a la meva 
escola en la qual, per indisposició del professor o la professora (a vegades, per 
operació, fins i tot en temes previstos), poden trigar, poden veure passar dos, tres i 
quatre professors (que no és el més recomanable en un aula de P4). Jo ho he vist. No 
estem inventant res. Això s’està produint. Hi ha un atac duríssim a la qualitat i l’equitat 
de l’educació a Catalunya. Existeix a Catalunya i Espanya.  
 
Val a dir que, en aquest tema, el ministre Wert no està sol. No és el tema d’avui però 
nosaltres som profundament crítics, també, amb la política que està desplegant el 
Govern de Catalunya en matèria d’educació. Profundament crítics, però no és el 
moment ni el lloc on expressar-ho. Ho farem. Tindrem temps i ocasió en les properes 
setmanes per discutir la política educativa del Govern de la Generalitat. En tot cas, el 
ministre Wert ha imposat unes condicions (amb acompanyament, insisteixo) que fan 
del tot difícil aconseguir l’objectiu de la qualitat i l’equitat i, des d’aquest punt de vista, 
fem de la defensa de l’escola (i especialment de l’escola pública) un element essencial 
de la nostra política, i també del model d’immersió lingüística, un model d’èxit, i ho hem 
d’emfasitzar: un model d’èxit, pels seus efectes sobre el coneixement de les dues 
llengües en els alumnes i les alumnes del nostre país però essencialment, també, pels 
seus efectes sobre la cohesió d’un país complex que s’ha construït amb la força de 
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molta gent i jo diria que també, en part i en molta part, amb la força dels mestres i les 
mestres a les aules.  
 
Paraules i fets com la nova Llei d’educació, on es recentralitza, se segrega i es 
discrimina i, també, per la vocació recentralitzadora en matèria de cultura, allunyant-se 
de les institucions catalanes i reduint dràsticament les aportacions del Ministeri a les 
institucions del nostre país.  
 
En el ús de la paraula, el portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, insisteix un altre cop, que seré breu perquè si no ens quedarem sense 
diputats (van marxant). Possiblement, algun dia ens haurem de plantejar si les 
intervencions tenen un límit i farem un favor a tots plegats perquè no s’allargui 
innecessàriament en discursos que moltes vegades, com he dit en la primera 
intervenció, no pertoquen en aquest àmbit. 
 
En tot cas, en aquesta qüestió nosaltres votarem a favor per dues raons. Entenem 
que el ministre va fer unes declaracions desafortunades i, segon, entenem que la 
competència en educació és de la Generalitat. Per tant, amb qualsevol llei o qualsevol 
moviment que vingui fora de les competències que són de la Generalitat no podem 
estar d’acord. A més, participem d’algunes de les coses que s’han dit. L’educació 
hauria de ser apartidista, no apolítica, perquè la política forma part de tot però sí 
apartidista. L’educació és transversal. El futur i la llibertat dels educats del nostre país 
depenen d’un sistema educatiu i s’ha de discutir en àmbit més transversal i més 
pedagògic i menys adoctrinador, polític o partidista. Per tant, insisteixo, des d’aquest 
punt de vista envair competències que té la pròpia Generalitat és un error i és 
desafortunat, entenem, igual que és desafortunat segons quin comentari per molt que 
sigui del ministre o de qui sigui. I tres, i darrera i crec que definitiva, mentre no arribem 
a un acord tots plegats per educar i millorar l’educació del país seguirem veient com, a 
les estadístiques mundials, no estem en el lloc que ens pertocaria, que al final és el 
que ens afectarà a tots plegats i no aquestes discussions, que serien (tot i que es fan 
al Congrés dels diputats) més d’un ambient de cafè que no pas d’un ambient seriós.  
 
I el Ple n’acordà, per majoria absoluta, l’aprovació de la Moció, amb els vots favorables 
dels diputats assistents dels grups polítics Convergència i Unió, del grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, del grup d'Iniciativa per Catalunya – 
Verds – Esquerrra Unida i Alternativa - Entesa, i del grup d'Esquerra Republicana per 
Catalunya-AM i el vot en contra dels diputats assistents del grup del Partit Popular. El 
resultat definitiu va ser de 43 vots a favor i 6 vots en contra. 
 
Tot seguit es dóna lectura de la quarta Moció que presenta el Grup Polític d’ICV-
EUiA-EPM, relativa a la Vaga General. 
 
MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUiA-EPM DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 14 
DE NOVEMBRE DE 2012 
 
Atès que el Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats  celebrat el 17 
d’octubre de 2012 convoca una jornada d’acció i solidaritat el proper 14 de novembre 
de 2012, incloent-hi vagues, manifestacions i altres accions per tal de mobilitzar el 
moviment sindical europeu que a Catalunya i a l’Estat Espanyol tindran forma de Vaga 
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General i què ja ha estat convocada per CCOO i UGT entre d’altres organitzacions 
sindicals i socials.  
 
Atès que la jornada de lluita i mobilització convocada per la CES és per mostrar el 
rebuig de la ciutadania europea a la imposició de les polítiques d’austeritat, i els 
municipis de Catalunya són també víctimes d’aquestes polítiques d’austeritat que els 
obliguen a retallar serveis a la ciutadania, a no poder pagar els seus proveïdors i a no 
poder realitzar amb correcció  el manteniment dels seus equipaments. 
 
Atès que l’austeritat  fiscal té un efecte més evident del que originalment van preveure 
les institucions, inclosa la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional; ara és el 
propi FMI qui admet que han errat greument el càlcul de l’impacte de les mesures 
d’austeritat sobre el creixement.  
 
Atès que les polítiques d’austeritat imposades han provocat la destrucció de centenars 
de milers de llocs de  treball i  això ha portat a la pobresa a 2,2 milions de catalanes i 
catalans segons l’enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 
2011 (ECVHP 2011) encarregada per la nostra institució. 
 
Atès que les polítiques d’austeritat impedeixen als ajuntaments realitzar polítiques 
actives de reducció de la pobresa, molt especialment pel que fa a la població infantil i 
al jovent. Entenem que les polítiques que comporten reducció de pobresa han de ser 
una de les prioritats dels ajuntaments tal i com han manifestat molt encertadament els 
representants de la Diputació de Barcelona a la roda de premsa de presentació de l’ 
ECVHP 2011. 
 
Atès que la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat presentats pel govern 
central suposen seguir pel camí equivocat de l’austeritat, provocant més patiment a la 
ciutadania, més destrucció de llocs de treball i l’asfixia financera de la Generalitat de 
Catalunya i dels municipis catalans.  
 
El grup d’ICV-EUiA-EPM a la Diputació de Barcelona proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 

1. El ple de la Diputació de Barcelona expressa el seu suport i solidaritat a les 
reivindicacions de la Confederació Europea de Sindicats plasmades en la 
jornada de mobilització del proper 14 de novembre. 

 
2. El ple de la Diputació de Barcelona expressa els seu suport i solidaritat a les 

reivindicacions de CCOO i UGT i a la Vaga General convocada per aquests 
sindicats pel proper 14 de novembre. 

 
3. La Diputació de Barcelona organitzarà els seus serveis per tal de facilitar al 

màxim el dret a vaga del seu personal que lliurement el vulgui exercir. 
 

4. Comunicar aquests acords a CCOO i UGT de Catalunya i a la representació 
sindical dels treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona.  
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El President cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. 
Portabella, que comença dient que com que votarem a favor, pensava allargar-me a 
veure si no quedava ningú que votés en contra. Bé, nosaltres votarem a favor 
d’aquesta proposició presentada per ICV-EUiA en tant en quant, creiem que les 
propostes econòmiques que s’han presentat al llarg d’aquests quatre anys de crisi, des 
del 2008 fins al 2012, doncs han fracassat estrepitosament en el que havia de ser la 
seva voluntat (segur que inicialment desitjable o desitjada però clarament 
desorientada) de no només sortir de la crisi sinó de crear llocs de treball. El que acaba 
succeint al final ho sabem tots i és que la taxa d’atur és molt elevada; que cada 
vegada hi ha més gent que, per causa de la seva antiguitat en no trobar feina, perd les 
prestacions de l’atur; que cada vegada hi ha més gent (a l’entorn de 60.000 persones) 
que perd casa seva, i que la situació econòmica continua sent  molt greu per a moltes 
persones (cada vegada més, no cada vegada menys) que es belluguen al límit de la 
insolvència. Per tant, si totes les mesures que s’han pres fins ara han fracassat 
estrepitosament, perquè ni han creat llocs de treball ni han millorat la qualitat de vida 
dels ciutadans i les ciutadanes (que representa que és per a què serveixen les 
polítiques econòmiques), doncs està justificat, al nostre entendre, que es produeixi una 
vaga en què s’expressi no només aquest malestar sinó la necessitat de fer un canvi de 
rumb en les polítiques econòmiques d’aquest moment i lamento que, al llarg de la 
meva intervenció, no hagi pogut fer desaparèixer cap diputat més; això sí, dels que 
anaven a votar en contra. 
 
En el seu torn, el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, manifesta que tinc 
la mateixa temptació d’allargar-me molt perquè estem realment, crec, a punt de 
guanyar aquesta moció, si hi ha algun diputat de CiU o del PP que té algun compromís 
ineludible. Bé, intentaré ser molt breu perquè sóc conscient que estem fent un Ple molt 
llarg i que hi havia quatre mocions i, per tant, em centraré segurament en els punts 
que tenen més a veure amb per què presentem aquesta moció en un organisme 
municipalista com és la Diputació de Barcelona. 
 
Com vostès saben, per al 14 de novembre la CES ha organitzat una jornada de 
mobilitzacions a tota la UE, que tenen o no la forma de vaga general segons els 
països, una jornada de protestes i mobilitzacions que no tenen a veure amb un 
conflicte laboral concret, que no tenen a veure amb una mesura concreta de legislació 
laboral sinó que és una jornada de mobilització contra unes polítiques d’austeritat que, 
avui, el mateix Fons Monetari Internacional (FMI) va admetre que estaven equivocades 
i que estaven menystenint el creixement de la UE. Nosaltres creiem que aquesta 
jornada de lluita del 14-N no ha de ser una vaga general qualsevol. Ha de ser una 
vaga general ciutadana, ha de ser una vaga general dels treballadors i de les 
treballadores, ha de ser una vaga general política, ha de ser una vaga general dels 
consumidors, ha de ser una vaga general que porti aquells que governen actualment 
(que, en aquest cas, són CiU i el PP en totes les institucions importants del país) a 
rectificar unes polítiques que estan portant a la destrucció de milers de llocs de treball i 
a rectificar unes polítiques que qualsevol manual de primer de Macroeconomia diu que 
són les equivocades per reactivar l’economia en una situació de crisi i de recessió. 
 
Per què tindria sentit que la Diputació de Barcelona es manifestés d’aquesta jornada 
de lluita del 14-N? Perquè nosaltres representem, aquí, els ajuntaments de la província 
de Barcelona i els municipis i els ajuntaments també estan patint les polítiques 
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d’austeritat. Els municipis i els ajuntaments estan patint una situació que obliga les 
nostres administracions locals al dèficit zero. Els nostres ajuntaments han de tancar 
serveis i han d’acomiadar personal que està donant directament serveis socials i de 
benestar a la ciutadania i l’estan acomiadant per culpa d’aquestes polítiques errades 
d’austeritat. I, per últim i ja finalitzo, el company portaveu del PSC, el senyor Mayoral, 
ens feia una proposta d’esmena de canviar el punt número dos i deixar-ho en El Ple de 
la Diputació de Barcelona expressa el seu suport i la seva solidaritat a les 
reivindicacions de CCOO i UGT, però no fer una referència explícita al suport a la vaga 
general ja que (en tot cas, ja ho explicaran ells) considera que les institucions no han 
de fer el suport explícit a la vaga. Nosaltres acceptaríem aquesta esmena del PSC. 
Lamento no haver-li comunicat abans, senyor Portabella, estava molt lluny però és el 
que tenen les tradicions diferents (vostè ve d’una revolució i jo, d’una altra) i bé, doncs 
acceptem aquesta esmena del PSC tot i que sí volen manifestar i que quedi recollit en 
l’acta que creiem que sí, que una institució hauria de donar suport explícit a la vaga 
però acceptem l’esmena per tal de recollir el major nombre de vots favorables de 
suport a aquesta mobilització del 14-N. 
 
El portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifesta que “nosotros votaremos en 
contra y votamos en contra desde el máximo respeto al derecho de huelga y a la 
libertad de las personas y colectivos de poder expresarse, evidentemente, con dicho 
derecho de huelga, pero entendemos que, en menos de un año de mandato del actual 
Gobierno de España, no tiene ningún sentido convocar dos huelgas generales. Es 
hora de trabajar en positivo para salir de la crisis, es hora de responsabilidad y de no ir 
poniendo palos en las ruedas.  
 
Hemos tenido siete años de un gobierno socialista, especialmente los últimos cuatro, 
en que en ningún momento (o apenas) se hacían reformas económicas mientras que 
el paro y el déficit público iban en aumento y algunos agentes sociales estaban 
totalmente desaparecidos. Después de siete años, esos agentes sociales han renacido 
de su silencio y, eso sí, han recuperado el tiempo perdido y convocan dos huelgas 
generales en menos de un año. Mire, yo me pregunto si realmente esta huelga tiene 
un contenido y un fondo social o realmente también hay un fondo político sólo por 
desgastar al PP y, evidentemente, una gran parte de esto último sí que hay en la 
convocatoria del 14-N.” 
 
El portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, vol expressar que des del Grup del 
PSC no només entenem sinó que compartim plenament les reivindicacions que 
formula la CES (recordem que estem parlant d’una convocatòria que va més enllà de 
l’Estat) i alhora, també, òbviament entenem i compartim les reivindicacions de CCOO i 
UGT. No només això sinó que, com a partit, donem un clar suport a aquesta vaga. Tot 
i això, entenem que el paper de les institucions és el que és i creiem que no és el 
paper de la Diputació de Barcelona el fet de donar suport explícit a la vaga. Per això, 
agraïm la flexibilitat del senyor Mañas i el fet que aquesta moció es pugui aprovar, 
també, amb els vots del PSC. 
 
Per finalitzar amb el torn de paraules, el portaveu del Grup de Convergència i Unió, 
Sr. García Cañizares, vol manifestar el vot contrari del Grup de CiU per una raó 
fonamental: no hi ha precedent d’una jornada de vaga enmig d’una campanya 
electoral. És evident que el Grup de CiU hem defensat sempre el dret a la vaga perquè 
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és un dret democràtic, constitucional i institucional i que, per tant, entenem que ha de 
ser possible, però quina casualitat que això ens passi enmig d’una campanya electoral 
i no siguem capaços d’arribar a un acord de Catalunya recolzant la vaga i canviant el 
dia de les mobilitzacions a un dia després de la campanya electoral, a l’endemà. Això 
ha passat en altres països i, per tant, no seria estrany. Es podia haver fet un acord 
dels sindicats, a escala de Catalunya, recolzant la jornada de vaga però emplaçant 
l’efectivitat de la vaga a dies després de les eleccions al Parlament de Catalunya, que 
crec que són força importants per al futur del país (o creiem que és així). 
 
L’excusa pot ser una vaga que no convoca només la gent, doncs, de Catalunya sinó 
que és una vaga que, sense ironies, convoquen Espanya, Grècia i Portugal. No vull fer 
ironies i recordar acudits històrics de les potències però, en tot cas, si són Espanya, 
Grècia i Portugal, si Catalunya hagués fet un gest com el que dèiem abans, haguéssim 
pogut demostrar, una vegada més, que Catalunya és diferent i agafant algun eslogan 
de campanya d’algun partit semblaria o hauria pogut demostrar allò de Catalonia is 
different. Per tant, no podem estar d’acord, de cap manera, amb què no es pugui 
ajornar la vaga a posteriori perquè l’han convocat Espanya, Grècia i Portugal. 
 
Sotmesa a votació, els diputats assistents dels grups polítics del Partit Socialista de 
Catalunya – Progrés Municipal, d'Iniciativa per Catalunya - Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa i del grup d'Esquerra Republicana per Catalunya-AM, voten a 
favor. Els diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió i  del Partit 
Popular, voten en contra, sent el resultat de 25 vots a favor i 25 vots en contra. En 
conseqüència es repeteix la votació i d’acord amb l’article 98 d) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, que regula el vot de qualitat, el President vota en contra i el Ple n’acorda 
rebutjar la Moció. 
 
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 7907 al 9014 de l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponents a les sessions ordinàries de dates 12 i 27 de setembre i la sessió 
extraordinària i urgent de data 18 de setembre de 2012.  
 
Obert el capítol de Precs i Preguntes, el portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. 
Mañas, sol.licita a la Presidència que la contestació a les preguntes que varen 
formular en el darrer Ple i que li han donat per escrit, s’incorporin a l’acta d’aquesta 
sessió. El President contesta que constarà a l’acta. 
 
Les respostes a les preguntes,  per una part, sobre quins són els criteris i quines 
propostes concretes estan portant a la Mesa de Negociació amb els sindicats en 
aplicació de la Disposició Addicional Setena de la Llei 2/2012, i per un altra part, en 
relació al centenari de l’Institut del Teatre així com el tema dels serveis essencials de 
l’esmentat Institut del Teatre, són del tenor literal següent: 
 
“Mitjançant el present escrit, es dóna resposta, després d’haver recavat la informació a 
les diferents unitats gestores de la Corporació, a les preguntes formulades en la sessió 
del Ple celebrada el dia 27 de setembre de 2012. 
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Pel que fa a la pregunta sobre quins són els criteris i quines són les propostes 
concretes que s’estan portant, en aquests moments, a la Mesa de Negociació amb la 
representació sindical en aplicació de la Disposició Addicional setanta-unena de la Llei 
2/2012 de Pressupostos Generals de l’Estat  per a 2012 i del Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat, poso en el vostre coneixement que la disposició addicional 
setanta-unena de la dita Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2012, BOE núm. 156, de 30 de juny de 2012, (en endavant, LPGE) 
estableix, amb caràcter bàsic, que a partir de la seva entrada en vigor, la jornada 
general de treball del personal del sector públic no podrà ser inferior a 37’5 hores 
setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. 
 
Així mateix, disposa que les jornades especials existents o que es puguin establir, 
experimentaran els canvis que fossin necessaris per tal d’adequar-se a la modificació 
general en la jornada ordinària, sense que en cap cas aquestes modificacions puguin 
comportar cap increment retributiu; alhora que suspèn la vigència dels acords, pactes i 
convenis vigents que contradiguin el previst en la dita disposició addicional. 
 
Com a conseqüència de l’anterior, i a l’empara del que preveuen els articles 37 i 47 de 
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), 
es va iniciar la negociació col·lectiva d’aquesta matèria el mes de maig de 2012.  
 
La posició de la Diputació de Barcelona, com no podia ser d’una altra manera, va ser 
des de l’inici donar compliment al mandat del legislador estatal. No obstant això, en 
totes les Meses celebrades es va reafirmar la voluntat de la Corporació de negociar la 
implementació d’aquesta mesura amb la voluntat de minimitzar l’impacte que pogués 
tenir sobre les condicions de treball del personal. Per aquest motiu, sempre s’ha estat 
obert a atendre les propostes i aportacions de la representació sindical. 
 
En el transcurs de les Meses celebrades, un total de 7 (25 de maig, 19, 26 i 28 de 
setembre, 3,9 i 11 d’octubre), la corporació va lliurar a la representació sindical tota la 
documentació que aquesta havia sol·licitat i dues propostes d’implementació de la 
mesura continguda en la LPGE (la primera proposta a la Mesa del dia 19 de setembre 
i la segona en la celebrada el dia 26 del mateix mes). En aquests documents es 
recollien propostes d’aplicació de la jornada general de 37,5 hores en els diferents 
col·lectius de la Diputació. El contingut concret d’aquestes propostes corresponen a 
l’àmbit de la Mesa.  
 
No obstant l’anterior, la posició manifestada per la representació sindical, tant a la 
Mesa com en diversos actes celebrats a partir del mes de juny, va ser contrària a 
l’aplicació de la norma, i no es van aportar elements de negociació a la Mesa. L’única 
proposta realitzada per la representació sindical, manifestada de forma unitària, 
consistia en essència en considerar que el mandat del legislador bàsic contingut a la 
DA 71ª LPGE ja trobava acomodament en l’actual Acord de Condicions de Treball dels 
empleats públics de la Diputació de Barcelona. Però aquesta proposta no s’adequava 
a la legalitat vigent i per tant no va ser acceptada. 
 
En una assemblea informativa que va tenir lloc el 26 de juny de 2012, la representació 
sindical de forma unitària va convocar els empleats sota el títol “contra la modificació 
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de la jornada”. Com a conseqüència d’una de les propostes realitzades a l’assemblea, 
s’endegà per part de les quatre seccions sindicals una recollida de signatures entre els 
empleats de la Corporació amb el contingut següent: 
 

“Els i les sotasignants, empleats i empleades de la Diputació de Barcelona 
i dels diferents organismes que en depenen, ens adherim al següent escrit, 
realitzat per iniciativa de l’ASSEMBLEA GENERAL DE TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DE LA DIPUTACIÓ convocada pels quatre sindicats 
representatius el 26 de juny de 2012, i mitjançant el qual volem manifestar 
públicament que: 
 
 Som contraris a la modificació de les tipologies de jornada actualment 

existents a la Diputació de Barcelona i els seus organismes depenents i, 
en concret, a l'establiment d'una jornada general de 37,5h setmanals. 

 
 Considerem que la modificació normativa relativa a la jornada laboral 

mínima al sector públic, introduïda en la Llei de Pressupostos Generals 
de l'Estat, no constitueix base jurídica suficient per justificar cap 
alteració en les tipologies de jornada a la Diputació i als organismes que 
en depenen. 

 
 No estem disposats a admetre que s’empitjorin les nostres condicions 

de treball i que es retallin encara més els nostres salaris, tot continuant 
erosionant el nostre poder adquisitiu (...).” 

 
Aquest escrit va comptar amb un nombre aproximat de 3.000 adhesions individuals i 
aquesta postura era la mantinguda per la representació sindical en totes les Meses. 
Aquesta posició va  ser reiterada per una assemblea convocada el dia 10 d’octubre de 
2012, en la qual els treballadors i treballadores assistents van manifestar de nou la 
seva negativa a què els sindicats negociessin l’aplicació de la DA 71ª a la Diputació.  
 
La negociació va continuar, sempre amb subjecció als principis que preveu l’article 33 
EBEP, i el passat divendres va finalitzar amb acord entre la representació corporativa i 
les organitzacions sindicals UGT i CTeC, després que les organitzacions sindicals 
CCOO i CGT manifestessin la seva negativa a negociar tant la jornada general de 
treball com les conseqüències de la seva aplicació. 
 
L’acord al qual s’ha arribat te el contingut que tot seguites detalla: 
 

Primer.- La jornada general del personal que presta serveis a la Diputació de 
Barcelona s’estableix en trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball 
efectiu, de mitjana en còmput anual, de conformitat amb el que estableix la DA 
71ª de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2012.  
 
Segon.- S’estableixen les següents jornades de dedicació especial a la 
Diputació de Barcelona:   
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- Jornada especial de trenta-cinc hores setmanals de treball efectiu, de 
mitjana en còmput anual.  

 
- Jornada especial de quaranta hores setmanals de treball efectiu, de 

mitjana en còmput anual.  
 

- Altres jornades especials d’acord amb el estableix el Dictamen de 7 de 
març de 1994, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió 
de 24 de març de 1994. 

 
Tercer.- Prèvia negociació col·lectiva s’adoptaran les mesures necessàries per 
tal que en el període més breu possible, que com a màxim serà l’1 de gener de 
2013, aquest acord s’apliqui a tot el personal inclòs dins el seu àmbit subjectiu 
atenent les especificitats de cadascun dels col·lectius existents i les seves 
diferents condicions horàries i retributives. 
 
Quart.- Complementàriament, prèvia negociació col·lectiva, per tal d’aconseguir 
l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics i de personal de la 
corporació, s’adoptaran les mesures d’ordenació i racionalització dels recursos 
humans que resultin necessàries. En aquest sentit, entre d’altres mesures, es 
prioritzarà un pla d’estabilitat per al personal no fix de la corporació i un pla 
integral sobre la jubilació. S’acompanyen en document annex a aquest acord 
les mesures que configuren aquests plans. 
 
Cinquè.- La jornada general que es conté en aquest dictamen s’estableix amb 
caràcter de temporalitat fins que es restableixin les circumstàncies legals 
anteriors al règim jurídic vigent fruit de l’aplicació de la DA 71ª de la Llei 2/2012, 
de 29 de juny, de Pressupostos Generals per a l’any 2012, la qual ha deixat en 
suspens l’aplicació de l’Acord de condicions del personal de la Diputació. 
 
Sisè.- Aquest acord serà d’aplicació al personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, dels seus organismes autònoms, de l’Entitat pública empresarial 
XAL i en un futur de la societat mercantil de capital íntegrament local que 
substitueixi aquesta, que quedin afectats per la suspensió de l’Acord de 
condicions de treball de la Diputació de Barcelona. En els mateixos termes, al 
personal de la Diputació de Barcelona adscrit a consorcis o altes ens del sector 
públic.” 
 

Aquest acord serà sotmès a la ratificació del Ple Corporatiu que se celebrarà el proper 
dia 25 d’octubre de 2012. 
 
Pel que fa a la interpretació de la cobertura dels serveis essencials a l’Institut del 
Teatre cal dir que atès el caràcter restrictiu que la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat per a 2012, ha introduït en la incorporació de 
personal temporal i interí, aquests supòsits s’han de justificar dins dels termes estrictes 
de la llei; tanmateix, analitzat amb detall la circumstància originada en l’Institut del 
Teatre i per tal de donar una solució adequada a la qüestió plantejada, mitjançant 
Decret de 10 d’octubre de 2012 la Presidència de la Diputació, a proposta de la 
Gerència, va aprovar  l’ampliació de la declaració de servei públic essencial, en l’àmbit 
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educatiu de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”, en el sentit d’incloure a més del 
personal docent dels serveis d’educació, el personal de suport a la docència format per 
instrumentistes, intèrprets i altres professionals de diverses especialitats. 
 
Aquest Decret serà sotmès a la ratificació del Ple Corporatiu que se celebrarà el 
proper dia 25 d’octubre de 2012. 
 
En tot cas, us informem que des del 15 d’octubre, i en aplicació del referit Decret de la 
Presidència, ja s’han començat a contractar i incorporar als llocs de treballs afectats tot 
un seguit de treballadors per cobrir els llocs de personal de suport a la docència, a que 
ens hem referit. 
 
Pel que fa als actes de commemoració del centenari de l’Institut del Teatre, el passat 
16 d’octubre el Diputat adjunt a la Presidència, Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, 
va lliurar-vos un dossier informatiu amb la previsió dels actes. En la mateixa reunió 
també es va acordar que us reunireu periòdicament per tal que tingueu informació 
permanent de l’Institut, per compensar la manca de representació del Grup ICV en els 
òrgans de govern de l’organisme, qüestió a la qual també vareu fer esment al llarg de 
la vostra intervenció en el Ple referenciat. 
 
En la vostra intervenció també us vareu referir al dispositiu de seguretat que hi havia el 
mateix dia 27, arran de la manifestació de les treballadores i treballadors de la 
Diputació de Barcelona. Us informem que en aquest cas, com es fa habitualment, es 
va donar avís als Mossos d'Esquadra. Es va contactar amb els Mossos de l'Àrea 
Metropolitana i posteriorment es va enviar un correu notificant la convocatòria. En tot 
cas, qui decideix el desplegament en els exteriors són els responsables dels Mossos 
d'Esquadra. 
 
Cal afegir que la concentració del passat dia 27 de setembre no havia estat 
comunicada pels organitzadors a la Conselleria d'Interior i a tots els efectes no estava 
autoritzada. Per aquest motiu la presència d'efectius de Mossos va ser superior, però 
en tot cas, i com ja s’ha dit, segons el parer i el criteri de l’autoritat competent”. 
 
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,      La Secretària General 
Salvador Esteve i Figueras    Petra Mahillo García 
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 540887 al 540950. 
 
Barcelona,  30 de novembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretària General 
Petra Mahillo García 
 
 
 
 
 


