ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el dia 25 d’abril de 2013, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix
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, Ferran Civil i Arnabat,
Vicepresidenta segona, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, Joaquim Ferrer i
Tamayo, Vicepresident quart, 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, Arnau Funes i Romero, Xavier
García Albiol, Jesús Angel García Bragado, Carme García i Lores, Ignasi Giménez i
Renom, Mireia Hernández i Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné,
Josep Llobet Navarro, 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, Josep Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan
Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, 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.
Actua de secretària, Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps i la
Interventora General, Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència els Diputats Srs. Joan Carles García i Cañizares i Ramon
Riera Macia.
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 21 de
març de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa la modificació de la composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment d’Atenció a les Persones i d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.

3.- Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 2012.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
4.- Dictamen que proposa ratificar l’acord adoptat en la mesa General de Negociació
de matèries comunes relatiu als criteris d’aplicació del termini de concessió de
bestretes.
5.- Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició interposat contra els
acords del ple de la Diputació de Barcelona, de 28 de febrer de 2013, de modificació
de les estructures orgàniques de l’Àrea de Presidència i de l’Àrea d’Atenció a les
Persones.
6.- Dictamen que proposa la modificació parcial dels dictàmens aprovats per sengles
acords del Ple corporatiu en sessions de dates 22 de desembre de 2011, sobre
l’estructura i característiques del personal eventual i 29 de novembre de 2011, sobre
l’estructura directiva de la Diputació de Barcelona, en relació amb el lloc de treball de
Cap del Gabinet de Premsa i Comunicació.
Servei de Programació
7.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2013, i donar compte del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
Intervenció General
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 31 de març de
2013.
9.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’avaluació de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i del compliment d’altres regles fiscals, relatiu a l’aprovació
del Pressupost 2013, calculat en termes consolidats per a les entitats que integren el
Sector públic de la Diputació de Barcelona.
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen que proposa acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament d'Alpens, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic
municipals.
11.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Arenys de Munt, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de liquidació d'ICIO.

12.- Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del Ple del Consell Comarcal
de l'Alt Penedès, en relació a revocar la delegació de les funcions efectuades a la
Diputació de Barcelona, de liquidació i recaptació d'ingressos de dret públic per a la
prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per alumnes
escolaritzats a la comarca de l'Alt Penedès i per la prestació de serveis de l'Escola de
Música de l'Alt Penedès.
13.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
14.- Dictamen que proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Parets del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
15.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
16.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Desevolupament Econòmic
17.- Dictamen que proposa convalidar el conveni de col.laboració, signat en data 3
d’abril de 2013, entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat
Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya i
Caixa Capital Risc SGCER, SA, per acollir un Business Incubation Center de l’Agència
Europea de l’Espai (ESA BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc de
l’ESA BIC Barcelona.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
18.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de
Dosrius, del tram de la carretera BV-5101, entre els p.k. 4,390 i 5,102.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
19.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci del
Parc del Foix i la Fundació Privada Abertis, per a l’elaboració, el desenvolupament i
l’execució del Pla Integral de millora forestal i prevenció d’incendis al Parc del Foix.

II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- MOCIÓ que presenta el Grup Polític del Partit Popular de la Corporació, sobre les
convocatòries de suport a la cultura popular i tradicional per part de la Diputació de
Barcelona.
2.- 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.
3.- Precs.
4.- Preguntes.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 21
de març de 2013.
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 21 de
març de 2013, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 10 d’abril de 2013, que proposa la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment d’Atenció a les
Persones i d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, va elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei
Orgànica 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió
del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar fixar la creació de cinc Comissions Informatives i de Seguiment i de la
Comissió Especial de Comptes, d’acord amb l’estructura organitzativa de la Diputació
de Barcelona distribuïda en sis Àrees executives i competencials.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 14 de febrer de
2012 va aprovar la nova estructura de la Diputació de Barcelona en cinc Àrees
competencials i executives: Àrea de Presidència; Àrea de Desenvolupament Econòmic

Local; Àrea d’Atenció a les Persones; Àrea de Territori i Sostenibilitat i Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies
Atès que el Ple de la Corporació en aquesta mateixa sessió extraordinària acordà que,
de conformitat amb els articles 12 i 13 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
es configurés per a cada Àrea executiva i competencial una Comissió Informativa i de
Seguiment que tindrà la mateixa denominació, a excepció de l’Àrea de Presidència ja
que la proposta o dictamen d’aprovació dels actes administratius executius que siguin
competència plenària d’aquesta Àrea executiva es sotmetran a informe i consideració
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
Atès que el Ple corporatiu en la dita sessió acordà que els cinc grups polítics de la
corporació tinguessin representants, com a membres de ple dret, en les Comissions
Informatives i de Seguiment en proporció a la seva representació dins del Ple
corporatiu, en la forma següent:
a) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local; Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Atenció a les Persones i Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, es fixa el nombre total de membres en 17, inclòs el
President o Presidenta, distribuïts entre els grups polítics de la manera
següent:






CiU ........................
PSC .......................
PP ..........................
ICV .........................
ERC ........................

7 membres de ple dret
6 membres de ple dret
2 membres de ple dret
1 membre de ple dret
1 membre de ple dret

b) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, atès que en aquesta es dictaminaran
tots els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin competència
plenària, i atès que s’han ampliat les matèries adscrites a dita Àrea, ja que s’hi
ha inclòs la matèria de cultura, es fixa el nombre total de membres en 25, inclòs
el President o Presidenta, distribuïts entre els cinc grups polítics de la manera
següent:






CiU ........................
PSC .......................
PP ..........................
ICV .........................
ERC ........................

10 membres de ple dret
9 membres de ple dret
3 membres de ple dret
2 membres de ple dret
1 membre de ple dret

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de març de 2013, per
unanimitat, dels diputats/des presents va acordar ratificar la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, concretament la incorporació com a membre
de ple dret en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, de l’Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern, en representació del grup del PSC-

PM, d’acord amb el seu escrit de data 28 de febrer de 2013, que va tenir entrada el
Registre general de la Diputació de Barcelona, en data 1 de març de 2013.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de març de 2013, per
unanimitat, dels diputats/des presents va acordar ratificar la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, concretament la incorporació com a membre
de ple dret en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, de l’Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, en representació
del grup del PSC-PM, d’acord amb el seu escrit de data 28 de febrer de 2013, que va
tenir entrada el Registre general de la Diputació de Barcelona, en data 1 de març de
2013.
Vist l’escrit presentat pel Grup del PSC-PM, de data 9 d’abril de 2013, que va
tenir entrada en el Registre General d’aquesta Diputació, en data 9 d’abril de
2013, sota el núm. 1300026865, pel qual es proposa modificar la composició de
les Comissions Informatives i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones i
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, en el sentit següent:
a) d’una banda, adscriure la Il·lma. Sra. Carme García Lores com a membre de
ple dret, en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, en substitució de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, en representació
del grup polític PSC-PM; i
b) d’altra banda, adscriure la Il·lma. Sra. Carme García Lores, com a membre de
ple dret, en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, en substitució de la Il·lma. Sra. Sara
Jaurrieta Guarner, també en representació del grup polític PSC-PM
Vist que els articles 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local; 89.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 12 del vigent Reglament Orgànic
d’aquesta Corporació, estableixen la necessitat de crear uns òrgans complementaris
de caràcter col·legiat que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com la competència
sobre el seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels
Diputats o Diputades que ostenten les delegacions.
Vist que els articles 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 12 del
vigent Reglament Orgànic de la Diputació, regulen les Comissions Informatives i de
Seguiment.
Vist que la regulació de la Comissió Especial de Comptes es troba en els articles 89.a)
i 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim local i l’article 15.3 del vigent Reglament Orgànic de la
Corporació.

Vista la proposta presentada pel Grup PSC-PM en data 9 d’abril de 2013, abans
assenyalada.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR la creació de les Comissions informatives i de seguiment
d’aquesta Corporació, d’acord amb la nova estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona, que a continuació es determina. Així mateix, ACORDAR que aquests
òrgans col·legiats no resolutoris estaran integrats proporcionalment al número de
membres de ple dret que correspon proporcionalment a cada Grup polític, en la forma
acordada pel Ple de la Corporació i integrada pels següents Diputats i Diputades:
I.
COMISSIÓ
INFORMATIVA
I
DE
SEGUIMENT
DE
L’ÀREA
DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 membres
de ple dret, inclòs el President
President:
IL·LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident primer
de la Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, President suplent
2. Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
3. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
4. Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
5. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
6. Il.lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
3. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
5. Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia
2. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado

d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
e) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
II. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES
PERSONES, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la
Presidenta
President: IL·LMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, Vicepresidenta
segona de la Diputació de Barcelona, i per delegació del President d’aquesta
Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Presidenta suplenta
2. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
3. Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
4. Il.lma. Sra. Mireia Hernàndez i Hernàndez
5. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
6. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
b)

PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya
2. Il·lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
3. Il·lma. Sra. Carme García Lores
4. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
5. Il·lma. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern

c)

PP:
1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol

d)

IVC-EUIA-E:
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera

e)

ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete

III. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President
President: IL·LM. SR. JOAQUIM FERRER I TAMAYO, Vicepresident tercer
de la Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President suplent
2. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
3. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
4. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
5. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
6. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
4. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
5. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
6. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro
2. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera
e) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
IV. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’HISENDA,
RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES, que estarà integrada per 25
membres de ple dret, inclòs el President
President:
IL·LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL i per delegació del
President de la Diputació de Barcelona
Vocals:
a)

CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, President suplent
2. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo

3. Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
4. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
5. Il.lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
6. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
7. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
8. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
9. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
2. Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
4. Il·lma. Sra. Carme García Lores
5. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
6. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
7. Il·lma. Núria Marín Martínez
8. Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
9. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
3. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás
2. Il·lm. Sra. Elsa Blasco Riera
e) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
Tercer.- ACORDAR que les Comissions Informatives i de Seguiment abans
assenyalades tindran per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que
hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les matèries de la
corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, també informarà d’aquells
assumptes tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència.
Quart.- ACORDAR que la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES tindrà la mateixa
composició que la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
Cinquè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència
efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la Comissió

Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la Corporació, en la quantia i
condicions que per aquest s’estableixin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Grups Polítics, a tots els
membres de ple dret de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió
Especial de Comptes, de la Junta de Portaveus, al Coordinador general, a la
Secretaria general, a la Intervenció general, a la Tresoreria, Direcció dels Serveis de
Recursos Humans i a la Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria
general, als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
3.- Dictamen de data 17 d’abril de 2013, que proposa aprovar la Memòria de la
Gestió Corporativa de l’any 2012.
L’article 149 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix el següent:
“Los secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 8.000
habitantes y los de Diputaciones provinciales redactarán una memoria dentro del
primer semestre de cada año, en la que darán cuenta circunstanciada de la gestión
corporativa, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de
trabajos, iniciativas, proyectos de trámite, estados de situación económicos y
modificaciones introducidas en el inventario general del patrimonio, que serán
remitidas al Ministerio de Administraciones Públicas.”
En data 3 de desembre de 2012, la Secretària General va trametre a les diferents
unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, així com als organismes
autònoms, les indicacions per a la redacció de la Memòria de la gestió corporativa
corresponent a l’exercici de 2012.
En compliment de l’anterior, les diferents Àrees, Gerències, Serveis i Oficines que
conformen l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, així com els
responsables dels organismes autònoms, van trametre les seves propostes, les quals,
per part de la Secretaria General, han estat objecte d’adequació per garantir criteris
d’uniformitat gràfica i homogeneïtzar l’estil en la redacció del document final.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la sotasignada,
Secretària General de la Diputació de Barcelona, proposa a la Presidència que elevi al
ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l'any 2012, d’acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- DISPOSAR l’edició de la Memòria i la seva inserció a la pàgina web
corporativa, a la Intradiba i a la seu corporativa.
Tercer.- TRAMETRE un exemplar de la Memòria al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
4.- Dictamen de data 28 de març de 2013, que proposa ratificar l’acord adoptat en
la mesa General de Negociació de matèries comunes relatiu als criteris
d’aplicació del termini de concessió de bestretes.
A l’acord núm. 1 de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 14 de
febrer de 2011 de la Diputació de Barcelona es va modificar les condicions del sistema
de bestreta recollit a l’article 41 de l’acord de Condicions de treball, per facilitar als
empleats públics de la Diputació la devolució de la mateixa, de manera que, tal i com
es recollia, i sense perjudici de les previsions recollides a la disposició addicional
primera de l’acta núm. 2 de 12 de maig de 2005, el personal funcionari de carrera i
laboral podrà sol·licitar una bestreta de fins a tres mensualitats i amb un límit de
10.000€ a retornar fins a un màxim de 24 mensualitats i amb una carència de tres
mesos, però la devolució total de la mateixa no podrà superar les 24 mensualitats des
de la seva concessió.
Els agents socials han reiterat la necessitat de fer un replantejament de la concessió
de les bestretes degut a l’actual conjuntura econòmica.
D’acord amb el que preveu l’article 37.1 i) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), la matèria per l’establiment dels criteris
generals de l’acció social 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 22 de gener, 4 i 6 de març, respecte de la possibilitat
d’ampliar els criteris de concessió de la bestreta. 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, CCOO i

CTeC, i al qual s’ha adherit amb posterioritat el sindicat CGT, el tenor literal del qual és
el següent:
“
ACORD
CRITERIS D’AMPLIACIÓ DE LES BESTRETES
1.- Ampliar el termini de devolució de la bestreta fins a un màxim de 36
mensualitats. Per les bestretes concedides fins a la nòmina de març de 2013, es
podrà sol·licitar una ampliació del termini de devolució fins a les 36 mensualitats.
2.- S’amplia la concessió al personal amb nomenament interí fins a la provisió
reglamentària de la plaça, en els mateixos termes que els funcionaris de carrera,
amb independència de la data a la que accedissin a aquesta condició.
La resta de condicions relatives a les bestretes que figuren als instruments
col·lectius es mantindran vigents, en tot allò que no contradigui al present acord.”
Vist l’informe jurídic de la Intervenció General referent a l’anàlisi de la proposta de la
DSRH sobre l’increment del termini de devolució de les bestretes reintegrables al
personal de la Diputació de Barcelona fins a 36 mesos, de data 12 de març de 2013.
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 informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents,
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’acord que amb data 4 de març de 2013 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, CCOO i
CTeC, acord al qual posteriorment s’ha adherit l’organització sindical CGT, en data 7
de març de 2013, relatiu als criteris d’aplicació del termini de concessió de bestretes,
conforme al text transcrit a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- MODIFICAR la regulació de la bestreta recollida a l’article 41 de l’Acord de
condicions de treball, i correlatiu article del Conveni Col·lectiu, en allò que fa referència
al termini de devolució, així com a l’àmbit personal d’aplicació, en els termes que se’n
recullen a l’Acord ratificat i que són els reflectits a la part expositiva.

Tercer.- DISPOSAR que l’acord precedent serà d’aplicació als diferents ens i
organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte
del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, tot tenint en compte les
peculiaritats i singularitats de cada ens, així com al personal laboral dels referits ens i
organismes, sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral
d’aquesta corporació.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
5.- Dictamen de data 5 d’abril de 2013, que proposa la desestimació del recurs de
reposició interposat contra els acords del ple de la Diputació de Barcelona, de 28
de febrer de 2013, de modificació de les estructures orgàniques de l’Àrea de
Presidència i de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Per escrit presentat al Registre General d’Entrada de la Diputació de Barcelona el dia
8 de març de 2013, el Sr. C.V.S, en representació de la Secció Sindical d’UGT de la
Diputació de Barcelona, interposa recurs de reposició contra els acords del Ple
d’aquesta corporació, de 28 de febrer de 2013, de modificació de l’estructura orgànica
de l’Àrea de Presidència (A 42/13) i de l’Àrea d’Atenció a les Persones (A 43/13), i
sol·licita que es declari la nul·litat dels acords adoptats i la retroacció de les actuacions
a l’estat anterior dels referits acords.
Per acords del Ple d’aquesta Corporació, de 28 de febrer de 2013, es modifica
l’estructura orgànica de l’Àrea de Presidència (A 42/13) i de l’Àrea d’Atenció a les
Persones (A 43/13). Les modificacions de les àrees esmentades responen, segons
s’especifica en sengles acords, a l’objectiu de garantir la formalització d’un
organigrama adaptat a les exigències derivades de l’exercici de les responsabilitats
corporatives i ha de permetre, alhora, racionalitzar, potenciar i ajustar l’estructura de
les àrees, d’acord amb els criteris elaborats per la Comissió per a l’estudi i proposta de
la modificació de l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, creada per
Decret de la Presidència de 21 de desembre de 2011.
La finalització dels treballs de la referida Comissió, mitjançant decret de la Presidència
de 12 de febrer de 2013, conclou amb un informe resum de recomanacions que
hauran de regir qualsevol proposta de modificació de l’estructura orgànica de les
diferents àrees de la Corporació.
De conformitat amb aquestes recomanacions, els acords plenaris esmentats aproven
l’estructura organitzativa de les àrees de Presidència i d’Atenció a les Persones,
faculten al president de la Diputació de Barcelona per a realitzar els actes
administratius necessaris per a la implementació d’aquesta modificació organitzativa,
mitjançant l’adopció dels mecanismes i instruments tècnics de racionalització i
planificació de recursos humans i, finalment, es fixa la data d’efectes dels dits acords

en relació amb la nova estructura orgànica, sense perjudici de l’adopció de les
mesures de racionalització i planificació de recursos humans.
Les al·legacions efectuades pel Sr. V. es fonamenten, en essència, en que les
mesures aprovades en els acords del Ple d’aquesta Corporació, de 28 de febrer de
2013, pels què es modifica l’estructura orgànica de les àrees de Presidència i d’Àrea
d’Atenció a les Persones, no han estat objecte de negociació prèvia amb les
organitzacions sindicals, atès que, segons el seu parer, la creació, supressió, canvis
de denominació i canvis d’adscripció de llocs de treball aprovats en els acords referits,
es tracta de mesures que constitueixen una modificació de les condicions de treball del
personal de la corporació i que, de conformitat amb els apartats 1 i 2 de l’article 37 de
la Llei 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (en endavant EBEP), han
d’ésser objecte de prèvia negociació. Tanmateix, no s’especifica quines són les
condicions de treball que, segons el recurrent, es veuran afectades, ni en quina
mesura ho seran. En el recurs se sol·licita la nul·litat de les resolucions esmentades en
considerar que la manca de negociació vulnera l’article 62.1. e) de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú (en endavant L 30/92), en prescindir del procediment legalment
establert.
En relació al contingut de les al·legacions formulades, s’efectuen les següents
consideracions:
En virtut de l’article 69.3 a) del vigent Acord sobre condicions de treball del personal al
servei de la Diputació, s’ha donat compliment a l’obligació de sotmetre a informe no
vinculant de la Junta de Personal respecte a les propostes de modificació de
l’estructura orgànica, tot facilitant informació que detalla i reflecteix els canvis
d’organigrama que s’havien d’elevar al Ple.
A més a més, sense tenir caràcter preceptiu però amb la finalitat de facilitar el diàleg
social amb la representació sindical, per part dels representants de la Corporació, en
sessió de 20 de febrer de 2013, es va donar trasllat a les seccions sindicals amb
representació en la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la
mateixa informació facilitada a la Junta de Personal, relativa a les propostes de
modificació de l’estructura orgànica de les àrees afectades, abans referida.
L’article 37.1 de l’EBEP relaciona les matèries que, en l’àmbit respectiu i en relació
amb les competències de cada Administració Pública, han de ser objecte de
negociació. Tanmateix, el punt 2, lletra a) d’aquest precepte, exclou de l’obligació de
negociar amb la representació sindical aquelles decisions que afectin les potestats
d’organització de les Administracions públiques, llevat que, d’acord amb el paràgraf
segon de la lletra a), les conseqüències d’aquestes decisions repercuteixin sobre les
condicions de treball dels funcionaris públics recollides en el punt 1, supòsit en què sí
seran objecte de negociació.
Al respecte, cal fer referència a la potestat d’autoorganització, reconeguda per a les
Diputacions provincials, atesa la seva condició d’entitat territorial, en els art. 4.1.a) de
la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 8.1.a)

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A l’empara d’aquests preceptes, escau assenyalar que la potestat organitzativa de les
Administracions s’ha anat definint, tant per la doctrina com per la jurisprudència, com
la capacitat de les Administracions per estructurar la seva organització i gestionar els
mitjans al seu servei per al més eficaç compliment de la seva funció de servei als
interessos generals.
En aquest sentit, s’ha distingit entre l’activitat d’organització, que pot tenir un reflex en
les condicions de treball dels funcionaris i la purament organitzativa. Entre aquestes
darreres s’inclouen, a tall d’exemple, aspectes com les disposicions sobre l’estructura
orgànica i determinació de les seves funcions, la creació o supressió de llocs de
treball, la seva denominació, el centre gestor o unitat orgànica d’adscripció, o la
definició de les característiques essencials, matèries que no han de ser objecte de
negociació. Per contra, es considera que altres aspectes, com per exemple, els
relacionats amb retribucions complementàries, jornada o horari, entre d’altres, sí
poden tenir incidència directa en les condicions de treball i per tant, serien objecte de
negociació sindical.
Com ha reiterat la jurisprudència, la potestat organitzativa de les Administracions
públiques inclou les modificacions d’estructura orgànica que abasten supòsits de
supressió de serveis, departaments, unitats de treball, i les exclou de l’obligatorietat de
negociació, en entendre que no afecten a les condicions de treball relacionades a
l’article 37.1 de l’EBEP. A tall d’exemple, la sentència del Tribunal Suprem de 17 de
febrer de 1997 es pronuncia en relació amb la modificació de l’estructura orgànica del
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme que, suposà la supressió o integració de
determinades unitats de serveis centrals i perifèrics del Ministeri:
“... la previsión de aquella Disposición Adicional se incluye en el ámbito abarcado
por la potestad autoorganizativa de las Administraciones Públicas, que atribuye a
éstas la facultad de organizar los servicios en la forma que estime más
conveniente para su mayor eficacia, a la que le compele el mandato contenido en
el artículo 103.1 de la Constitución... potestad de autoorganización en la que es
característica la discrecionalidad que domina su ejercicio, no confundible con la
arbitrariedad... Porque la remisión al instrumento a través del cual podrá llevarse a
cabo la repetida modificación, se hace en la Disposición Adicional sin alterar en
nada el régimen procedimental al que deba sujetarse una eventual modificación de
las relaciones de trabajo; será allí y entonces donde deberá analizarse el
fundamento de esa preocupación no puede ahora echarse en falta, pues quedan
excluidas de la obligatoriedad de negociación... “
En idèntic sentit, la sentència del Tribunal Suprem de 19 d’octubre de 1999, en relació
amb l’aprovació del Reglamento del Instituto Nacional de Toxicología, resol:
“... excluye de la audiencia de las centrales sindicales en la forma referida, las
decisiones de las Administraciones Públicas que afectan a sus potestades de
organización y es evidente que en la cuestión examinada, el Instituto Nacional de
Toxicología trata de realizar una reestructuración organizativa en el Instituto, que

se integra con tres departamentos territoriales y una delegación como sede
desplazada de uno de los departamentos, organizándose éstos en servicios y
secciones, lo que implica la exclusión de la referida negociación en los términos
anteriormente señalado...”
El pronunciament del Tribunal Suprem, de 9 de febrer de 2004, relatiu a un supòsit
d’integració de funcionaris de carrera del Servei Valencià de Salut en el règim
estatutari, es refereix a l’abast de l’afectació de les condicions de treball en el sentit
següent:
“…Se trata de una norma de carácter organizativo que, si bien se refiere a
aspectos relativos a esas condiciones, no entra en su regulación, ni en su
modificación, ya que mencionarlos no significa entrar en su régimen, ni variar su
contenido, del mismo modo que no lo supone la remisión a las normas vigentes en
la materia. Por eso, no era obligado someter a negociación colectiva el proceso de
su elaboración, ni tampoco la consulta porque no se da el requisito exigido por el
artículo 34.2 de la Ley 9/1987 para ello: que sus provisiones pudieran repercutir en
las condiciones de trabajo…”
Serà, doncs, en un moment posterior a aquesta presa de decisions pel Ple, que
pertany únicament a l’esfera de la potestat organitzativa de la corporació quan, un cop
s’adoptin les actuacions destinades a implementar aquesta nova estructura, es podrien
afectar les condicions de treball, supòsit en el que sí tindria cabuda el procés
negociador. En definitiva, l’aprovació de la nova estructura no té incidència directa en
les condicions de treball dels llocs. Al respecte, i per totes, la sentència del Tribunal
Suprem, de 6 de febrer de 2007:
“…Simplemente habilita a los centros de la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia que desarrollan algún programa de garantía social para elaborar la
programación general del mismo, en la que se incluirán, entre otras, esas
determinaciones (horario de dedicación del profesorado y organización de los
espacios y dotaciones utilizados). Será en el momento de elaborar esos programas
cuando deberá tener lugar el proceso de negociación previsto en el artículo 32 de
la LORAP…”
El mateix recurrent, en el fonament de dret segon, afirma que “que en los acuerdos
citados se expresa con claridad meridiana la creación, supresión, cambios de
denominación y cambios de adscripción de puestos de trabajo, posibilidad dentro del
marco de la potestad de organización de la corporación”, afirmant, doncs, que la
corporació està exercint la seva potestat d’organització. I si bé és cert que a
continuació manifesta que aquests canvis “constituyen una modificación de la
condiciones de trabajo” no es concreta, com ja s’ha manifestat, les condicions de
treball que s’han pogut afectar. I afegeix, en el fonament de dret tercer, que es
produeix una modificació substancial de la Relació de Llocs de Treball (RLLT).
Respecte d’aquestes al·legacions, el primer que s’ha de dir és negar que s’hagi produït
una modificació substancial de la RLLT. En segon lloc, en tot cas, i com també s’ha
manifestat, si de la implementació de l’estructura orgànica aprovada pel Ple corporatiu
es modificaren les condicions dels llocs de treball en el sentit d’afectar la jornada que

tenen assignada, la determinació de les retribucions complementàries o el sistema de
provisió mitjançant el qual s’ocupen, aquests extrems si hauran de ser negociats
d’acord amb el que estableix l’article 37.1 EBEP. Aquesta obligatorietat no abasta,
però, tal i com afirma el mateix recorrent en el fonament de dret segon i com de
manera reiterada s’ha pronunciat la jurisprudència i la doctrina, a la determinació de
quina hagi de ser l’organització de l’administració o al nombre de llocs de treball. Així
es pronuncia el TS, en la sentència de 6 de febrer de 2007, quan afirma que “la
interpretación de la locución “condiciones de trabajo” no puede extenderse al punto de
comprender toda regulación que afecte a un determinado cuerpo de funcionarios sino
que ha de limitarse a las circunstancias que repercutan en la forma en que se
desempeñe el trabajo en un puesto determinado”, és a dir, si es modifiquen les
condicions d’un determinat lloc de treball, afectant, com ja s’ha dit, la jornada que té
assignada, les retribucions complementàries, els requisits per a ocupar el lloc i el seu
sistema de provisió.
A través de les modificacions de l’estructura orgànica de l’Àrea de Presidència i de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, adoptada per sengles acords del Ple de la Diputació
de Barcelona, de 28 de febrer de 2013, la corporació, atenent la capacitat que la llei
reconeix a les Administracions públiques per estructurar la seva organització i
gestionar els mitjans al seu servei, per al més eficaç compliment de la seva funció de
servei als interessos generals, ha acordat: dotar-se d’una determinada estructura, la
qual cosa ha comportat dotar-se de llocs directius i de comandament (direccions,
gabinets, serveis i unitats); canviar d’adscripció altres llocs directius i de comandament
el que comportarà, quan s’implementi la dita estructura, el conseqüent canvi
d’adscripció dels llocs de treball que orgànicament estan sota la comandància
d’aquests; el canvi de denominació d’alguns llocs directius i de comandament i; la
supressió de llocs directius i de comandament. En cap cas, mitjançant la modificació
d’estructura orgànica de l’Àrea de Presidència o de l’Àrea d’atenció a les Persones,
s’han modificat les condicions de treball dels llocs previstos a la relació de llocs de
treball: no s’ha afectat al règim de jornada dels llocs, tampoc al nivell de complement
de destinació assignat als mateixos, la quantia del complement específic, o el sistema i
requisits per a proveir-los. Tampoc, a través de les dites modificacions d’estructura
orgànica, s’han variat, en relació als llocs de treball directius i de comandament dels
quals s’ha dotat la corporació, les condicions de treball respecte dels llocs, d’iguals
característiques, que ja existeixen en la relació de llocs de treball. En aquest sentit les
característiques (jornada, retribucions, requisits per a ocupar el lloc i sistema de
provisió) dels llocs directius i de comandament que s’han incrementat respecte dels
existents abans de les modificacions aprovades pel Ple corporatiu (llocs de direcció,
gabinet, serveis, oficines o unitats) són les fixades en el Dictamen aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona el 29 de novembre de 2011, pel qual s’aprova l’estructura
directiva, en els dictàmens de 10 de juny i de 23 de desembre de 2010, pels quals
s’aproven les taules retributives dels llocs de treball de la corporació i en la vigent
relació de llocs de treball. Instruments que, amb l’abast que determina l’ordenament
jurídic, foren negociats en el seu moment.
De conformitat amb l’exposat, es conclou que les modificacions de l’estructura
orgànica de l’Àrea de Presidència i de l’Àrea d’Atenció a les Persones, adoptada per
sengles acords del Ple de la Diputació de Barcelona, de 28 de febrer de 2013 prèviament informades la Junta de Personal i les seccions sindicals amb representació
en la MGNmc d’aquesta corporació (tal i com es recull a l’acta de la reunió celebrada

el dia 20 de febrer de 2013)-, deriven de la capacitat reconeguda per llei a les
Administracions públiques per estructurar la seva organització i gestionar els mitjans al
seu servei, per al més eficaç compliment de la seva funció de servei als interessos
generals. Decisions aquestes que, en cap moment, es troben incloses en les
excepcions de l’article 37.2 b) de l’EBEP, motiu pel qual no hauran de ser objecte de
negociació i, en conseqüència, no procedeix declarar la nul·litat dels acords referits, en
tant no vulnera l’article 62.1. e) de la L 30/92.
L’article 113 de la L 30/92 prescriu que la resolució del recurs de reposició estimarà en
tot o en part, o desestimarà les pretensions formulades en aquest, o declararà la seva
inadmissió.
De conformitat 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, lletra a), sobre “organització de la Diputació”, de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple l’aprovació d’aquest
acord.
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del
següent,
ACORD
Únic.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el dia 8 de març de 2013 pel Sr.
C.V.S., en representació de la Secció Sindical d’UGT de la Diputació de Barcelona,
contra els acords del Ple d’aquesta corporació, de 28 de febrer de 2013, de
modificació de l’estructura orgànica de l’Àrea de Presidència (A 42/13) i de l’Àrea
d’Atenció a les Persones (A 43/13), pel què sol·licita que es declari la nul·litat dels
acords adoptats i la retroacció de les actuacions a l’estat anterior dels referits acords,
en base a les consideracions i als fonaments de dret al·legats a la part expositiva i que
motiven el present Dictamen.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit Popular
(5) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció del Partit
dels Socialista de Catalunya – Progrés Municipal (19) i d'Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de 26 vots a
favor i 23 abstencions.
6.- Dictamen de data 16 d’abril de 2013, que proposa la modificació parcial dels
dictàmens aprovats per sengles acords del Ple corporatiu en sessions de dates
22 de desembre de 2011, sobre l’estructura i característiques del personal
eventual i 29 de novembre de 2011, sobre l’estructura directiva de la Diputació
de Barcelona, en relació amb el lloc de treball de Cap del Gabinet de Premsa i
Comunicació.
I. El Ple d’aquesta corporació, reunit en sessió extraordinària de data 14 de febrer de
2013, aprovà la nova estructura organitzativa de la Diputació configurada en cinc
Àrees competencials i executives (Acord núm. 32/13):







Àrea de Presidència
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies

Amb l’aprovació d’aquesta nova estructura organitzativa es va deixar sense efecte en
tota la seva extensió l’acord precedent de data 26 de juliol de 2011 (acord 110/11).
II. Mitjançant acord adoptat en la sessió de 28 de febrer de 2013, el Ple de la Diputació
de Barcelona va resoldre aprovar l’estructura organitzativa de l’Àrea de Presidència de
la Diputació (acord 42/13). Com a conseqüència d’aquesta modificació orgànica, d’una
banda han estat suprimits, entre d’altres, el lloc de Cap del Servei de Premsa i de
Director/a de Comunicació, i d’altra, s’ha creat el Gabinet de Premsa i Comunicació
que aglutina, de conformitat amb els criteris d’optimització i compactació de recursos,
el contingut funcional dels llocs de direcció suprimits.
III. El Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va aprovar
el dictamen que fixava la plantilla de personal eventual, establint, entre d’altres, que el
lloc de Cap de Servei de Premsa estava comprès dintre del grup de personal eventual
de confiança (acord 114/11). Posteriorment, per dictamen aprovat pel Ple d’aquesta
corporació en sessió ordinària de 22 de desembre de 2011, es va modificar l’acord de
26 de juliol de 2011 quant al nombre de personal eventual, fixant-lo en un total de 65 i
mantenint el lloc de Cap de Servei de Premsa dintre del grup de personal eventual de
confiança (acord 220/11).
IV. L’estructura directiva de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple corporatiu en
sessió celebrada el 29 de novembre de 2011, restà integrada pels òrgans i figures que
s’hi definien en l’acord d’aprovació, de conformitat amb l’estructura organitzativa
política existent, i amb les funcions que respectivament s’assignaven (acord 217/11).
En aquest context, dins de l’estructura orgànica unipersonal de l’Alta Direcció, s’integrà
el lloc de Cap del Servei de Premsa que restà definit en apartat novè.
V. A l’empara dels antecedents exposats, resulta necessari adequar els acords
precedents a la nova estructura organitzativa de l’Àrea de Presidència de la Diputació
de Barcelona, aprovada per acord del Ple corporatiu en sessió de 28 de febrer de
2013, en allò que fa referència al lloc suprimit de Cap del Servei de Premsa i al nou
lloc de Cap del Gabinet de Premsa i Comunicació, la definició del qual és la següent:
“Personal eventual d’especial confiança de la Presidència, en el supòsit que no fos
funcionari de carrera. La funció del qual més important, és la de planificar, dirigir i
coordinar l'activitat dels àmbits de treball del Gabinet establint les seves línies
bàsiques d'actuació per tal de recolzar tècnicament la Presidència en l'àmbit de
Premsa i Comunicació
Funcions genèriques:
-

Col·laborar amb la coordinació de la seva àrea en el procés de definició, seguiment i
avaluació del pla d'actuació corresponent.

-

Definir, desenvolupar i avaluar la planificació del seu marc de responsabilitat d'acord
amb les directrius determinades per la coordinació corresponent.

-

Proposar I’organigrama de la seva direcció, d'acord amb les directrius fixades en el
pla d’actuació de la Diputació, aplicant fórmules per afavorir I’eficàcia i I’eficiència dels
recursos assignats (pressupostaris, tècnics, materials i humans), potenciar el treball
transversal (intern i cap a altres Àrees de la Corporació). Avaluar el seu funcionament
i analitzar l’impacte econòmic i organitzatiu de possibles adequacions.

-

Establir els mètodes de treball que han de permetre una homogeneïtat en I’actuació
dels diferents serveis/oficines, mecanismes de coordinació interna, definint els
diferents nivells de responsabilitat i els procediments a utilitzar per a la presa de
decisions.

-

Definir, amb el seu equip directiu, la planificació dels programes, els projectes i els
serveis de la seva àrea de responsabilitat, i els sistemes d'indicadors que han de
permetre realitzar un seguiment, identificar desviacions en la seva implementació i
prendre les oportunes mesures correctores necessàries per a garantir la consecució
dels resultats.

-

Dirigir i gestionar les actuacions dels serveis/oficines per tal d’assolir els objectius
fixats amb la màxima eficiència en la utilització dels recursos assignats.

-

Dirigir, en la seva àrea de responsabilitat, la implementació de les accions impulsades
des de Ia Comissió Tècnica.

-

Dirigir la gestió dels recursos propis de la seva direcció (humans, econòmics, tècnics,
informàtics, logístics, etc.).

-

Elaborar i elevar I'avantprojecte de pressupost dels serveis del seu àmbit, d'acord
amb les orientacions de la coordinació de l'àrea i els models de gestió de la Diputació
de Barcelona.

-

Determinar els recursos (pressupostaris, tècnics, materials i humans), valorar el seu
cost econòmic i gestionar-los d'acord amb els models de gestió (contractació,
pressupostaris, de gestió administrativa, de recursos humans, etc.) de la Corporació.

-

Presidir, en el seu cas, els tribunals dels òrgans de selecció de les places pròpies dels
seus serveis.

-

Proposar mesures de formació per al personal de la seva àrea de responsabilitat,
partint de les necessitats expressades per les unitats al seu càrrec.

-

Elevar anualment, a la coordinació de la seva àrea i a la Gerència de la Diputació, un
informe sobre I’eficàcia, el cost i el rendiment dels serveis al seu càrrec.

-

Impulsar l'elaboració de la memòria anual de l'Àrea i dels diferents informes d'activitat
i gestió oportuns.

-

Aplicar els mètodes i els procediments d'avaluació (del rendiment, del
desenvolupament, satisfacció, qualitat, etc.) definits per la Corporació amb la finalitat
de potenciar els seus recursos humans i la consecució dels objectius organitzatius.

-

Avaluar l’impacte econòmic global de les polítiques, els programes, els projectes o els
serveis impulsats des de la seva àrea de responsabilitat, incorporant aquesta
informació a la memòria anual de gestió.

-

Analitzar la viabilitat (econòmica, organitzativa, recursos, etc.) de noves polítiques,
nous projectes, serveis o línies d'actuació, per sotmetre-la a la consideració de la
coordinació de la seva àrea.

-

Integrar el conjunt d'actuacions que han d'assegurar I’aplicació, d'acord amb les
responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna de la
Corporació, de les normes de prevenció de riscos laborals i de la protecció de dades
de caràcter personal en el seu àmbit de responsabilitat.

-

Proposar a l'àrea la resolució dels actes administratius sobre les matèries del seu
àmbit.

-

Crear, mantenir i desenvolupar una xarxa interna-externa de contactes que
contribueixi a I'assoliment dels objectius que tingui definits.

-

Coordinar la construcció, manteniment i ús de les bases de dades corporatives de
contactes externs, de la seva àrea de responsabilitat.

-

Representar, per delegació de la coordinació de l'àrea, la Diputació de Barcelona, en
actes públics o comissions de treball amb organismes públics, entitats privades i
altres institucions.

-

Aquelles altres funcions concretes que d'acord amb l'àmbit tècnic d'actuació estiguin
establertes en la relació de llocs de treball de la Corporació, així com qualsevol altra
funció que Ii sigui encomanada per la Coordinació de l'Àrea o la Gerència de la
Corporació.

Funcions específiques:
-

Impulsar i promoure la comunicació a nivell corporatiu, i a nivell local, dissenyant i
desenvolupant els plans de comunicació corporatius i les campanyes que se’n derivin.

-

Planificar i dissenyar les accions que la Diputació de Barcelona durà a terme amb els
mitjans de comunicació, segons els objectius fixats per la coordinació de la seva àrea
i la Presidència.

-

Dissenyar, coordinar i fer el seguiment de les activitats de comunicació de les àrees
de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms.

-

Dissenyar i dirigir l’elaboració de plans de contingència en l’àmbit de comunicació
davant situacions imprevistes.

-

Planificar i coordinar la gestió dels continguts dels mitjans de comunicació interns de
la Diputació de Barcelona.

-

Dirigir i coordinar les publicacions corporatives i les publicacions sectorials
periòdiques.

-

Dirigir l’aplicació dels manuals d’identitat corporativa, senyalització i estil.

-

Planificar i coordinar el desenvolupament de les activitats de publicitat i comunicació
interna.

-

Coordinar el Pla de Publicacions.

-

Organitzar esdeveniments, exposicions i actes corporatius.

-

Supervisar i establir les directrius d’ús i funcionament de l'arxiu de premsa, així com
l’organització i el manteniment d’aquest arxiu.

-

Coordinar la redacció d’articles, notes de premsa, cartes, textos de web i altres tipus
d’escrits, supervisant-ne la seva distribució i difusió cap als mitjans de comunicació
oportuns, quan la situació així ho requereixi.

-

Participar en reunions, trobades i altres tipus d’activitats relacionades amb la matèria
de la seva especialitat.

-

Contactar i gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació procurant el tracte
correcte de la informació de la corporació, les convocatòries i organització de rodes
de premsa i gestionar les peticions que realitzin els mitjans (entrevistes, dossiers
informatius, etc.).

-

Assessorar i prestar serveis tècnics tant a nivell intern (la Corporació en general) com
a nivell extern (municipis i altres institucions) proporcionant informació sobre la
matèria de la seva especialitat.”

VI. Resulta d’aplicació el que preveuen els articles 8 i 12 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, que regulen el personal eventual al servei
de les entitats locals, així com l’article 304.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, i l’article 10 del
Reglament de personal de les entitats locals a Catalunya, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, sobre la publicació dels nomenaments i règim retributiu del
personal eventual.
VII. És així mateix d’aplicació el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
aprovat per acord plenari de 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42 de 18 de febrer), en
relació amb l’apartat 2.3.c).4 de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada per decret de la Presidència de data 14 de febrer de 2013.
VIII. En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en
exercici de la potestat d’autoorganització i a l’empara de les previsions contingudes als
articles 4.1.a) i 33.2.a) de la L 7/1985 (citada), i 8.1.a) i 90.3 del Text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya (citat), es proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d'Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- MODIFICAR parcialment l’acord del Ple d’aquesta corporació relatiu a
l’estructura del personal eventual, aprovat en sessió ordinària de 22 de desembre de
2011 (acord 220/11, publicat en el BOPB de 5.1.2012), en el sentit de substituir la

referència que el dit acord conté respecte del Cap del Servei de Premsa per la del Cap
del Gabinet de Premsa i Comunicació, el qual resta integrat dins de la relació de llocs
de treball de personal eventual de confiança (apartat segon, lletra a), in fine, de l’acord
220/11).
Segon.- MODIFICAR parcialment l’acord del Ple corporatiu adoptat en sessió de 29 de
novembre de 2011 (núm. 217/11, publicat en el BOPB de 14.12.2011), d’aprovació de
l’estructura directiva de la Diputació de Barcelona, integrada pels òrgans i figures que
s’hi defineixen en els acords d’aprovació, i amb les funcions que respectivament
s’assignen, en el sentit d’adequar les referències al suprimit Cap del Servei de Premsa
i a les del nou lloc de treball de Cap del Gabinet de Premsa i Comunicació, en els
termes que a continuació s’indiquen:
a) Apartat Primer, punt 1. lletra a), queda redactat de la manera següent:
“1. L’alta direcció de la Diputació de Barcelona està estructurada pels òrgans
següents:
a) Òrgans unipersonals
o
o
o
o
o
o
o

Coordinador General
Gerència
Coordinadors/es d’Àrea
Coordinadors/es per a matèries
Coordinadors/es d’àmbit
Gerències i Direccions de serveis o d’àmbits
Cap del Gabinet de Premsa i Comunicació”

b) Apartat Novè, punt 1. lletra a), queda redactat de la següent manera:
“Novè. Definir la figura del cap del Gabinet de Premsa i Comunicació i les seves
funcions.
a) Personal eventual d’especial confiança de la Presidència, en el supòsit que no
fos funcionari de carrera. La funció del qual més important, és la de planificar,
dirigir i coordinar l'activitat dels àmbits de treball del Gabinet establint les seves
línies bàsiques d'actuació per tal de recolzar tècnicament la Presidència en
l'àmbit de Premsa i Comunicació
Funcions genèriques:
-

Col·laborar amb la coordinació de la seva àrea en el procés de definició, seguiment i
avaluació del pla d'actuació corresponent.

-

Definir, desenvolupar i avaluar la planificació del seu marc de responsabilitat d'acord
amb les directrius determinades per la coordinació corresponent.

-

Proposar I'organigrama de la seva direcció, d'acord amb les directrius fixades en el
pla d’actuació de la Diputació, aplicant fórmules per afavorir I’eficàcia i I’eficiència dels
recursos assignats (pressupostaris, tècnics, materials i humans), potenciar el treball

transversal (intern i cap a altres Àrees de la Corporació). Avaluar el seu funcionament
i analitzar I'impacte econòmic i organitzatiu de possibles adequacions.
-

Establir els mètodes de treball que han de permetre una homogeneïtat en I'actuació
dels diferents serveis/oficines, mecanismes de coordinació interna, definint els
diferents nivells de responsabilitat i els procediments a utilitzar per a la presa de
decisions.

-

Definir, amb el seu equip directiu, la planificació dels programes, els projectes i els
serveis de la seva àrea de responsabilitat, i els sistemes d'indicadors que han de
permetre realitzar un seguiment, identificar desviacions en la seva implementació i
prendre les oportunes mesures correctores necessàries per a garantir la consecució
dels resultats.

-

Dirigir i gestionar les actuacions dels serveis/oficines per tal d’assolir els objectius
fixats amb la màxima eficiència en la utilització dels recursos assignats.

-

Dirigir, en la seva àrea de responsabilitat, la implementació de les accions impulsades
des de la Comissió Tècnica.

-

Dirigir la gestió dels recursos propis de la seva direcció (humans, econòmics, tècnics,
informàtics, logístics, etc.).

-

Elaborar i elevar I'avantprojecte de pressupost dels serveis del seu àmbit, d'acord
amb les orientacions de la coordinació de l'àrea i els models de gestió de la Diputació
de Barcelona.

-

Determinar els recursos (pressupostaris, tècnics, materials i humans), valorar el seu
cost econòmic i gestionar-los d'acord amb els models de gestió (contractació,
pressupostaris, de gestió administrativa, de recursos humans, etc.) de la Corporació.

-

Presidir, en el seu cas, els tribunals dels òrgans de selecció de les places pròpies dels
seus serveis.

-

Proposar mesures de formació per al personal de la seva àrea de responsabilitat,
partint de les necessitats expressades per les unitats al seu càrrec.

-

Elevar anualment, a la coordinació de la seva àrea i a la Gerència de la Diputació, un
informe sobre I'eficàcia, el cost i el rendiment dels serveis al seu càrrec.

-

Impulsar l'elaboració de la memòria anual de l'Àrea i dels diferents informes d'activitat
i gestió oportuns.

-

Aplicar els mètodes i els procediments d'avaluació (del rendiment, del
desenvolupament, satisfacció, qualitat, etc.) definits per la Corporació amb la finalitat
de potenciar els seus recursos humans i la consecució dels objectius organitzatius.

-

Avaluar I'impacte econòmic global de les polítiques, els programes, els projectes o els
serveis impulsats des de la seva àrea de responsabilitat, incorporant aquesta
informació a la memòria anual de gestió.

-

Analitzar la viabilitat (econòmica, organitzativa, recursos, etc.) de noves polítiques,
nous projectes, serveis o línies d'actuació, per sotmetre-la a la consideració de la
coordinació de la seva àrea.

-

Integrar el conjunt d'actuacions que han d'assegurar I'aplicació, d'acord amb les
responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna de la
Corporació, de les normes de prevenció de riscos laborals i de la protecció de dades
de caràcter personal en el seu àmbit de responsabilitat.

-

Proposar a l'àrea la resolució dels actes administratius sobre les matèries del seu
àmbit.

-

Crear, mantenir i desenvolupar una xarxa interna-externa de contactes que
contribueixi a I'assoliment dels objectius que tingui definits.

-

Coordinar la construcció, manteniment i ús de les bases de dades corporatives de
contactes externs, de la seva àrea de responsabilitat.

-

Representar, per delegació de la coordinació de l'àrea, la Diputació de Barcelona, en
actes públics o comissions de treball amb organismes públics, entitats privades i
altres institucions.

-

Aquelles altres funcions concretes que d'acord amb l'àmbit tècnic d'actuació estiguin
establertes en la relació de llocs de treball de la Corporació, així com qualsevol altra
funció que Ii sigui encomanada per la Coordinació de l'Àrea o la Gerència de la
Corporació.

Funcions específiques:
-

Impulsar i promoure la comunicació a nivell corporatiu, i a nivell local, dissenyant i
desenvolupant els plans de comunicació corporatius i les campanyes que se’n derivin.

-

Planificar i dissenyar les accions que la Diputació de Barcelona durà a terme amb els
mitjans de comunicació, segons els objectius fixats per la coordinació de la seva àrea
i la Presidència.

-

Dissenyar, coordinar i fer el seguiment de les activitats de comunicació de les àrees
de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms.

-

Dissenyar i dirigir l’elaboració de plans de contingència en l’àmbit de comunicació
davant situacions imprevistes.

-

Planificar i coordinar la gestió dels continguts dels mitjans de comunicació interns de
la Diputació de Barcelona.

-

Dirigir i coordinar les publicacions corporatives i les publicacions sectorials
periòdiques.

-

Dirigir l’aplicació dels manuals d’identitat corporativa, senyalització i estil.

-

Planificar i coordinar el desenvolupament de les activitats de publicitat i comunicació
interna.

-

Coordinar el Pla de Publicacions.

-

Organitzar esdeveniments, exposicions i actes corporatius.

-

Supervisar i establir les directrius d’ús i funcionament de l'arxiu de premsa, així com
l’organització i el manteniment d’aquest arxiu.

-

Coordinar la redacció d’articles, notes de premsa, cartes, textos de web i altres tipus
d’escrits, supervisant-ne la seva distribució i difusió cap als mitjans de comunicació
oportuns, quan la situació així ho requereixi.

-

Participar en reunions, trobades i altres tipus d’activitats relacionades amb la matèria
de la seva especialitat.

-

Contactar i gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació procurant el tracte
correcte de la informació de la corporació, les convocatòries i organització de rodes
de premsa i gestionar les peticions que realitzin els mitjans (entrevistes, dossiers
informatius, etc.).

- Assessorar i prestar serveis tècnics tant a nivell intern (la Corporació en general) com
a nivell extern (municipis i altres institucions) proporcionant informació sobre la
matèria de la seva especialitat.”

c) Apartat novè punt 1, lletra c), queda redactat de la següent manera:
La seva retribució bruta anual serà la corresponent al lloc de Cap del Gabinet de
Premsa i Comunicació que figura en l’annex al present dictamen, la qual
s’estructura en la forma adient en funció de la naturalesa jurídica de la seva relació
de servei amb la Corporació. Es delega en la presidència de la Corporació la seva
modificació, de la qual se’n donarà compte al Ple.”
d) Annex al dictamen d’aprovació de l’estructura directiva de la Diputació de
Barcelona, el darrer incís del qual queda redactat de la manera següent:
“Codi A103P. Descripció: Cap del Gabinet de Premsa i Comunicació.
Nivell CD: 30. Grup: A. Sou 1.109,05 C. Destí 968,75 Factor Base 2.334,88
Fac. Base complement. 103,78 Fac. Hom. Carreres. 606,30 Fac. Jorn.
Condició 365,91 Fact. Ded. Exclusiva 726,14 Retribució Mensual 6.214,81
Retribució Anual 86.157,96.
Nota: quan aquests llocs siguin ocupats per personal eventual, la seva
retribució mensual serà el resultat de dividir entre 14 l’import anual previst en
aquest annex per al corresponent lloc de treball.“
Tercer.- DEIXAR sense efecte qualsevol acord que s’hi oposi o contradigui als
presents.
Quart.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació de Barcelona, als efectes
legals oportuns.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit Popular
(5) i d'Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal (2), l’abstenció dels
diputats assistents del Partit dels Socialista de Catalunya – Progrès Municipal (19) i el

vot en contra dels diputats assistents d'Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de 26 vots a favor, 19
abstencions i 4 vots en contra.
Servei de Programació
7.- Dictamen de data 12 d’abril de 2013, que proposa aprovar diverses
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2013, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per suplements de crèdit, transferències de crèdit i crèdits
extraordinaris entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del
pressupost 2013.
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.
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 6/2013 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2013, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i
suplements de crèdit, per un import total d’un milió tres-cents seixanta-vuit mil vuitcents quaranta-sis euros amb trenta-vuit (1.368.846,38) €, 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 2013 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2013 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.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, amb els vots favorables dels diputats assistents dels grups polítics de
Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialista de Catalunya – Progrés Municipal
(19), del Partit Popular (5) i d'Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal
(2) i l’abstenció dels diputats assistents d'Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa- Entesa (4), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 4
abstencions.

Intervenció General
8.- Dictamen de data 9 d’abril de 2013, que proposa donar compte de l’informe de
l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus Organismes
autònoms, a 31 de març de 2013.
La Base 7ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2013 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
31 de març d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 9 d’abril respecte de
la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona.
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 31 de març d’enguany.
Vist l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada
pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del següent
ACORD
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 31 de març de 2013, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.
I el Ple en resta assabentat.

9.- Dictamen de data 10 d’abril de 2013, que proposa donar compte de l’informe
d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del compliment d’altres
regles fiscals, relatiu a l’aprovació del Pressupost 2013, calculat en termes
consolidats per a les entitats que integren el Sector públic de la Diputació de
Barcelona.
Amb motiu de l’aprovació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2013, donant compliment del 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, amb data 5 de desembre de 2012, la Intervenció General va emetre el
preceptiu informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat.
En l’esmentat informe s'avaluava tant el compliment dels objectius d'estabilitat, com de
la regla de la despesa i del límit d'endeutament estimats per a aquell exercici
pressupostari, previstos en els articles 11è, 12è i 13è de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atès que en el moment de l'elaboració d'aquell informe no es disposava dels projectes de
pressupost corresponents a la resta d'ens del sector públic de la Diputació de Barcelona
relatius a l'exercici 2013, l’abast d’aquell informe d'avaluació dels objectius d’estabilitat i
de les altres regles fiscals es va haver de limitar als pressupostos consolidats de la
Corporació i els seus organismes autònoms.
Vista la relació d’entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona,
aprovada per decret de la Presidència delegada de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
de data 26 de març de 2013.
Atès que, des de la data de formulació d'aquell informe, el Ministeri d'Hisenda i
d'Administracions Públiques ha modificat alguns dels criteris establerts per l'elaboració
dels formularis d'informació del compliment de les regles fiscals corresponents al
pressupost inicial del 2013.
Atès que els formularis elaborats per la resta dels ens del sector públic de la Diputació de
Barcelona respecte dels seus respectius pressupostos de 2013 s'han basat en els criteris
actuals del Ministeri i, per altra banda, la mateixa Corporació en els informes d'avaluació
de les regles fiscals realitzades en el present exercici s'han adoptat els mateixos criteris
abans esmentats.
En conseqüència, es considera convenient emetre un nou informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de les altres regles fiscals relatiu a
l’aprovació del Pressupost 2013, calculat en termes consolidats per a les entitats que
integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, tot actualitzant-lo als criteris i
hipòtesis actuals, i informar-ne de nou en el proper Ple de la Corporació.
Amb tot, cal posar de manifest que aquest nou informe de compliment de les regles
fiscals, elaborat d'acord amb els darrers criteris fixats per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, no altera el sentit de les conclusions contingudes en el que es
va elaborar en data 5 de desembre de 2012, arran de l'aprovació del pressupost General
de la Diputació de Barcelona corresponent a l'exercici 2013.

Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013 i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
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.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe d’avaluació de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i del compliment d’altres regles fiscals, calculat en termes
consolidats per a les entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona,
relatiu a l’aprovació del Pressupost 2013, que no altera el sentit de les conclusions
contingudes en el que es va elaborar en data 5 de desembre de 2012, arran de
l'aprovació del pressupost General de la Diputació de Barcelona corresponent a l'exercici
2013.
Segon.- TRAMETRE còpia del referit informe a l’Administració de l’Estat, al Departament
d’Economia i Coneixement, i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen de data 11 de març de 2013, que proposa acceptar l’especificació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Alpens, 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 d'Alpens en data 18 de febrer de 2013 acordà l’especificació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Alpens, en data 18 de febrer de 2013 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
a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord primer en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a coneixement
general, d’acord amb el que estableix l’article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i també
a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
11.- Dictamen de data 5 d’abril de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de liquidació d'ICIO.
El ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt en data 14 de març de 2013 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
liquidació d'ICIO 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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament
d'Arenys Munt, en data 14 de març de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de la
competència de realitzar les liquidacions per determinar els deutes tributaris en relació
a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
12.- Dictamen de data 11 de març de 2013, que proposa restar assabentat de
l’acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en relació a revocar la
delegació de les funcions efectuades a la Diputació de Barcelona, de liquidació i
recaptació d'ingressos de dret públic per a la prestació del servei de transport
escolar col·lectiu no obligatori per alumnes escolaritzats a la comarca de l'Alt
Penedès i per la prestació de serveis de l'Escola de Música de l'Alt Penedès.
El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en sessió celebrada el dia 14 de febrer
de 2013, va aprovar revocar la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,
respecte a les funcions de liquidació i recaptació d'ingressos de dret públic per a la
prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per alumnes
escolaritzats a la comarca de l'Alt Penedès i per la prestació de serveis de l'Escola de
Música de l'Alt Penedès.

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 Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentat de l’acord del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
en sessió celebrada el dia 14 de febrer de 2013, en relació a revocar la delegació
efectuada a la Diputació de Barcelona, respecte a les funcions de liquidació i
recaptació d'ingressos de dret públic per a la prestació del servei de transport escolar
col·lectiu no obligatori per alumnes escolaritzats a la comarca de l'Alt Penedès i per la
prestació de serveis de l'Escola de Música de l'Alt Penedès.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l'Alt Penedès 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 resta assabentat.
13.- Dictamen de data 2 d’abril de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, 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 Palau-Solità i Plegamans en data 28 de febrer de 2013
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Palau-Solità i Plegamans, en data 28 de febrer de 2013 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.- Taxa per la utilització de la deixalleria municipal








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.

II.- Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació d'animals domèstics.








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.

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.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
14.- Dictamen de data 4 d’abril de 2013, que proposa acceptar l'ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Parets del Vallès, l’Ajuntament ha
delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Parets del Vallès en data 28 de febrer de 2013, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, article 7, i a la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
a. 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 60.4 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, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre.
b. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
c. 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.
d. 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.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
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
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
15.- Dictamen de data 3 d’abril de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, 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 Santa Coloma de Cervelló en data 28 de febrer de 2013
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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló, en data 28 de febrer de 2013 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:
- Quotes d'urbanització








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació del 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 necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
16.- Dictamen de data 3 d’abril de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra en data 19 de març de 2013 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit
acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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
Vilalba Sasserra, en data 19 de març de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d’aigua











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.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Desevolupament Econòmic
17.- Dictamen de data 4 d’abril de 2013, que proposa convalidar el conveni de
col.laboració, signat en data 3 d’abril de 2013, entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació
Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya i Caixa Capital Risc SGCER, SA,

per acollir un Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA
BIC) i el desenvolupament de les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona.
Vistes les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 91 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.
L’Agència Europea de l’Espai (en endavant ESA), està integrada per 18 estats
membres, dels quals Espanya forma part. Té com a principal objectiu configurar el
desenvolupament de la capacitat espacial europea i garantir que la inversió en
activitats espacials tingui un rendiment positiu vers la ciutadania dels estats membres.
La coordinació entre aquests18 estats membres permet desenvolupar programes i
activitats d’un major impacte vers activitats realitzades de manera individual.
La missió que té l’ESA, i per la que dissenya i orienta els seus projectes és
fonamentalment conèixer més a fons el planeta Terra, l’entorn espacial que l’envolta,
el sistema solar i l’univers, però també, com a prioritat bàsica, el desenvolupament de
tecnologies i serveis basats en satèl·lits i el foment de la indústria europea.
En aquest àmbit d’actuació, l’ESA, mitjançant la Xarxa de Centres d’Incubació
d’Empreses (BIC -Business Incubation Centres- Network), té la voluntat de recolzar
aquelles idees empresarials que utilitzin tecnologies transferides des del món espacial
i els productes i serveis relacionats amb l’espai, ajudant a desenvolupar aquestes
idees per a transformar-les en empreses viables.
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa SAU SPM, acompanya i
impulsa el creixement econòmic de la ciutat i el seu àmbit d’influència, executant les
polítiques de promoció econòmica per al suport a la iniciativa emprenedora, el
creixement empresarial i l’ocupació, a més de promocionar la ciutat internacionalment i
els sectors estratègics en clau de proximitat al territori i compta entre els seus
equipaments amb dues incubadores i amb el Parc Tecnològic Barcelona Nord. A més
Barcelona Activa forma part des de l’any 2003 de la Xarxa d’Incubadores de l’Espai
ESINET i ha participat en les seves activitats des de llavors, adreçant activitats
específiques a les empreses del sector aeroespacial i relacionats. Aquest fet és
indispensable per poder presentar la candidatura per acollir una incubadora ESA BIC.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB) és un ens local supramunicipal
de caràcter territorial que assumeix com a competències pròpies les activitats i serveis
necessaris per a fomentar l’activitat econòmica, promoure l’ocupació i la creació
d’empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics,
així com promoure un Pla estratègic metropolità que, amb la participació dels agents
econòmics, socials i institucionals, afavoreixi la modernització, la recerca i la innovació.
Al juliol de 2012 va crear l’Agència de Desenvolupament Econòmic per executar les
estratègies, polítiques i accions establertes i aprovades per l’AMB en l’àmbit del
Desenvolupament Econòmic.

La voluntat de l’AMB, a través de l’Agència de Desenvolupament Econòmic, és establir
un marc estable de relació i col·laboració amb Barcelona Activa, com a eina principal
d’execució de les estratègies, polítiques i accions en matèria de desenvolupament
econòmic a l’àmbit de l’AMB, recolzant projectes conjunts en aquest àmbit geogràfic.
La Diputació de Barcelona és una administració local que té entre altres la finalitat
d’impulsar el desenvolupament econòmic de la província de Barcelona. Per a tal
finalitat, entre altres actuacions, el Servei de Teixit Productiu de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local dóna suport a les entitats locals que ofereixen
assistència a les persones emprenedores, a les empreses en creixement i als sectors
d’activitat econòmica, articulant amb elles una amplia xarxa de centres locals de
serveis a les empreses.
Ell Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc dels seus objectius d’afavorir el
desenvolupament territorial de la comarca a partir de la generació, creació i atracció
d’activitat econòmica, va realitzar l’any 2010 un estudi per a definir la viabilitat de la
creació d’un clúster d’aviònica a la comarca del Baix Llobregat, estudi que recollia una
diagnosi que va permetre identificar els principals agents i actius del territori i
formulava de forma detallada un conjunt de propostes per a la generació d’oportunitats
de futur del sector de l’aviònica, l’aeronàutica i l’espai, tant a la comarca del Baix
Llobregat com al conjunt de Catalunya.
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució amb expertesa en els
àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències i els seus tres campus i sis centres
adscrits repartits pel territori català fan d’ella un punt de referència i, en complicitat
amb el teixit productiu, un agent i motor de canvi econòmic i social, posant en valor la
recerca bàsica i aplicada i transferint tecnologia i coneixement a la societat.
La Fundació Parc Universitat Politècnica de Catalunya (creada al 2005) i que
actualment disposa de 90.000 metres quadrats construïts, s’estableix com l’entitat
facilitadora de la valorització i transferència tecnològica, oferint i gestionant espais
d’incubació i serveis de valor afegit. En termes de valorització, el Programa Innova de
la UPC ha estat des de la seva creació (1998) un referent i la primera de l’estat
Espanyol en nombre de creació d’empreses de base tecnològica.
Caixa Capital Risc és la gestora de capital risc de “la Caixa”, que ofereix finançament
adequat, en funció de l’etapa i maduració del projecte, posant especial èmfasi a les
empreses de caràcter innovador en l’àmbit de les ciències de la vida, les tecnologies
de la informació i la sostenibilitat.
Atès l’interès de les parts en col·laborar per aconseguir aquesta finalitat, s’ha
considerat convenient subscriure un conveni per a la presentació de la candidatura per
acollir un Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el
desenvolupament de les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona.
És per aquesta raó que la Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
informà favorablement l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
la Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació Parc UPC

i Caixa Capital Risc SGECR SA per a la presentació de la candidatura per acollir un
Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el
desenvolupament de les tasques en el marc de l’ESA BIC Barcelona.
Per poder presentar la candidatura per acollir un Business Incubation Center, dins de
termini, era necessari que el conveni fos signat com a molt tard el 3 d’abril del 2013.
És per aquest motiu que, sent requisit necessari l’aprovació prèvia de la minuta del
conveni, i donat que no es preveia que el Ple es reunís fins el dia 25 d’abril de 2013,
data de la següent sessió ordinària, va ser el President qui, per raons d’urgència, va
aprovar, per decret número 2427/13, de data 2 d’abril de 2013, el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat
Politècnica de Catalunya, la Fundació Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya i
Caixa Capital Risc SGECR, SA, per acollir un Business Incubation Center de l’Agència
Europea Espacial (ESA BIC), que havia de ser sotmès a ratificació del Ple en la
següent sessió que es celebri, d’acord amb el previst a l’apartat 2.4.b) de la Refosa
1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del Decret de
Presidència número 882/13 de data 14 de febrer de 2013 i publicada en el BOPB de
19 de febrer de 2013.
L’Ajuntament de Barcelona, amb posterioritat, va sol·licitar a les entitats signatàries
uns canvis d’escassa entitat que afectaven a la redacció del conveni, els quals van ser
acceptats per totes les parts.
En data 3 d’abril de 2013, es va signar el conveni per acollir un Business Incubation
Center de l’Agència Europea Espacial, incorporant les modificacions proposades per
l’Ajuntament de Barcelona.
Vist l’article 67.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atesa l’especial rellevància institucional del conveni, i vist el que disposen l’epígraf
2.4.e) de la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple (BOPB de data
19 de febrer de 2013) i l’epígraf 14.6 de Decret de la Presidència de la Corporació de
data 2 de maig de 2012, de delegació de funcions de Secretaria (BOPB de data 16 de
maig de 2012).
En virtut de tot això, el Cap del Servei de Teixit Productiu proposa al President delegat
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local que, previ l’informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment, elevi al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR el conveni de col·laboració, signat en data 3 d’abril de 2013,
entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Universitat Politècnica de

Catalunya, Caixa Capital Risc SGCER, SA i la Fundació Parc de la Universitat
Politècnica de Catalunya, per acollir un Business Incubation Center de l’Agència
Europea de l’Espai (ESA BIC), i el Desenvolupament de les tasques en el marc de
l’ESA BIC Barcelona, que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA, CAIXA CAPITAL RISC I LA FUNDACIÓ PARC UPC PER LA
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA PER ACOLLIR UN BUSINESS INCUBATION
CENTER DE L’AGÈNCIA EUROPEA DE L’ESPAI (ESA BIC) I EL DESENVOLUPAMENT
DE LES TASQUES EN EL MARC DEL ESA BIC BARCELONA
Barcelona, dia 3 d’abril de 2013
INTERVENEN:
D’una part, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, assistit
per Jordi Cases i Pallarès, Secretari General de la Corporació.
D’altra part, Antonio Balmón Arévalo, Vicepresident Executiu de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, (AMB), qui actua en nom i representació d’aquesta institució, amb seu a
Barcelona, carrer 62, número 16-18, sector A de la Zona Franca, i amb codi d’identificació
fiscal P-0800258F, en exercici de la delegació de competències al seu favor realitzada per la
Presidència de la Institució mitjançant resolució de 21 de juliol de 2011 (BOP Barcelona 19
d’agost), assistit pel Secretari General de l’AMB, Sebastià Grai i Àvila.
D’altra part, Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de Barcelona, facultat
d’acord amb la Refosa número 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB
de 19 de febrer de 2013; assistit per la Secretària General Petra Mahíllo García, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig de
2012, publicat en el BOPB de data 16 de maig de 2012.
D’altra part, Joaquim Balsera Garcia, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
actuant en representació d’aquesta institució en virtut de les facultats que li confereix l’Acord
de Junta de Govern celebrada el dia 3 de desembre 2012.
D’altra part, Antoni Giró i Roca, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya,
(UPC), actuant en representació d’aquesta institució en virtut del nomenament pel Decret
47/2010, de 30 de març (DOGC núm. 5600 de data 1 d’abril de 2010) i d’acord amb les
competències previstes a l’Estatut de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovat pel
Decret 225/2003, de 23 de setembre (DOGC núm. 3982, de 8 d’octubre).
D’altra part, Elisabeth Jordà Llosada, en qualitat de Directora de la Fundació Parc de la
Universitat Politècnica de Catalunya (Parc UPC) amb NIF XXX i seu al carrer Jordi Girona,
31, actuant en representació d’aquesta entitat i en virtut de l’escriptura de poder atorgada al
seu favor davant el notari Francisco Armas Omedes el dia 10 de juny de 2011, amb el
número 1590 del seu protocol.
D’altra part, Marcelino Armenter Vidal, President de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R, SA i
(Caixa Capital Risc), segons nomenament elevat a públic mitjançant escriptura pública
atorgada davant del Notari de Barcelona Rafael Córdoba Benedicto en data 3 d’agost de
2012 amb número de protocol 2.525.

MANIFESTEN:
Primer.- L’Agència Europea del Espai (en endavant l’ESA) té com a principal objectiu
configurar el desenvolupament de la capacitat espacial europea i garantir que la inversió en
activitats espacials tingui un rendiment positiu vers la ciutadania dels estats membres. La
coordinació entre els diferents estats membres que formen part de l’ESA permet
desenvolupar programes i activitats d’un major impacte vers activitats realitzades de manera
individual.
La missió que té l’ESA, i per a la que dissenya i orienta els seus projectes és
fonamentalment conèixer més a fons el planeta terra, l’entorn espacial que l’envolta, el
sistema solar i l’univers. Però també té com a prioritat, el desenvolupament de tecnologies i
serveis basats en satèl·lits i fomentar la indústria europea.
Segon.- Que, en aquest àmbit d’actuació, l’ESA, mitjançant la Xarxa de Centres d’Incubació
d’Empreses (BIC -Business Incubation Centres- Network), té la voluntat de recolzar aquelles
idees empresarials que utilitzin tecnologies transferides des del món espacial i els productes
i serveis relacionats amb l’espai, ajudant a desenvolupar aquestes idees per a transformarles en empreses viables. En aquest sentit, l’ESA realitza les aportacions dirigides a l’incentiu
econòmic a les empreses, a l’entitat contractant i als projectes ESA BIC.
Tercer.- Que l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa SAU SPM, en el marc
de la iniciativa Barcelona Growth, acompanya i impulsa el creixement econòmic de la ciutat i
el seu àmbit d’influència, executant les polítiques de promoció econòmica per al suport a la
iniciativa emprenedora, el creixement empresarial i l’ocupació a més de promocionar la
ciutat internacionalment i els sectors estratègics en clau de proximitat al territori i compta
entre els seus equipaments amb dues incubadores i amb el Parc Tecnològic Barcelona
Nord.
Quart.- Que Barcelona Activa forma part des de l’any 2003 de la Xarxa d’Incubadores de
l’Espai ESINET i ha participat en les seves activitats des de llavors, adreçant activitats
específiques a les empreses del sector aeroespacial i relacionats. A més a més, Barcelona
Activa forma part de la EBN (European BIC Network). Sent aquests fets indispensables per
a poder presentar la candidatura per a acollir una incubadora ESA BIC.
Cinquè.- Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona és un ens local supramunicipal de caràcter
territorial format per 36 municipis, entre els quals existeixen vinculacions econòmiques i
socials que fan necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis
de manera conjunta. En aquest àmbit, la Llei 31/2010 aprovada pel Parlament de Catalunya,
preveu que la nova AMB assumeixi com a competències pròpies les activitats i serveis
necessaris per a fomentar l’activitat econòmica, promoure l’ocupació i la creació d’empreses
en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics així com promoure
un Pla estratègic metropolità que, amb la participació dels agents econòmics, socials i
institucionals, afavoreixi la modernització, la recerca i la innovació.
Sisè.- Que l’Agència pel Desenvolupament Econòmic és l’eina creada al juliol de 2012 des
de l’AMB, per a executar les estratègies, polítiques i accions establertes i aprovades per
l’AMB en l’àmbit del desenvolupament econòmic. Així, la voluntat de l’AMB a través de
l’Agencia de Desenvolupament Econòmic, és establir un marc estable de relació i
col·laboració com a eina principal de execució de les estratègies, polítiques i accions, en
matèria de desenvolupament econòmic a l’àmbit de l’AMB, recolzant projectes conjunts en
aquest àmbit geogràfic.

Setè.- Que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local amb la finalitat
d’impulsar el desenvolupament econòmic de la província de Barcelona. Per a tal finalitat,
entre d’altres actuacions, la Diputació de Barcelona dóna suport a les entitats locals que
ofereixen assistència a les persones emprenedores, a les empreses en creixement i als
sectors d’activitat econòmica, articulant amb elles una amplia xarxa de centres locals de
serveis a les empreses.
Vuitè.- Que la minuta de conveni ha estat aprovada per Decret de Presidència que se
sotmetrà a ratificació del Ple de la Diputació de Barcelona a la primera sessió que es celebri.
Novè.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, en el marc dels seus objectius d’afavorir
el desenvolupament territorial de la comarca, a partir de la generació, creació i atracció
d’activitat econòmica, va realitzar l’any 2010 un estudi per a definir la viabilitat de la creació
d’un clúster d’aviònica en la comarca del Baix Llobregat, estudi que recollia una diagnosi
que va permetre identificar els principals agents i actius del territori i formulava de forma
detallada un conjunt de propostes per a la generació d’oportunitats de futur del sector de
l’aviònica, l’aeronàutica i l’espai, tant a la comarca del Baix Llobregat com al conjunt de
Catalunya.
Desè.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat validarà la signatura del present conveni,
posteriorment a l'acta de signatura, en la primera sessió de junta de govern que es celebri.
Onzè.- Que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució amb expertesa
en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències i els seus tres campus i sis centres
adscrits repartits pel territori català fan d’ella un punt de referència i, en complicitat amb el
teixit productiu, un agent i motor de canvi econòmic i social, posant en valor la recerca
bàsica i aplicada i transferint tecnologia i coneixement a la societat. El Parc UPC, creat en
2005, i que actualment disposa de 104.000 metres quadrats construïts, s’estableix com
l’entitat facilitadora de la valorització i transferència tecnològica, oferint i gestionant espais
d’incubació i serveis de valor afegit. En termes de valorització, el Programa Innova de la
UPC ha estat des de la seva creació en 1998 un referent i la primera de l’estat Espanyol en
nombre de creació d’empreses de base tecnològica.
Dotzè.- Que Caixa Capital Risc és la gestora de capital risc de “la Caixa”, que ofereix
finançament adequat, en funció de l’etapa i maduració del projecte, posant especial èmfasi a
les empreses de caràcter innovador en l’àmbit de les ciències de la vida, les tecnologies de
la informació i la sostenibilitat.
En virtut del que s’ha exposat, les parts, reconeixent-se mútuament competència i capacitat
per a obligar-se, formalitzen el present conveni de col·laboració, que es regirà pels següents
PACTES:
Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és d’una banda el treball conjunt entre les parts per a
presentar una candidatura per acollir un Centre d’Incubació d’Empreses de l’Agència
Europea de l’Espai (ESA BIC) i d’altra banda, en cas de que la candidatura sigui acceptada,
regular el funcionament de l’incubadora ESA BIC i el suport a les empreses incubades.
El resultat esperat del ESA BIC, en el marc del present conveni, és incubar, acompanyar i
assessorar a un màxim de 40 projectes empresarials.

Segon. UBICACIÓ
Les parts acorden que la ubicació de l’ESA BIC Barcelona, una vegada acceptada la
candidatura, serà l’edifici RDIT del Parc UPC- Parc Mediterrani de la Tecnologia a
Castelldefels. Aquestes instal·lacions són propietat de la Universitat Politècnica de
Catalunya, que proveirà l’espai necessari per a ubicar una incubadora en les seves
instal·lacions, cobrint així les necessitats d’un projecte com l’actual i a la vegada garantint
cobrir les necessitats de les empreses instal·lades.
Tercer. COMPROMISOS I APORTACIONS DE LES PARTS
Per a l’assoliment dels objectius del conveni, les parts assumeixen els compromisos
següents:
AJUNTAMENT DE BARCELONA, mitjançant Barcelona Activa:
-

Coordinar la presentació de la candidatura de l’ESA BIC. Amb aquesta finalitat, s’ha
procedit a la contractació de serveis d’assistència tècnica per import de 51.377,20 euros.
Gestionar, mitjançant Barcelona Activa SAU SPM en qualitat d’entitat membre de la
Xarxa d’Incubadores de l’Espai ESINET, la interlocució amb la ESA en representació de
les parts signants del present acord.
Recolzar i ajudar, mitjançant l’equip tècnic necessari, a les empreses incubades. Així
com garantir el bon funcionament de la incubadora ESA BIC.
Assumir la funció de Secretaria Tècnica del Projecte, portant a terme les tasques que es
descriuran en el pacte quart.

El valor econòmic de les aportacions realitzades per Barcelona Activa s’estima en 451.377,2
euros. El desglossament d’aquest import és el següent: 51.377,20 € per la coordinació de la
presentació de la candidatura de l’ESA BIC i d’altra part, s’estima en 400.000 € el cost dels
recursos humans i tècnics de la seva organització destinats al projecte. D’altra banda,
Barcelona Activa rebrà de l’ESA una aportació per import de 175.000 € per a desenvolupar
les funcions de Secretaria Tècnica i, per tant, el valor econòmic final de les aportacions
realitzades per Barcelona Activa s’estableix en 276.377,20 €.
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA:
-

Contribuir amb el import màxim
entrin a la Incubadora ESA BIC.
següent:
ANY
2013
2014
2015
2016
2017

de 500.000 € en concepte d’ajut a les empreses que
Aquesta aportació tindrà la imputació temporal prevista
IMPORTS
50.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €

Atès que el present conveni comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, es
compromet a tramitar el corresponent expedient.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
-

Contribuir amb el import màxim de 250.000 € en concepte d’ajut a les empreses que
entrin a la Incubadora ESA BIC. Aquesta aportació tindrà la imputació temporal prevista
següent:
ANY
2013
2014
2015
2016
2017

IMPORTS
25.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
75.000,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/30103/433/46900
G/30103/433/469
G/30103/433/469
G/30103/433/469
G/30103/433/469

Atès que el present conveni comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, es compromet a
tramitar el corresponent expedient.
L’aportació estarà condicionada a l’aprovació de la candidatura ESA BIC Barcelona per
part de l’ESA. En el cas que es compleixi aquesta condició, el pagament de l’aportació
de Diputació de Barcelona, es tramitarà de la manera següent:
- L’aportació dels vint-i-cinc mil euros que correspon a l’any 2013, es realitzarà un cop
aprovada la candidatura i es justificarà, com a màxim el 31 de juliol de 2014, mitjançant
informe favorable de la Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic en base a
les actes degudament signades del Tender Evaluation Form i en funció del calendari
d’accés al programa d’incubació de les empreses.
- Les aportacions dels cinquanta mil euros corresponents als anys 2014, 2015 i 2016 es
realitzaran dintre dels respectius exercicis fiscals, previ informe favorable de la Gerència
de Serveis de Desenvolupament Econòmic, emès com a molt tard el 28 de febrer de
l’any següent, annexant les actes degudament signades del Tender Evaluation Form del
període corresponent.
- L’aportació dels setanta-cinc mil euros que correspon a l’any 2017 es realitzarà, dintre
de l’exercici fiscal, un cop liquidat el pressupost de tot el projecte per part del Comitè
Promotor i previ informe favorable de la Gerència de Serveis de Desenvolupament
Econòmic annexant la documentació corresponent, com a molt tard tres mesos després
de la finalització del període de vigència del present conveni.
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT:
-

Contribuir amb el import màxim de 250.000 € en concepte d’ajut a les empreses que
entrin a la Incubadora ESA BIC. Aquesta aportació tindrà la imputació temporal prevista
següent:
ANY
2013
2014
2015
2016
2017

IMPORTS
25.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
75.000,00 €

Atès que el present conveni comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos del Consell Comarcal del Baix Llobregat. En aquest sentit, es
compromet a tramitar el corresponent expedient.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA:
-

-

Facilitar l’espai per a la ubicació del ESA BIC Barcelona, a la planta baixa ala oest del
edifici RDIT al Parc Mediterrani de la Tecnologia
Aportar a cadascuna de les empreses incubades a la ESA BIC un màxim de 80 hores de
suport científic i tècnic provinent dels seus investigadors i/o de les entitats vinculades o
associades.
Facilitar a les empreses incubades l’accés a les instal·lacions científico-tècniques.
Donar suport a les empreses incubades, mitjançant assessorament, acompanyament i
altres serveis de valor afegit.
Col·laborar amb Barcelona Activa, per a garantir el bon funcionament de l’equipament i
de les activitats que es realitzin en les seves instal·lacions.
Gestionar i cobrar per l’ús d’espai a les empreses incubades. Els preus per a ús d’espai
de la incubadora vindran marcats per la política de preus vigents segons el model Parc
UPC per a l’edifici RDIT del PMT de Castelldefels. Aquests preus seran validats per les
parts signants del present conveni, i s’especificaran en un annex al mateix.
Els ingressos provinents de l’arrendament hauran de ser destinats exclusivament al
manteniment dels espais ocupats per la Incubadora i serveis associats.
Qualsevol canvi de preus o condicions que afectin a la incubadora ESA BIC caldrà que
siguin de forma prèvia aprovats/des pel Comitè Promotor.
Fer-se càrrec dels costos associats a les infraestructures per a tenir incubades a les
empreses: manteniment correctiu i preventiu de l’edifici, subministraments i serveis de
neteja d’espais comuns, seguretat, jardineria, despeses comuns de recinte PMT, i en
general tots els necessaris per al correcte funcionament de la Incubadora. També caldrà
tenir en compte les necessitats que tingui el personal que hi destinaran les altres parts de
forma puntual o fixa per a poder realitzar les seves aportacions, com oficines, espais de
reunions i altres.

El valor econòmic de les aportacions realitzades per la Universitat Politècnica de Catalunya
s’estima en 880.000 €, en recursos humans i tècnics de la seva organització destinats al
projecte.
CAIXA CAPITAL RISC:
-

Contribuir amb un programa de crèdits participatius per a les empreses incubades per un
valor total màxim de 2.000.000 €. Aquests préstecs participatius estaran subjectes al
procediment i a la aprovació del comitè d’inversions de l’entitat financera.
Donar suport a les persones i les iniciatives emprenedores durant la fase d’incubació
seguint els criteris marcats per l’ESA.

A més, totes les parts es comprometen a desenvolupar les tasques i assumir les
responsabilitats i funcions decidides pel Comitè Promotor.
A l’Annex 2 s’inclou un quadre resum amb les aportacions de les diferents institucions
signants.
Quart. ESTRUCTURA DE GESTIÓ
Les parts acorden establir la següent estructura de gestió:

COMITÈ PROMOTOR:
Estarà integrat per un representant de cadascuna de les institucions i entitats participants i
tindrà les funcions i responsabilitats següents:
- Recolzar i impulsar la candidatura del projecte ESA.
- Donar suport a la promoció i difusió de la candidatura així com del ESA BIC Barcelona.
- Col·laborar en la cerca de projectes candidats per entrar a la Incubadora.
- Participar en el Tender Evaluation Board (TEB). En el TEB, es realitzarà la selecció dels
projectes a incubar, que hagin presentat una proposta i estigui validada en el pas previ,
el Tender Opening Board (TOB).
- Participar en l’elaboració i/o validació de l’estratègia del projecte ESA BIC i del seu pla
d’acció.
- Validar els pressupostos i l’avaluació i liquidació dels mateixos.
- Control i seguiment de les activitats i accions realitzades en el marc del projecte ESA BIC
així com dels seus resultats.
El Comitè Promotor es reunirà amb regularitat mínima semestral per treballar sobre els
punts que s’hagin suggerit per les diferents entitats. El Comitè Promotor serà convocat per
la Secretaria Tècnica cada sis mesos o a sol·licitud d’algun dels seus membres. El Comitè
Promotor serà presidit pel representant de l’Ajuntament de Barcelona. El Comitè Promotor
adoptarà els acords per majoria dels seus membres. En cas d’empat, la Presidència tindrà
vot de qualitat.
El Comitè Promotor podrà plantejar la conveniència i, en el seu cas, decidirà sobre la
necessitat de tenir un Consell Assessor, quins membres o institucions en formaran part i
quines funcions haurà de tenir. Com a part de la presentació de la candidatura, es prepararà
un llistat de persones per a formar part del Consell Assessor, que es posarà a disposició de
les parts signants, si així ho desitgen.
SECRETARIA TÈCNICA:
Barcelona Activa assumirà la responsabilitat de la Secretaria Tècnica del projecte i les parts
col·laboraran per a que aquesta pugui complir amb les obligacions davant de l’ESA i les
tasques a portar a terme en el marc del projecte.
La Secretaria Tècnica assumirà les funcions següents:
- Coordinar i elaborar la documentació que recolzarà la candidatura de l’ESA BIC.
- Coordinar la difusió i comunicació del projecte d’incubadora ESA BIC i de les empreses
incubades.
- Donar suport a les empreses incubades, conjuntament amb la UPC i les seves entitats i
institucions vinculades (Programa Innova, Parc UPC)
- Coordinar les tasques de la Incubadora ESA BIC: planificació, calendari de treball de
projecte, avaluació del projecte per part dels participants, elaboració de les
corresponents memòries del programa i control pressupostari.
- Ser el canal únic de comunicació i de relació amb l’ESA en relació al projecte ESA BIC i
activitats derivades d’aquest, realitzant les documentacions justificatives i atenent els
requeriments que aquesta entitat sol·liciti sobre aquest projecte.
- Convocar als membres del Comitè Promotor cada tres mesos per a que participin en el
Tender Evaluation Board (TEB), on es seleccionaran els projectes a incubar.
- Convocar el Comitè Promotor amb una periodicitat mínima semestral o quan algun dels
seus membres ho sol·liciti. La Secretaria Tècnica assistirà al mateix amb veu però sense
vot i realitzarà les actes de la reunió d’aquest Comitè.
- Preparar amb periodicitat trimestral la proposta de selecció dels projectes a incubar.
Recollir totes les candidatures de les Open Calls, validar que estigui tota la informació i

-

-

conjuntament amb l’ESA, en el Tender Opening Board (TOB), realitzar una comprovació
que les candidatures compleixin amb els requisits establerts.
Controlar i seguir el pla de treball, i les fites de les empreses incubades. Compilar els
informes i la documentació per part de les empreses, per a presentar a qui correspongui.
En cas que acompleixi les fites pactades, procedir a donar l’ordre de pagament del
incentiu.
En cas que el Comitè Promotor, acordi la necessitat d’un Consell Assessor, serà la
Secretaria Tècnica qui els convocarà, i realitzarà les tasques de redacció de les actes del
mateix.

Cinquè. PROCÉS DE SELECCIÓ DELS PROJECTES A INCUBAR
El procés de selecció tindrà tres fases (Open Call, TOB i TEB). Aquest procés es realitzarà 4
cops l’any, és a dir de forma trimestral. El calendari vindrà marcat per l’ESA. Aquelles
empreses que completin el procés satisfactòriament, seran les empreses que s’incubin en el
ESA BIC Barcelona.
A continuació detallem les 3 fases i la intervenció de les diferents parts en aquestes fases.
Open Call: Les persones emprenedores i les empreses que vulguin instal·lar-se a l’ESA BIC
Barcelona, hauran de presentar la seva candidatura, aprofitant els canals establerts per a tal
fi.
La Secretaria Tècnica, en aquesta part del procés tindrà 2 objectius:
- Publicar i difondre l’Open Call del ESA BIC Barcelona, amb la finalitat d’obtenir el màxim
nombre de candidatures possibles, ja siguin a l’estat espanyol o de la resta d’Europa. Per
a tal fi s’aprofitaran els mitjans disponibles per les parts, per l’ESA i per entitats
col·laboradores.
-

Monitoritzar les candidatures per a que tota la documentació demanada a les empreses
i/o persones emprenedores, estigui complimentada en la data de termini del procés de
recepció de candidatures. Així com resoldre els dubtes i preguntes que puguin sorgir a
aquelles empreses o persones emprenedores que hagin presentat la sol·licitud.

El Comitè Promotor, haurà d’ajudar, amb els seus mitjans, a difondre aquesta Open Call.
Tender Opening Board (TOB): Un cop finalitzat el termini per a presentar candidatures, es
realitza una primera avaluació, per a validar que les sol·licituds presentades compleixin amb
els requisits marcats per poder accedir al programa d’incubació. En aquesta fase per
exemple, es valora si la tecnologia compleix amb els requeriments mínims marcats, que
l’empresa no tingui més de 5 anys i altres. Aquesta fase és assumida per la Secretaria
Tècnica conjuntament amb l’ESA.
Tender Evaluation Form: (TEB) En aquesta fase, arriben aquelles sol·licituds, que han estat
validades al TOB. Les entitats del Comitè Promotor, conjuntament amb l’ESA, decidiran
quines són les empreses que accedeixen al programa d’incubació. Aquelles empreses que
accedeixin, també veuran aprovat el incentiu econòmic sol·licitat, sempre i quan:
-

No excedeixi dels 50.000 €
Realitzi la despesa/inversió del incentiu en els paràmetres establerts, per l’ESA i per
el Comitè Promotor.
Assoleixi les fites marcades per a rebre els incentius.

Sisè. DESTÍ I GESTIÓ DEL PAGAMENT DELS INCENTIUS ECONÒMICS A LES
EMPRESES
La quantia màxima del incentiu econòmic serà com a màxim de 50.000 € per empresa (el
50% del import del incentiu serà aportat per l’ESA i l’altre 50% serà l’aportació provinent dels
imports que les parts s’han compromès a aportar en el pacte tercer del present conveni).
L’ESA aportarà en total un màxim d’un milió d’euros.
Els incentius econòmics a les empreses, com a norma general, aniran destinats a la
generació de prototips, despeses de validació i valorització del projecte, compres d’actius
estratègics i drets de propietat intel·lectual.
El Comitè Promotor podrà proposar un llistat d’actius i despeses elegibles, i modificar-los,
per a poder utilitzar els incentius atorgats, sempre dintre del marc que l’ESA proposi.
Aquests incentius sortiran del fons creat per les aportacions econòmiques de les parts i per
l’ESA.
Les empreses tindran un pla de fites, que serà seguit i avaluat per la Secretaria Tècnica, qui
realitzarà un informe de seguiment per entregar als membres del Comitè Promotor que ho
sol·licitin. En funció de l’informe realitzat per la Secretaria Tècnica, es decidirà atorgar o
denegar l’entrega de l’incentiu. En cas d’aprovació, la Secretaria Tècnica tramitarà el
incentiu econòmic corresponent a l’empresa.
Barcelona Activa, com a Secretaria Tècnica s’encarregarà de gestionar, segons les normes
del projecte, els fons destinats per a les ajudes a les empreses instal·lades en la incubadora
ESA BIC. A aquests efectes, Barcelona Activa serà la perceptora dels fons mitjançant un
compte corrent propi, que es destinarà a aquesta finalitat i farà les transferències que
escaiguin a les empreses incubades.
Setè. VIGÈNCIA
La vigència d’aquest conveni serà de cinc anys a comptar des de la data de la seva
signatura i podrà ser prorrogat per acord formalitzat per escrit de les parts signants on
fixaran, si s’escau, el període de la durada de la pròrroga.
Vuitè. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció del present conveni:
 Si l’ESA no accepta la candidatura de l’ESA BIC Barcelona o en el transcurs del present
conveni decideix deixar de recolzar el projecte.
 El transcurs de la vigència d’aquest conveni.
 El mutu acord entre les parts.
 Per denúncia expressa de qualsevol de les parts signants, notificada en forma a la resta
amb una antelació mínima de sis mesos, si considera que s’ha vulnerat o s’ha incomplert
alguna de les clàusules. En aquest cas, les parts es comprometen a executar les
actuacions pendents, ja aprovades i iniciades.
 El incompliment greu i reiterat de qualsevol de les parts d’alguna de les estipulacions
essencials del conveni, sense prejudici de les responsabilitats en les que hagi pogut
incórrer.
 Qualsevol altra que prevegi la normativa vigent d’aplicació.

Novè. DIFUSIÓ
Les parts es comprometen a publicitar i donar visibilitat al Conveni i els seus continguts a
través de les respectives pàgines web i d’altres suports que es considerin adients.
Desè. CONFIDENCIALITAT I DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les parts declaren que han portat a terme la implementació de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a fi d’assegurar el
compliment de la normativa en vigor. Concretament, les parts es comprometen a guardar la
màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial. Es considerarà
Informació Confidencial qualsevol dada a la que les parts accedeixin en virtut del conveni.
Les parts es comprometen a no divulgar aquesta Informació Confidencial així com a no
publicar-la ni posar-la a disposició de tercers sota qualsevol modalitat jurídica o de fet.
Onzè. RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes per l’article 108 a 112 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, així
com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Dotzè. JURISDICCIÓ COMPETENT
El present acord té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions
litigioses que se’n derivin es sotmetran a la jurisdicció contenciós -administrativa de la ciutat
de Barcelona.
I perquè així consti i com prova de conformitat, les parts signen el present conveni de
col·laboració, i a un sol efecte en el lloc i data expressats a l’encapçalament. “
Annex 1
Política de preus dels espais del edifici RDIT, per a les empreses de la Incubadora ESA BIC.

Annex 2
Gràfic d’aportacions de les parts al projecte ESA BIC BARCELONA
Aportacions econòmiques i tècniques del projecte
Aportació per a un màxim de 40 empreses beneficiàries.

ESA

BIC

BARCELONA

Total valor de les aportacions al projecte: 6.145.377,2€ euros 1 “

Segon.- RATIFICAR el decret de Presidència número 2427/13, de data 2 d’abril de
2013, pel qual es va aprovar, per raons d’urgència, la minuta del conveni de
col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
Universitat Politècnica de Catalunya, Fundació Parc de la Universitat Politècnica de
Catalunya i Caixa Capital Risc SGECR SA per a la presentació de la candidatura per
acollir un Business Incubation Center de l’Agència Europea de l’Espai (ESA BIC) i el
1

Tal i com queda reflectit en el pacte Tercer, la ESA abonarà 175.000 euros a l’entitat
contractora, Barcelona Activa, per a realitzar tasques de gestió en la ESA BIC. Aquestes tasques
de gestió i secretaria tècnica, queden reflectides en el pacte quart. Per tant tot i que l’aportació de
Barcelona Activa, es valora en 451.377,2 euros. Al rebre aquesta quantia per part de la ESA,
s’acorda que el valor final de la aportació d’aquesta entitat és de 276.377,2 euros.

desenvolupament de les tasques en el marc de l’ESA BIC -tot deixant sense efecte el
seu apartat PRIMER, el contingut del qual queda substituït pel que figura en l’acord
primer del present dictamen-, en els termes següents:
“Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents cinquanta mil euros
(250.000,00 €), que es farà efectiva a favor de Barcelona Activa, SAU (SPM), amb NIF
A58295296, a raó de:
- Vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
G/30103/433A0/46900 del pressupost corresponent a l’exercici 2013.

pressupostària

- Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
G/30103/433A0/469 del pressupost corresponent a l’exercici 2014.

pressupostària

- Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
G/30103/433/469 del pressupost corresponent a l’exercici 2015.

pressupostària

- Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
G/30103/433/469 del pressupost corresponent a l’exercici 2016.

pressupostària

- Setanta-cinc mil euros (75.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30103/433/469 del pressupost corresponent a l’exercici 2017.
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- AUTORITZAR la modificació excepcional dels percentatges de distribució dels
crèdits plurianuals previstos a l’article 174.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, tot incrementant-los
per ajustar-los als compromisos de finançament establerts al conveni i d’acord amb allò
previst a l’article 174.5 de la mateixa norma.
Quart.- SOTMETRE els presents acords a ratificació del Ple en la propera sessió que se
celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Universitat Politècnica de
Catalunya, a la Fundació Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya, Caixa Capital Risc
SGECR SA i a Barcelona Activa SAU, SPM.”

Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Universitat
Politècnica de Catalunya, a la Fundació Parc de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Caixa Capital Risc SGECR SA i a Barcelona Activa SAU, SPM.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
18.- Dictamen de data 19 de març de 2013, que proposa acordar el traspàs de
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Dosrius, del tram de la carretera BV-5101,
entre els p.k. 4,390 i 5,102.
Atès que la carretera BV-5101, en el terme municipal de Dosrius, és de la titularitat de
la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a través de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
Atès que l’Ajuntament de Dosrius té la intenció de transformar la travessera urbana de
la carretera BV-5101 pel nucli de Dosrius en un espai més pacificat i amb preferència
per als vianants, potenciant el trànsit rodat per la variant, anomenada Ronda de Dalt
de Dosrius. A més periòdicament es produeix una ocupació de la calçada d’una part
de la carretera, com a ubicació del mercat setmanal del municipi.
Atès que l’Ajuntament de Dosrius ha elaborat un projecte d’obres de millora de
l’esmentada travessera urbana, que, amb l’objectiu d’establir els criteris generals
d’intervenció en l’espai públic al nucli antic de la població, preveu executar actuacions
de millora del paviment, enjardinament, enllumenat i millora de serveis i col·locació de
nou mobiliari urbà, entre d’altres.
Atès que, per tal de poder dur a terme totes les actuacions necessàries que s’han
descrit, l’Ajuntament de Dosrius, en un acord adoptat pel Ple municipal en sessió
ordinària celebrada en data 25 d’octubre de 2012, va sol·licitar a la Diputació que iniciï
el procediment per al traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament del tram de la
carretera BV-5101, en el tram comprès entre el p.k. 4,390, coincident amb el brancal
que accedeix a la rotonda, i el p.k. 5,102, final de la carretera coincident amb la BV5101, és a dir, des de la rotonda del Vitxi fins a la Plaça Glorieta de Catalunya.
Atès que, així mateix, en el referit acord plenari de 25 d’octubre de 2012 l’Ajuntament
de Dosrius va sol·licitar a la Diputació la redacció, aprovació i signatura d’un conveni
on apareguin recollits:
- la formalització del traspàs del tram de la carretera BV-5101, abans esmentat
- la licitació i execució per part de la Diputació del projecte de millora urbana del
travessera del nucli antic de Dosrius i l’execució de les obres de millora de ferm i
repintat del tram de vial anomenat Ronda de Dalt.
L’Ajuntament, en aquest acord plenari, va disposar que la signatura del conveni
suposaria l’autorització d’ambdues obres i l’acceptació dels esmentats projectes.

Atès que l’Ajuntament de Dosrius, mitjançant un acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el 31 de gener de 2013, va aprovar un conveni de
col·laboració, entre la Diputació de Barcelona i l’esmentat Ajuntament, relatiu a la
millora i el traspàs de titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV5101, abans referit, i a la millora del paviment del tram de vial municipal anomenada
Ronda de Dalt de Dosrius, que actua com a variant, així com el projecte de millora de
la travessera. En aquest acord municipal, l’Ajuntament de Dosrius fa constar de forma
expressa que, des del moment que l’esmentat tram de la carretera BV-5101 passi a
ser de titularitat municipal, deixarà de tenir la consideració de travessera, passant a
formar part del sistema viari municipal amb la consideració de carrer.
Atès que l’Ajuntament de Dosrius, mitjançant un altre acord de la Junta de Govern
Local en sessió ordinària de 14 de març de 2013, després de restar assabentat que,
de conformitat amb el contingut de les clàusules de l’esmentat conveni, el traspàs serà
efectiu des del mateix moment de l’aprovació mitjançant acord plenari de la Diputació i
en qualsevol cas, previ a l’inici de les obres a executar, ha acordat sotmetre l’esmentat
acord a ratificació per part del Ple municipal, en la propera sessió que aquest celebri, i
que aquest procedeixi a rectificar el punt Primer de l’acord de la petició de traspàs
formulat en sessió de data 25 d’octubre de 2012, com segueix:
“Primer. – SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona que iniciï el procediment per al
traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Dosrius del tram de la carretera BV-5101, en
el tram comprès entre el pk 4+390, coincident amb el brancal que accedeix a la
rotonda, i el pk 5+102, final de carretera coincident amb la B-510, és a dir, des de la
rotonda del Vitxi fins a la Plaça Glorieta de Catalunya.
L’efectivitat del traspàs serà efectiva des del mateix moment de l’aprovació
mitjançant acord plenari de la Diputació de Barcelona i en qualsevol, cas previ a
l’inici de les obres a executar.”
Atès que la petició formulada per la Corporació municipal comporta el traspàs de
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té
atribuïda la seva titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa
l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost.
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per l’Ajuntament de Dosrius en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal
del referit tram de carretera, en els termes següents:
(...)
“En resposta al seu escrit, de data 8 de març de 2013, respecte al traspàs de
titularitat del tram de la carretera BV-5101 entre el Pkm 4+390 al 5+102, us informem
el següent:
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera és principalment urbà, tenint
el tram entre el Pkm 4+815 al Pkm 5+102 (final de la carretera) la qualificació de
travessera urbana.

En l’actualitat el tram de carretera entre el Pkm-4+870 al Pkm 5+102, és d’un únic
sentit amb direcció a Canyamars, per ser la seva secció de paviment en calçada
insuficient per disposar de dos sentits, el d’anada i el de tornada.
En el PKM 4+390 està situada una rotonda, anomenada de Vitxi, que dóna accés, a
través de dos brancals, a les zones urbanes de la població urbana de Dosrius.
S’adjunta una fitxa de dades per la cessió.”
(...)
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
amb les dades següents:
(...)
“DADES PER LA CESSIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE:
DE LA CARRETERA:

Dosrius
BV-5101 de Canyamars a Dosrius

TRAM A CEDIR:

PKm inicial: 4+390

LONGITUD:

Carretera:

712 m

Ramal: x

AMPLADA:

Carretera:

6,24 m

Ramal: x

CLASSE DE FERM:

Mescla bituminosa en calent tipus S-12

VORERA (m2)
VORAL (ml)
CUNETA
AMPLADA EXPLANACIÓ
ESTAT DEL FERM
OBRES DE FÀBRICA

PKm final: 5+102

CTRA.
RAMAL
x
x
490 m
x
290 m
x
5,86
x
Bones condicions
1 clavegueró

ALTRES DADES
Del PK 4+430 al PK 4+572 Contencions BMS (biona) als dos marges
PK 4+400 Rotonda d’entrada a zona urbana
OBSERVACIONS
Entre el PK 4+870 i el PK 5+102 (fi carretera) és un sol sentit amb direcció a Canyamars“(...)

Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària
de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la

titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen.
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament.
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes,
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica,
comarcal i local.
Atès que, segons l’article 90. 3 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, corresponen
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a
l’article 47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
A C O R D S
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Dosrius, de
conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió
de 25 d’octubre de 2012, modificada per acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament en sessió ordinària de 14 de març de 2013, referent al tram comprès
entre el p.k. 4,390 i el p.k. 5,102 de la carretera BV-5101, actualment de titularitat de la
Diputació de Barcelona de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei
de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. Aquest traspàs
s’efectua d’acord amb les característiques tècniques del referit tram que es determinen
en la fitxa de dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que
es descriu a la part expositiva del Dictamen present. L’efectivitat del traspàs serà
efectiva des del mateix moment de l’aprovació mitjançant el present acord plenari
d’aquesta Diputació i en qualsevol, cas previ a l’inici de les obres a executar del
projecte de millora urbana del travessera del nucli antic de Dosrius i de millora de ferm
i repintat del tram de vial anomenat Ronda de Dalt.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs de titularitat del referit tram de carretera a la
Direcció General de Carreteres depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inclusió en el Catàleg de
carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del Text refós de la Llei de
carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Dosrius els presents acords per al seu
coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
19.- Dictamen de data 18 d’abril de 2013, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració amb el Consorci del Parc del Foix i la Fundació Privada Abertis, per
a l’elaboració, el desenvolupament i l’execució del Pla Integral de millora forestal
i prevenció d’incendis al Parc del Foix.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera
directa, bé per la seva participació en consorcis, d’un conjunt d’espais protegits, que
reben el nom de Xarxa de Parcs Naturals.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona la Xarxa de Parcs Naturals d’acord amb les
determinacions dels Plans especials de protecció, amb l’objectiu bàsic de conservar els
valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el paisatge d’aquests espais,
de manera compatible amb el foment del desenvolupament local i l’ús social.
Atès que la gestió d’aquests territoris s’efectua d’acord amb els seus respectius plans
especials. El pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que
se’n deriva. El pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit.
Atès que l’objectiu del Consorci del Parc del Foix respecte al territori que gestiona és
garantir la preservació dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament
socioeconòmic sostenible i l’ús públic ordenat, en base al Pla Especial aprovat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 12 de maig de 2011, i publicat al
DOGC núm. 6117, de 27.04.2012.
Atès que, el Consorci del Parc del Foix, en la tasca de preservació dels valors naturals
i paisatgístics d’aquesta zona, i per aconseguir uns sistemes ecològicament més
valuosos i estables enfront de les pressions externes que es puguin rebre, duu a terme
una planificació i gestió activa d’aquest espai natural.
Atès que la Diputació de Barcelona compta amb el Parc del Foix dins de la seva Xarxa
de Parcs Naturals, i actua en el Consorci del Parc del Foix com a proveïdor de mitjans
tècnics i humans per a la redacció i execució de projectes de millora forestal i
ambiental dins de l’àmbit del parc.
Atès que, el dia 12 de juny de 2012, es va produir un incendi que va cremar un total de
636 ha forestals de les quals 208,25 dins del parc del Foix, en terme de Castellet i la
Gornal.
Atès que el Pla especial del Parc del Foix inclou entre el seu articulat la prevenció
d’incendis forestals i diverses directrius per a la recuperació d’àrees afectades per
incendis forestals.

Atès que la fundació abertis és una entitat sense ànim de lucre, que té com a finalitat
el desenvolupament, foment i promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb
l’estudi i promoció del patrimoni cultural, i la investigació sobre activitats relacionades
amb les infrastructures, l’impacte mediambiental i la cohesió social i cultural. La
fundació abertis està interessada en prestar suport a la millora forestal especialment
en les zones afectades per incendis forestals i a la prevenció d’incendis dins de l’àmbit
territorial gestionat pel consorci del que és membre, i a integrar dins d’aquesta acció la
promoció de la integració social dels col·lectius de persones desfavorides.
Vista la carta de la fundació abertis, de data 7 de setembre de 2012, en la que es
comunica a la Diputació de Barcelona la col·laboració d’aquesta en els treballs
forestals que es duguin a terme mitjançant una aportació anual de 20.000,00 € durant
cinc anys, que es farà efectiva a la signatura del present conveni de col.laboració.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c 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 que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena, de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Vist el punt 2.4.d), en relació amb l’epígraf 14.7, a.1 de la Refosa núm. 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de
data 14 de febrer de 2013 (publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple,
previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consorci del Parc
del Foix, la Fundació Abertis i la Diputació de Barcelona, per a l’elaboració, el
desenvolupament i l’execució del Pla Integral de millora forestal i prevenció d’incendis
al Parc del Foix, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE EL CONSORCI DEL PARC
DEL FOIX, LA FUNDACIÓ ABERTIS I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A
L’ELABORACIÓ, EL DESENVOLUPAMENT I L’EXECUCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE
MILLORA FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS AL PARC DEL FOIX
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, el CONSORCI DEL PARC DEL FOIX, representat pel seu president, el Sr.
Miguel Delgado Almansa, en virtut de l’article 12.6 dels vigents Estatuts, i assistit per la
secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret
de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012).
D’altra banda, LA FUNDACIÓN PRIVADA ABERTIS (en endavant la fundació abertis),
entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 1356, domiciliada a Castellet i la Gornal (Barcelona) i a efectes
d’aquest document a la seu d’abertis, a Barcelona, Avinguda Parc Logístic 12-20 i NIF G62053293, i representada pel Sr. Sergi Loughney Castells, en virtut de l’escriptura de poder
autoritzada en data 20 d’abril de 2010, per la Notària Sra. M.I.G.M,, amb el número 870 del
seu protocol.
I d’altra banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu president l’Excm.
Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013, assistit per la
secretaria general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel Decret
de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012).
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que el Consorci del Parc del Foix està format pels ajuntaments de Castellet i la Gornal,
Santa Margarida i Monjos, la Diputació de Barcelona i la fundació abertis.
II. Que l’objectiu del Consorci del Parc del Foix respecte al territori que gestiona és garantir
la preservació dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic
sostenible i l’ús públic ordenat, en base al Pla Especial aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona el 12 de maig de 2011.
III. Que, en la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics d’aquesta zona, i
per aconseguir uns sistemes ecològicament més valuosos i estables enfront de les
pressions externes que es puguin rebre, el Consorci del Parc del Foix duu a terme una
planificació i gestió activa d’aquest espai natural.
IV. Que la Diputació de Barcelona compta amb el Parc del Foix dins de la seva Xarxa de
Parcs Naturals, i actua en el Consorci del Parc del Foix com a proveïdor de mitjans tècnics i
humans per a la redacció i execució de projectes de millora forestal i ambiental dins de
l’àmbit del parc.
V. Que, el dia 12 de juny de 2012, es va produir un incendi que va cremar un total de 636 ha
forestals de les quals 208,25 dins del parc del Foix, en terme de Castellet i la Gornal.
VI. Que la fundació abertis és una entitat sense ànim de lucre, que té com a finalitat el
desenvolupament, foment i promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb l’estudi i
promoció del patrimoni cultural, i la investigació sobre activitats relacionades amb les
infrastructures, l’impacte mediambiental i la cohesió social i cultural. La fundació abertis està

interessada en prestar suport a la millora forestal especialment en les zones afectades per
incendis forestals i a la prevenció d’incendis dins de l’àmbit territorial gestionat pel consorci
del que és membre, i a integrar dins d’aquesta acció la promoció de la integració social dels
col.lectius de persones desfavorides.
VII. Que el present conveni entre el Consorci del Parc del Foix, la Diputació de Barcelona i
la fundació abertis inclou el desenvolupament de les seves actuacions mitjançant la
col.laboració amb entitats tant privades com públiques.
VIII. Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona
en sessió del dia xxxxxx i per l’Assemblea General del Consorci del Parc del Foix, de data
xxxxxx.
En virtut del que precedeix, i atesa l’existència d’objectius coincidents i l’interès recíproc
entre el Consorci del Parc del Foix, la Diputació de Barcelona, i la fundació abertis en
matèria de conservació del Parc del Foix, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena
capacitat per a aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objectiu establir les condicions per a la cooperació en l’elaboració, el
desenvolupament i l’execució del Pla integral de millora forestal i prevenció d’incendis
al Parc del Foix (d’ara en endavant el Pla) amb la finalitat de realitzar les tasques de millora
forestal especialment en les zones afectades pels incendis, afavorir la regeneració natural
de la vegetació i realitzar tasques de millora de boscos i infraestructures per a prevenir
incendis forestals.
Segon.- Objectius específics del Pla
Els objectius específics del Pla són:
a) Realitzar les tasques de neteja de fusta cremada en les zones afectades pels incendis
forestals per tal d’afavorir la regeneració natural de la vegetació.
b) Realitzar tasques de neteja forestal al Parc del Foix, en zones de pinedes joves i adultes,
aclarint densitats excessives, netejant el sotabosc i aquelles accions de caràcter silvícola
tendents a millorar les condicions de creixement dels boscos i a disminuir el risc d’incendi.
c) Realitzar obres de manteniment i millora de les infrastructures necessàries per a la millora
forestal i la prevenció d’incendis.
d) Potenciar actuacions encaminades a minimitzar els efectes del canvi climàtic i a
l’utilització d’energies renovables.
e) Afavorir, sempre que sigui possible, la integració de col·lectius en risc d’exclusió social.
f) Definir i executar el programa de seguiment i comunicació del Pla i els materials
divulgatius vinculats al Pla.

Tercer.- Actuacions objecte del conveni
A partir dels objectius plantejats, les parts acorden l’execució de les actuacions següents al
Parc del Foix:
a) Millora dels hàbitats forestals i hàbitats oberts per prevenció d’incendis.
b) Millora i manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis.
c) Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera.
d) Restauració d’àrees degradades.
e) Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat.
f) Reforçament del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local.
g) Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació.
h) Potenciació d’aquelles actuacions que ajudin a minimitzar els efectes del canvi climàtic,
mitjançant actuacions que redueixin l’emissió de CO a l’atmosfera i aquelles altres que es
2

consideri oportú.
i) Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les
actuacions portades a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i la implantació
d’aquestes formes d’energia.
Quart.- Programa de treball
El desenvolupament d’aquestes actuacions es concretarà en el programa de treball, que
serà redactat i aprovat de manera conjunta a través de la comissió de seguiment que
s’especifica en el pacte setè, segons el procediment d’aprovació i seguiment del programa
de treball que es descriu en el mateix pacte setè d’aquest conveni.
Com a annex al conveni s’inclou el programa de treball per a l’any 2013. En aquest cas, la
signatura del conveni comporta l’aprovació d’aquest primer programa de treball.
Per als successius anys de vigència del conveni, s’haurà d’aprovar el programa de treball
que serà redactat i aprovat de manera conjunta a través de la comissió de seguiment.
Aquest programa de treball anual haurà de recollir les actuacions previstes durant l’any en
curs i haurà de detallar el cost real de les actuacions a realitzar.
Cinquè.- Compromisos del Consorci del Parc del Foix i de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona donarà assessorament tècnic al Consorci del Parc del Foix
alhora de planificar els projectes, treballs i obres que es considerin oportuns per dur a bon
terme els objectius del present conveni.
El Consorci del Parc del Foix es compromet a supervisar i dirigir l’execució dels projectes
segons les directrius del Pla especial del Parc del Foix, així com a donar compte de les
despeses corresponents.
El Consorci del Parc del Foix assumirà, mitjançant gestió directa o indirecta, la gestió i
execució de les actuacions previstes en el programa de treball anual, que en el cas de l’any

2013, s’adjunta com annex al conveni. En el programa de treball per a l’any 2013 es detallen
les actuacions concretes que es duran a terme per a aquell any amb les previsions de
despeses per a cada actuació.
En totes aquelles actuacions en què els projectes a executar ho permetin es donarà prioritat
a l’ocupació de col.lectius de persones socialment desavantatjades en situació o risc
d’exclusió social, preferentment col.lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, immigrants i
dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent.
Sisè.- Compromisos de la fundació abertis
La Fundació Abertis aportarà anualment al Consorci del Parc del Foix la dotació
pressupostària per a l’execució del programa de treball per a cada any en curs, d’acord amb
el que s’estableix en el pacte vuitè del Conveni.
Setè.- Comissió de seguiment
A fi d’articular el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració, es crearà una
comissió paritària de seguiment del conveni, formada, com a mínim, per dos representants
de cadascuna de les parts. Aquesta comissió es reunirà, almenys, un cop l’any.
La Comissió tindrà com funcions:
 Avaluar el desenvolupament del conjunt del conveni, principalment de l’assoliment dels
objectius de la fase en curs i la programació dels objectius i l’aprovació de les actuacions
de la fase posterior, així com del pla de comunicació (que inclourà, d’una banda,
campanyes publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les actuacions que es
portin a terme en desenvolupament d’aquest conveni).
 Redactar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i justificació,
establert en aquest mateix pacte.
 Acordar conjuntament, la realització d’un pla de comunicació, que inclourà, d’una banda,
campanyes publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les actuacions que es
portin a terme en desenvolupament d’aquest conveni.
 Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la
interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin
oportunes.
L’adopció d’acords per la Comissió de Seguiment requerirà del consens entre les parts.
Per a l’aprovació, seguiment i justificació del programa de treball per part de la comissió de
seguiment, se seguirà el procediment següent:
1. Aprovació del programa de treball
Les parts faran arribar als membres de la comissió de seguiment, abans de la primera
reunió d’aquest òrgan, les propostes d’actuacions, mitjançant una fitxa descriptiva, per tal
que siguin avaluades pels membres de la comissió.
De manera excepcional, les propostes d’actuació del primer any de vigència del conveni,
s’inclouen com a annex d’aquest, de manera que, en aquest cas, s’entendran com a
aprovades per les parts signants, sense que ho hagin de ser per la comissió de seguiment
que, tanmateix, exercirà les seves funcions de seguiment i justificació que es descriuen en
els apartats posteriors.

2. Seguiment dels projectes realitzats dins del programa de treball
Després de cadascuna de les reunions de la comissió de seguiment, s’aixecarà l’acta
corresponent, que serà remesa a tots els membres assistents a les reunions per tal que hi
donin la seva conformitat i poder procedir a la signatura.
El Consorci del Parc del Foix haurà de facilitar a la comissió de seguiment, amb una
periodicitat semestral, com a mínim, i d’acord amb el calendari i les indicacions que la
comissió li haurà subministrat, les dades i documentació necessaris per tal que aquesta
comissió pugui avaluar l’evolució dels projectes en curs.
Tota la documentació indicada en aquest pacte, i qualsevol altra que es vulgui fer arribar a
la comissió de seguiment, haurà de ser remesa als seus membres per correu electrònic o,
en cas que no sigui possible, en un suport digital mitjançant correu certificat o per missatger.
3. Justificació dels projectes realitzats dins del programa de treball
Per tal de justificar la realització dels projectes continguts en el programa de treball, un cop
realitzats, caldrà aportar a la comissió de seguiment la documentació següent:
a) Memòria descriptiva de cada projecte amb fotografies de les actuacions realitzades.
b) Certificació de la finalització del projecte. Per tal de justificar les despeses realitzades, el
Consorci del Parc del Foix haurà de presentar, mitjançant certificat emès per l’interventor
del Consorci, una relació de les factures i altres documents de naturalesa anàloga, fent
constar: Nom i NIF del proveïdor/creditor, objecte, data i núm. factura, núm. d’operació
comptable o núm. de bestreta, percentatge d’execució sobre el pressupost i import
facturat.
Vuitè.- Finançament i forma de pagament
L’aportació de la Fundació Abertis per realitzar les actuacions relatives al Pla previstes en
aquest conveni, segons els pactes segon i tercer, és de 20.000,00 € anuals mentre tingui
vigència el conveni, que la fundació abertis farà efectius, mitjançant transferència al
Consorci, durant els trenta dies posteriors a l’aprovació per part de la comissió de seguiment
del programa de treball, al Consorci del parc del Foix. Pel que fa al programa de treball de
l’any 2013, inclòs com a annex del present conveni, la data, als efectes que preveu aquest
pacte, serà la de la signatura del conveni.
Novè.- Difusió del Pla integral
Les dues parts consideren important difondre els objectius i les activitats del Pla per tal de
fomentar el respecte i la sensibilització de la societat per la conservació i millora de l’entorn
natural.
Amb aquest fi, les parts acordaran conjuntament, en el si de la comissió de seguiment, la
realització d’un pla de comunicació. Aquest pla inclourà, d’una banda, campanyes
publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les actuacions que es portin a terme
en desenvolupament d’aquest conveni.
Les campanyes publicitàries seran coordinades per la fundació abertis.
Les presentacions a la premsa de les actuacions que es portin a terme en desenvolupament
d’aquest conveni es realitzaran activament i de manera coordinada entre les parts firmants

d’aquest conveni, que faran els seus màxims esforços perquè aquestes actuacions tinguin
un gran abast.
Desè.- Publicitat i imatge corporativa
En totes les actuacions que es duguin a terme en l’execució d’aquest conveni, així com en la
publicitat i el material promocional del Parc del Foix es farà constar la col·laboració de la
fundació abertis, juntament amb el seu logotip, després de la conformitat i l’aprovació
expressa de la fundació abertis en relació amb la seva imatge corporativa.
Igualment, es farà menció expressa d’aquesta col·laboració en qualsevol acte que es
pogués organitzar per difondre qualsevol actuació dins del Parc del Foix, derivada del
desenvolupament d’aquest conveni.
Onzè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de signatura, i la seva vigència finalitzarà
a data 31 de desembre de 2017. Arribada la data de finalització, les parts podran pactar la
continuïtat de la col·laboració mitjançant la signatura d’un nou conveni.
Dotzè.- Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació,
per part de totes les parts signants del conveni.
Tretzè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la
seva resolució.
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Catorzè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per la realització del seu objecte o la finalització del termini de vigència.
Desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.
Afectació de la causa del conveni per raons de força major.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per mutu acord de les parts, expressat per escrit.
Per qualsevol altre causa admissible en dret.

Sense perjudici de la durada inicial d’aquest conveni, es podrà resoldre anticipadament per
incompliment de qualsevol dels seus pactes; això comportarà l’obligació per part del
Consorci del Parc del Foix de retornar a la fundació abertis les quantitats ja percebudes que
en aquell moment encara no hagin estat invertides en els programes de treball anuals
corresponents aprovats degudament per la comissió de seguiment.
Les facultats de resolució previstes aquí s’estableixen sense perjudici del dret de cadascuna
de les parts a sol·licitar indemnització pels danys i perjudicis que haguessin estat ocasionats
per la part incomplidora.

Quinzè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional
cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Setzè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.
Dissetè.- Protecció de dades personals
De conformitat amb la “Ley Orgánica 15/1999”, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de Caràcter Personal, s’informa que amb motiu de la signatura d’aquest conveni, les dades
de caràcter personal de les persones que el signen seran utilitzades per tal de gestionar el
conveni, autoritzant-ne el tractament de les dades en els termes indicats. En qualsevol
moment el signant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a
aquestes dades.
Divuitè.- Les parts volen complir i seguir els termes del conveni segons l’esperit de bona
entesa i participació que l’han promogut, i es comprometen a intentar resoldre en primera
instància les divergències que sorgissin segons termes d’equitat.
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE EL CONSORCI
DEL PARC DEL FOIX, LA FUNDACIÓ ABERTIS I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER
A L’ELABORACIÓ, EL DESENVOLUPAMENT I L’EXECUCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE
MILLORA FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS AL PARC DEL FOIX
PROGRAMA DE TREBALL 2013
En virtut del pacte quart del conveni, el present programa de treball, exposa les línies a
seguir per al compliment dels objectius del conveni durant l’any 2013, per tal de que es faci
el seguiment a càrrec de la comissió corresponent.
Les actuacions previstes, volen donar compliment als objectius del pacte segon del
conveni, i concretar les actuacions previstes al pacte tercer.
Objectiu: Realitzar obres de manteniment i millora de les infrastructures necessàries per a
la prevenció d’incendis (pacte segon, lletra c).
1ª Actuació prevista: Reformes de seguretat i manteniment de la torre de guaita de
Trencarroques, construïda l’any 2004 i que comença a presentar problemes de
conservació. Partida: 173/212.00. Edificis i altres construccions.
Cost màxim: 1.800,00 €
2ª Actuació prevista: Millora de la xarxa viària de vigilància i extinció d’incendis del
parc; senyalització de camins. Partida: 173/210.00. Infrastructures i béns naturals.
Cost màxim: 5.250,00 €

Objectiu: Reforçament del teixit econòmic de la població local (pacte tercer, lletra f).
Actuació prevista: Ajut econòmic a atorgar, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, per la renovació d’equips de producció agrícola i
renovació o millora de les infraestructures agrícoles i forestals dins de l’àmbit del parc
del Foix. Partida: 173/479.00. Empreses privades. Altres subvencions.
Cost màxim: 8.000,00 €
Objectiu: Preservació de la biodiversitat (pacte tercer, lletra e).
Actuació prevista: Estudis de seguiment de la fauna avícola (d’especial importància
doncs el parc del Foix es ZEPA), treballs de protecció de la fauna anfibia del pantà i
control de poblacions al·lòctones. Partida: 173/227.06. Estudis i treballs tècnics.
Cost màxim: 3.000,00 €
Objectiu: Foment de la sensibilització ambiental (pacte tercer, lletra g).
Actuació prevista: Realització de jornades de divulgació de la fauna i col·laboració en
activitats de foment de la biodiversitat i estudi del medi natural dins de l’àmbit del parc del
Foix. Partida: 173/227.09. Altres treballs realitzats per altres empreses.
Cost màxim: 1.950,00 €.
Objectiu: Pla de comunicació (pacte desè):
Actuacions previstes: Difusió de les actuacions realitzades objecte d’aquest programa
de treball anual en els següents medis: Noticiari de la web de la Xarxa de Parcs de la
Diputació, comunicats a la premsa comarcal i altres medis locals, comunicació als
departaments de premsa de la Fundació Abertis i de la Diputació de Barcelona per tal de
que en facin la difusió oportuna.
Cost màxim: No imputable al present conveni.
El total de despeses previstes, d’acord amb el programa de treball per a l’any 2013, sumen
vint mil euros”.

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Abertis, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació.

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).
MOCIÓ que presenta el Grup Polític del Partit Popular de la Corporació, sobre les
convocatòries de suport a la cultura popular i tradicional per part de la Diputació
de Barcelona.
Alberto Villagrasa Gil, en la seva condició de Portaveu del Grup Popular a la Diputació
de Barcelona, presenta per tal que sigui incorporada a l’ordre del dia de la propera
sessió plenària de la Corporació, debatuda i, en el seu cas, aprovada, la següent
MOCIÓ SOBRE LES CONVOCATÒRIES DE SUPORT A LA CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Diputació de Barcelona fins ara mai havia diferenciat entre les expressions de la
cultura catalana històriques i aquelles que s’han incorporat a la nostra realitat des de la
resta d’Espanya, com a conseqüència dels canvis demogràfics que ha viscut la nostra
societat a llarg del segle XX.
Per primera vegada ens trobem amb una diferenciació entre els ajuts adreçats a les
entitats de la cultura popular i tradicional i aquelles entitats de cultura popular i
tradicional d’arrel catalana.
Les condicions no són les mateixes. Hi ha més recursos per una determinada part de
la nostra cultura popular, que el govern denomina “d’arrels catalanes” la qual cosa
representa una discriminació envers la resta de la cultura popular i tradicionals que hi
ha a Catalunya.
Per aquestes raons proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS.
La Diputació de Barcelona demana que la Junta de Govern suspengui les
convocatòries en curs DE SUPORT A LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL i
procedeixi a fer-ne una conjunta en condicions similars a les dels anys anteriors.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup d’Esquerra Republica
de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, que manifesta que el nostre Grup
no votarà favorablement aquesta moció perquè pensem que el PP el que fa amb
aquesta moció és proposar deixar sense subvencions totes les entitats culturals
populars i tradicionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, perquè
considera que no totes les entitats estan en les mateixes possibilitats i per arribar a
aquesta conclusió s’ha fet una lectura etnicista. Perquè el PP intenta, en va, per sort,
fer pensar que a Catalunya no considerem catalans i catalanes aquells que
procedeixen d’altres països pel sol fet de no haver nascut aquí i s’escarrassa,
sortosament, també en va, a parlar d’immigrants de primera, de segona i de tercera
generació. Tot per no considerar que els fills d’immigrants són catalans de primera
generació. Així que el que el PP intenta és compartimentar, diferenciar, segregar

també ara en la cultura popular, igual que ho intenta fer amb la llengua i a l’escola.
Però, per sort, Catalunya és un país que atrau gent no des de l’última Revolució
Industrial sinó, fins i tot, des d’abans de la primera Revolució Industrial del segle XIX,
abans del vapor. Catalunya sempre ha estat un lloc d’acollida de persones que
procedeixen d’altres indrets i això fa més temps que passa que no de l’existència del
PP o fins i tot del nostre partit, ERC, que és el partit degà a Catalunya. I per això el seu
discurs, aquest discurs que intenta compartimentar, diferenciar i segregar, no cualla.
A nosaltres ens deixa indiferent l’existència o no de l’expressió “d’arrels catalanes”
perquè nosaltres creiem que no clarifica res en relació amb la convocatòria d’aquestes
subvencions i, per tant, ens és igual que es mantingui o que no es mantingui perquè
no hi veiem diferència. El que sí ens preocupa, i sí creiem que hauria de ser objecte de
la moció, ja que s’ha fet una moció sobre això, és que, sumant les dues convocatòries,
hi ha una reducció de 144.000 euros en relació a la convocatòria de l’any passat. Això
sí que ens preocupa, perquè això vol dir que moltes entitats de caràcter popular, que
són majoritàriament voluntaristes, que intenten mantenir aquelles tradicions que s’han
fet durant anys, durant dècades i algunes durant segles a les nostres terres, és difícil
que tinguin la continuïtat que haurien de tenir.
Si es compta com han anat les subvencions en aquest capítol els darrers anys, cosa
que nosaltres hem fet, i s’intenta tot i que és un terme confús que ens costa de
diferenciar; posar-se en la pell del PP i pensar què és el que ells deuen considerar
com no catalanes i d’arrels catalanes, doncs senzillament això està quadrat al miler
d’euros. Si es miren el 2012, per exemple, no hi ha diferència. Per tant, no sabem de
què ens parlen vostès. Vostès intenten buscar brega sempre amb aquesta concepció
de mirar si poden buscar algun greuge comparatiu, si poden buscar algun element que
pugui acusar-nos que som nosaltres els que compartimentem, quan en realitat això va
al revés. I exemples n’hi ha a puntades. Val a dir que no he comptat cap altra
subvenció que no sigui la de la Diputació, perquè algunes de les actuacions que es fan
aquí, que son també subvencionades per la Diputació, estan subvencionades, per
exemple, per la Junta d’Andalusia. És més, l’activitat de cultura popular que rep més
subvencions de Catalunya és, de llarg, la “Feria de Abril”, seguida del “Rocío”. I què?
Del que es tracta és que les subvencions s’utilitzin bé, que no serveixin per al benefici
del que les munta. Això és el que ha de preocupar, que hi hagi diners per a la cultura
popular i que els diners es gastin bé, i no mirar de burxar, encara que sigui amb
insistència i, per sort, sense èxit, any darrere any. Per tant, clar que votarem en
contra. A qui se li acut deixar totes les entitats de cultura popular sense subvencions?
Només al PP.
A continuació intervé el portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas. Nosaltres definirem el sentit del
nostre vot vers aquesta moció esperant escoltar les explicacions del Govern de la
Diputació respecte a aquesta convocatòria de subvencions.
Entenem que el Govern de la Diputació s’ha equivocat segregant dues convocatòries
de subvenció a part i col·locant el qualificatiu d’una com a específic per a aquelles
cultures d’arrel catalana. Una errada tampoc no es pot esmenar amb una altra errada,
perquè la moció del PP és també una errada i que aquí, aquesta equivocació que
creiem que ha comès el Govern de la Diputació de Barcelona, ha estat aprofitada per

aquells que volen sempre buscar la divisió i imaginar una Catalunya amb dues
comunitats diferenciades. Afortunadament, la identitat nacional del nostre país és molt
complexa, les identitats dels catalans i de les catalanes, com demostren totes les
enquestes, tant del CIS com del CEO, són creuades. No existeixen catalans de
primera generació ni de segona generació: tots són catalans. És català qui viu i qui
treballa a Catalunya. No compartim cap de les afirmacions que fa el PP en la part
expositiva de la moció quan parla dels canvis demogràfics de la societat, quan intenta
dividir els catalans, com he dit, en dues comunitats lingüístiques diferenciades o en
dues comunitats culturals diferenciades, en funció del seu origen. Però això s’ha
produït un fet que no entenem i que esperem que el Govern de la Diputació ens
expliqui: per què avui hi ha dues convocatòries diferenciades i per què una d’elles és
específica per a les cultures, per a les entitats de cultura tradicional d’arrel catalana.
Un cop escoltades les explicacions del Govern anunciarem el sentit del nostre vot.
Gràcies.
Tot seguit pren l’ús de la paraula el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa. “La
verdad es que a nosotros nos hubiese gustado no presentar esta moción, pero nos
vemos forzados cuando el Gobierno hace una diferenciación entre entidades de
primera y entidades de segunda al segregar entidades de cultura popular tradicional
de raíces catalanas y el resto. Esto sí que es segregar y hacer diferenciaciones entre
catalanes de primera y catalanes de segunda. Y no sólo eso. Puede ser incluso hasta
normal que se reduzca en un 20% la partida presupuestaria, por los movimientos de
ajuste presupuestario que hay, pero aquí también hay un agravio comparativo. Es
decir, ustedes dan 350.000 euros a lo que ustedes consideran de raíz catalana,
subvención anual, evidentemente a fondo perdido, y al resto, 230.000 euros por
acciones puntuales. La verdad es que ustedes han hecho la diferenciación y la
segregación, al fin y al cabo, fijando estas partidas presupuestarias para estas
subvenciones y segregando las entidades de raíz catalana de las que ustedes
consideran que no lo son.
Y ahora hago una reflexión de lo que se puede considerar raíz catalana, que ni niego
ni afirmo y la dejo encima de la mesa, porque al final el criterio para otorgar la
subvención de aquello que se cree de raíz catalana es subjetivo, no es objetivo. Es tan
subjetivo que al final se puede dar la subvención a quien crea la persona de turno que
tiene que otorgar esa subvención. ¿Qué es más catalán, la sardana o la jota? ¿La jota,
que está en Cataluña desde el siglo XVII, o la sardana, que a mediados del siglo XIX
es inventada por un andaluz, José Ventura (para los socialistas, Pep Ventura), que era
natural de Jaén? ¿Qué es más catalán? ¿Qué tiene más raíz catalana, la sardana o la
jota?, cuando hasta dudo de la raíz catalana de la palabra sardana, cuando la
sevillana, que es del siglo XVII, tiene un paso que se llama precisamente “paso de la
sardana” ya desde el siglo XVII y José Ventura, (para ustedes Pep Ventura), coge ese
paso y lo desarrolla en un baile que ustedes llaman tradicional de raíz catalana. ¿Es
tradicional, para Cataluña, los toros? Una tradición que lleva siglos arraigada aquí en
Cataluña y avalada por personas como Macià y Companys, cuando Barcelona llegó a
tener hasta tres plazas de toros. ¿Consideramos los toros de raíz catalana? Los
castellers, los cuales defiendo y honro porque considero que son catalanes pero, ¿la
raíz es catalana, cuando su raíz y su origen están en Valencia, concretamente en
Alicante? ¿Eso es de raíz catalana o de raíz valenciana? ¿Qué es para ustedes?. Ya
sé que tienen esa ciencia-ficción que llaman Països Catalans, cosa que los

valencianos no aceptan, evidentemente. Una de las cunas del flamenco es Cataluña.
¿Es de raíz catalana el flamenco, o no lo es? Es subjetivo ésto. ¿Ustedes serán
capaces de considerar de raíz catalana el flamenco, o considerar de raíz catalana los
correfocs, que son de los años 80, y no muchos “Rocíos”, que llevan casi doscientos
años celebrándose en Cataluña? Claro, consideramos que el deporte es cultura
también. ¿Qué es más de raíz catalana, el RCD Español, que fue fundado por
catalanes, el Real Madrid, que fundó un catalán, o el FC Barcelona, fundado por unos
extranjeros que no eran ni catalanes ni, por supuesto, españoles y que al final lo
fundan para estar un ratito jugando al fútbol y hoy es el gran club que es,
evidentemente? ¿Qué es más de raíz catalana? ¿O ustedes le darán, por cultura,
dinero a una Fundación que vive de las subvenciones públicas, que sólo se dedica a
hacer estudios para intentar demostrar que Colón era catalán, que el Quijote se
escribió en catalán y que Cervantes era catalán? Denle una subvención más, que igual
hacen otra teoría diciendo que Velázquez era d’els Hostalets de Pierola y las Meninas
serían las pubilles de la época. Denle otra subvención. Esto, para ustedes, ¿es cultura
catalana? Qué es? Es tan subjetivo que resulta hasta sectario e insultante para todos
los catalanes, porque nosotros no diferenciamos entre catalanes de primera ni de
segunda. Catalán es la persona que vive y trabaja en Cataluña. Evidentemente. Y lo
que han hecho ustedes con las subvenciones es dividir entre catalanes de primera y
de segunda.
Para acabar, para nosotros es importante, y creo que va a suceder eso en este Pleno,
suprimir la coletilla “d’arrel catalana” precisamente para no discriminar a ninguna
entidad y si hoy esta coletilla se suprime es gracias a que el PP ha presentado esta
moción en este Pleno. Si no, las cosas se quedarían como están. Y para nosotros
también es importante el poder equilibrar las dos partidas presupuestarias para tratar a
todas las entidades por igual, sin ningún tipo de discriminación. Evidentemente, como
entenderá, nosotros votaremos a favor y no podemos dejar a criterios subjetivos lo
que ustedes consideran de raíz catalana y lo que no lo es.
A continuació intervé la portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal, Sra. Diaz, per expressar el posicionament del grup. Abans de
fer-ho, agrair aquesta intervenció alliçonadora del senyor Villagrasa tot i que al final, no
m’ha quedat clar si el flamenc és d’arrel catalana i la sardana d’arrel andalusa. Però,
en qualsevol cas, pensem que el que hem de fer és donar suport a les entitats que fan
cultura al nostre país i als nostres pobles i ciutats. I en aquest sentit començaré
expressant el nostre desacord amb aquestes dues convocatòries perquè, d’una banda,
pensem que no solucionen els problemes que puguin tenir i el suport que necessiten
les nostres entitats i, des del Grup, és important poder expressar aquest desacord amb
les dues convocatòries que fan una diferenciació segons aquelles entitats de cultura
popular i tradicional d’arrel catalana i aquelles que no. Efectivament, ja s’ha dit, i
nosaltres també ho vam expressar a la Comissió Informativa, que aquest terme no és
un concepte jurídic, no té validesa jurídica, és un concepte antropològic, col·loquial,
que fem servir; que segurament ens entenem quan en parlem però que, evidentment,
no la té i, per tant, en aquest sentit torno a dir que ho vam expressar a la Comissió
Informativa. I el que vam trobar és una certa entesa, no sé si dir una certa complicitat,
per part del Grup que dóna suport al Govern de la Diputació en el cual efectivament
coincidien amb nosaltres: que aquest concepte no tenia validesa jurídica, i que, per
tant, estaven oberts a poder eliminar, a modificar aquesta terminologia no vàlida i això

és el que nosaltres plantegem exactament aquí en el Ple: la possibilitat que, en un
termini breu, la propera Junta de Govern, es puguin fer dues coses importants. Una és
la desaparició d’aquest terme “d’arrel catalana” i, una altra, l’ampliació del termini,
perquè ara el termini seria molt just, per poder presentar aquestes sol·licituds.
Nosaltres, abans d’expressar el vot, el que voldríem conèixer per part del Grup de CiU
és si efectivament això que estem plantejant és el que recolliran. Per a nosaltres és
més important que això es pugui canviar que no ara votar una moció a favor, abstenció
o en contra. El que ens interessa és canviar allò que potser no és encertat, allò que
pensem que no coincideix amb les solucions que necessiten les nostres entitats de
cultura i, en definitiva, esperaríem a conèixer aquest posicionament per part del Grup
que dóna suport al Govern per poder expressar el nostre vot definitiu.
A continuació el Sr. Castellano, portaveu adjunt del Grup de Convergència i Unió,
manifesta que no entrarem en polèmiques perquè no desvirtuarem el debat, d’on ve,
l’origen i la finalitat. Lamento les intervencions per part del portaveu del PP, perquè ni
el sentit d’aquesta entitat com a Diputació de Barcelona, de l’equip de govern, ni dels
projectes que ha de tirar endavant, en cap cas no és buscar la confrontació sinó
treballar pel bé dels municipis i, en aquest cas, de les entitats de la nostra demarcació,
de les comarques de Barcelona. Que el conflicte apareix pel terme “d’arrel catalana”?
Bé, són maneres de veure-ho i, a vegades, vostès s’hi poden picar la pell per aquesta
terminologia i opten, doncs, per enfrontar-se cara a cara amb l’equip de govern per
aquest fet. Altres grups, i ho acaben d’expressar en aquest sentit, proposen el diàleg i
la modificació parlant i entenent-nos, sempre i quan puguem protegir aquella actuació
de les entitats i els projectes i les partides destinades i, per tant doncs, agraïm a
aquells grups que ens proposen el diàleg i la modificació per entendre’ns i poder tirar
endavant aquest projecte i no crec que pogués quedar encallat en detriment de les
entitats per una simple terminologia. El nom no fa la cosa i, per tant, nosaltres no ens
tancarem en banda al fet que per una manera de definir o denominar aquest fet puguin
rebre conseqüències. I, per tant, acollim aquesta proposta que s’ha exposat en
intervencions prèvies a la meva. El que és rellevant és donar suport a les entitats, a les
seves actuacions i a les seves programacions per tal que puguin desenvolupar
correctament les seves activitats.
Hem de diferenciar entre projectes a un any, aquells que formen part d’una
programació estable de les entitats culturals i aquelles actuacions o programes
puntuals, i aquí no hi ha cap voluntat de voler definir qui és més català que qui. A mi
em sap molt greu aquesta intervenció i m’ha sabut molt greu perquè sembla que
malgrat que jo tingui 39 anys i vaig néixer només amb un any en democràcia, després
de 38 anys de democràcia, encara segueixin seguint jutjant qui és català i qui no és
català, qui ho és més o qui ho és menys. I crec que això ho hauríem de superar. I em
sap també puntualment més greu de vostè, senyor Villagrasa, perquè el considero una
persona jove i, per tant, crec que els joves haurien d’haver superat aquests fets. No
entrarem a jutjar perquè això no és un tribunal, això és el Ple de la Diputació de
Barcelona. Per tant, no som ningú per jutjar qui és més català o ho és menys. Aquí tots
ho som iguals i, per tant, li diu un castellano, si li serveix d’ajuda per entendre-ho.
També hi ha hagut una intervenció del senyor Mañas. Vostè ha tret per primer cop la
paraula; després, el PP també ho ha repetit: la paraula “segregació”. Em sap greu

perquè una de les lluites més actives en l’àmbit del catalanisme actual és no segregar i
això ho hem estat vivint amb el tema de la immersió lingüística i, per tant, la paraula
“segregació” fa mal. Jo no li dic que vostè ho hagi fet amb cap mala intenció, però sí
que em sap greu sentir el tema “segregació” quan estem defensant un país, defensem
una llengua, defensem una única escola i, per tant, en aquest cas i avui al Ple de la
Diputació, hi ha el compromís de l’equip de govern, que és seguir defensant una única
cultura que formem tots aquells qui vivim i treballem a Catalunya. Per tant, som
catalans i, sobretot, tenim la voluntat i el sentiment de ser-ho. També ha de quedar
clar. És per tant, i per no estendre’m més, aquest compromís per part de l’equip de
govern i per part del Grup de CiU, i el fem públic en aquest Ple, d’adaptar la
convocatòria prenent els acords pertinents a la Junta de Govern en els terminis
establerts; buscar aquells mecanismes jurídics que corresponguin per adaptar aquesta
convocatòria a la petició expressa que ens formula, en aquest cas, la senyora Pilar
Díaz, portaveu del Grup del PSC. Aquesta terminologia no ha d’impedir l’acció en
benefici de les entitats i, per tant, busquem l’acord no només en el tema de la
terminologia sinó aquesta ampliació del termini de la convocatòria i, per tant, eliminar
això que en cap cas no hauria de suposar cap discrepància. No cal dir que el Grup de
CiU votarà en contra de la moció.
El Sr. Portabella sol.licita de nou la paraula. Només vull deixar constància que
intervenir abans de la persona o el Grup que presenta la moció i que la defensi sempre
té un risc perquè, clar, tu la llegeixes i sembla que anirà per aquí, però fins que no hi
ha la defensa pròpiament dita doncs no saps si havies pensat encertadament que la
defensaria per un lloc o per un altre. Però he de dir que avui, després de la presentació
de la moció per part del PP, l’hem encertada; és a dir, el PP intenta discutir sobre
coses que no interessen a ningú. O sigui, nosaltres no perdem un minut pensant en si
el pa amb tomàquet és d’origen català o no. Sincerament, no estem disposats a invertir
el nostre temps en això, a part que el tomàquet ve d’Amèrica i, per tant, abans de 1492
no hi havia pa amb tomàquet, i, per tant, ens sembla una pèrdua de temps enorme.
Llavors pensem; i per què perden el temps d’aquesta manera?, des del nostre modest
punt de vista, no voldria pas tenir una polèmica amb això ara. Perquè vostès intenten
contínuament generar punts de fricció, de diferenciació i de confrontació en coses a les
quals ningú els hi dóna dues voltes, i això és el que justifica aquesta moció.
A nosaltres ens preocupa enormement una altra cosa. Ho he dit abans. Nosaltres
estem radicalment en desacord amb el fet que en una institució com la Diputació de
Barcelona, que té dèficit zero i que té un pressupost superior al de l’any passat, hi hagi
una retallada de 144.000 euros per a les entitats de cultura popular. Això és el que ens
preocupa a nosaltres i nosaltres creiem que és això el que s’ha de rectificar i s’ha de
canviar perquè, com he dit en la primera intervenció, la cultura popular es fa per
persones que ho fan perquè hi creuen, perquè volen, perquè s’hi troben còmodes,
però no és una activitat econòmica. No tenen patrocinadors. I per tant ajudar al
manteniment, a que hi hagin aquestes activitats culturals populars, com indica el seu
nom, ens sembla fonamental i no trobem justificat que tenint un increment del
pressupost global de la Diputació hi hagi una disminució substancial d’aquestes
Tot seguit demana de nou la paraula el Sr. Mañas. Amb molta brevetat, senyor
Castellano. Sobre la base de tots els seus arguments que ens ha donat i que
compartim, és pel que diem que ja d’inici segurament hauria d’haver existit una única

convocatòria, com sempre ha passat en els anys anteriors. Nosaltres no parlem de
que hi hagi una segregació ni de dues comunitats. El que parlem és que hi ha un partit
polític en aquesta sala que està buscant constantment la confrontació i està
constantment intentant dividir Catalunya en dues comunitats polítiques i culturals
diferenciades per treure profit polític d’aquesta imaginària divisió entre comunitats. Per
tant, quant més difícil els posem que puguin venir aquí a parlar-nos de la jota, del
Barça, del Madrid, de l’Espanyol i de qui va inventar la sardana, millor. Per això
nosaltres parlàvem de l’errada que ha comès el Govern portant aquests dictàmens de
forma diferenciada. Però hi ha una cosa que ens sorprèn moltíssim del PP i també de
CiU, que és que el 28 de febrer de 2013 vostès es van divorciar en aquesta Sala de
plens i van canviar l’organigrama. Llavors, durant els dos anys anteriors, no se les van
parlar mai, aquestes coses? No tenien vostès aquests debats en el Govern? Aquests
dictàmens de subvencions que ara es porten al Ple, no se’ls havien discutit? Els ha fet
realment l’equip actual? Perquè fins el 28 de febrer de 2013, fins a on jo sé, els
responsables de la gestió de l’Àrea de Cultura d’aquesta institució eren els diputats del
PP.
Resumint, més enllà que el senyor Villagrasa ens ha explicat tot un seguit de
qüestions, ens ha demostrat que té una àmplia cultura pel que fa a balls i tradicions de
la Península Ibèrica. Veiem que els regidors de l’oposició de l’Ajuntament de
Barcelona tenen molt temps lliure per documentar-se sobre diferents qüestions
antropològiques. Vull manifestar que estem completament en contra de la intervenció
del senyor Villagrasa, que realment a més creiem que no convé i no fa cap bé al país
aquest tipus de debat i, que és més, que avui es donaran les dades de l’Enquesta de
Població Activa (EPA) i, per tant, qualsevol ciutadà que ens estigui veient discutir, el
dia que es publicaran les dades de l’EPA, sobre qui va fundar l’Espanyol, el Madrid o
el Barça pot sentir vergonya i pot contribuir a la profunda desafecció política que ja hi
ha. Rebutgem completament les seves paraules i les seves expressions, rebutgem
completament tota la part expositiva de la moció, però ens abstenim pel que fa a
l’acord entenent que el Govern rectificarà i, sobretot, el que és més important, a veure
si aquest cop tenim sort i ens informen abans d’aquesta rectificació i també la
negocien amb nosaltres. Gràcies.
La Presidència manifesta que entre tots hem contribuït al fet que el senyor Villagrasa
pugui tenir un altre torn d’intervenció i li cedeix la paraula.
“Gracias presidente. Señor Mañas, yo le invito a que lea y se informe ya que la cultura
no ocupa lugar. O sea, lea, que siempre hay sitio y siempre hay espacio para la
lectura, que siempre es saludable.
Escuchando las intervenciones de ICV y ERC, pensamos realmente que hemos
acertado en la presentación de la moción. Realmente, me ratifico en la moción
presentada gracias a sus intervenciones. Clarificaré al señor Mañas que mientras
estaba el PP en el Gobierno no se había hecho diferenciación entre entidades de raíz
catalana y el resto. Se había hecho como se había realizado hasta el día de hoy y esta
era la línea mientras el PP estuvo gobernando en esta Diputación y, aparte de eso,
nosotros hablamos de más temas. En el Parlamento de Cataluña, por ejemplo,
nosotros estamos hartos de presentar proposiciones y mociones para hablar de
economía pero el resto de grupos las veta, así que en el Parlamento de Cataluña no

se habla ni de crisis ni de economía. Y dicho eso, y para acabar, nosotros no
queremos ni la segregación ni la discriminación. Quien lo ha hecho es el Gobierno al
dividir entre entidades de cultura tradicional popular de raíz catalana y las que no, y al
final segregas y divides porque es un criterio subjetivo, no es una valoración objetiva
en la cual uno dependa de su actividad para la subvención. Y como dependen de un
criterio subjetivo la subjetividad al final lleva a la segregación y a la discriminación.
Intervé novament la portaveu del Grup del Partit dels Socialsites de Catalunya –
Progrés Municipal, Sra. Díaz, per expressar, ara si, el nostre vot. Abans de fer-lo,
recordar una cosa important per a nosaltres: cultura catalana és tota aquella feta a
Catalunya amb indiferència total de si la realitza el Centre Aragonès, un club
sardanista, etcètera. Per a nosaltres, és cultura catalana encara que parlem d’una
expressió com pugui ser la jota, la sevillana, evidentment les sardanes, els castells o
els geganters; de manera que és cert que abans li hem expressat el nostre desacord
amb aquests dos programes, amb aquestes dues convocatòries, però evidentment
nosaltres també pensem que és molt positiu aquest canvi que s’ha expressat per part
del Grup de CiU.
Només comentar dues coses molt ràpides. És cert que ara s’ha fet una defensa molt
apassionada i segurament, doncs, molt pertinent en la seva línia per part del Grup
Popular, però quan en vam parlar a la Comissió Informativa no vam sentir cap
intervenció en aquest sentit i nosaltres considerem que és molt més positiu poder
canviar aquelles coses que pensem que no estan ben fetes i fer-les d’aquesta manera.
Torno a dir; a la Comissió Informativa, als dos membres, i em consta que una era
l’anterior responsable de Cultura, no els vam sentir i avui han fet, com no, una defensa
apassionada de la moció. Si té una virtut la moció, i segurament també la nostra
intervenció a la Comissió Informativa, és que hem aconseguit canviar una cosa que no
ens semblava bé i sí que he de donar la raó al senyor Portabella perquè nosaltres
tampoc no estem d’acord amb aquesta reducció pressupostària dràstica que s’ha fet
enguany, cosa que precisament la moció no esmenta en absolut, i és una cosa que
també hauríem de revisar.
Dit això, nosaltres simplement estarem amatents al fet que es produeixin aquests
canvis i, amb tota la cordialitat, sí que també els avanço que si no es produeixen, i
estem convençuts que així serà, seríem nosaltres els que presentaríem una moció en
aquest sentit.
La Presidència sol.licita el sentit del vot del Grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal, i la seva portaveu, Sra. Díaz, comunica que voten en
contra de la moció.
Intervé de nou el Sr. Castellano. Només per acabar. En cap cas, no dubti que el
compromís ferm de l’equip de govern de CiU serà seure a la taula i executar allò que ja
li he mostrat abans. Agrair a aquells grups que han pogut entendre que la voluntat
d’aquesta actuació per part del Govern no és en cap cas discriminatòria i també
recalcar, doncs, que la partida pressupostària va ser aprovada per tots els grups
polítics excepte el Grup d’ICV i paradoxalment, doncs, la rebaixa va ser executada
quan l’Àrea era dirigida per una diputada del PP.

En tot cas, per no tirar-nos els plats a sobre i buscar un culpable en res, perquè no
hem de fer-ho, ens comprometem, i així també faig trasllat d’aquest compromís al
senyor Mañas, d’ICV, a parlar i a intentar consensuar en benefici de les entitats de les
nostres comarques i el nostre territori.
El Sr. Mañas demana de nou l’ús de la paraula per fer una matisació. La reducció de
la partida no s’aprovava avui. S’aprovava en el pressupost ordinari del 2013 i l’únic
Grup que no el va recolzar va ser el que represento. Ah, ja ho ha dit?.
La Presidència manifesta al respecte que , a més a més de parlar, convé que escoltem
el que diuen els altres, també. Seria important. Ho ha dit, ho ha dit. Bé, si hem de fer
un altre torn d’intervencions, no parlem tots alhora, almenys.
Sotmesa a votació, la moció es refusada amb el vot a favor dels diputats assistents del
grup polític del Partit Popular (5), el vot en contra dels diputats assistents dels grups
polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal (19) i d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM (2) i l’abstenció dels diputats
assistents del grup d'Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) sent el resultat de 5 vots a favor i 40 vots en contra i 4 abstencions.
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 1847 al 3098 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de març de 2013.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 45 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària Genera

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 541248 al 541288.
Barcelona, 10 de juny de 2013
La Secretària General

