ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 DE MAIG DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el 30 de maig de 2013, a les 12 hores i 10 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 amb 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, Joan Carles García i Cañizares, 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, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i
Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep
Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya,
Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil.
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.
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 al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 d’abril de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen que proposa aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona, la
Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci Escola Industrial de Barcelona i la
Fundació b_TEC sobre la construcció d’una nova seu per a l’Escola d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona i la recuperació dels immobles cedits al Consorci
Escola Industrial de Barcelona.

Secretaria General
3.- Dictamen que proposa acordar la suspensió del termini per resoldre el procediment
relatiu a l’aprovació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de
la Diputació de Barcelona, adequat al Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració Política de l’Assemblea General d’Arc Llatí, en sessió celebrada a Lleida el
17 d’abril de 2013.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració del Dia d’Europa 2013.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció dels Serveis de Recursos Humans
6.- Dictamen que proposa ratificar l’acord adoptat en la Mesa General de Negociació
de matèries comunes relatiu a l’ampliació de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la jubilació
voluntària incentivada.
7.- Dictamen que proposa ratificar l’acord adoptat en la Mesa General de Negociació
de matèries comunes relatiu al desenvolupament de l’article 48 j de la “Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Báisco del Empleado Público”.
8.- Dictamen que proposa ratificar l’acord adoptat en la Mesa General de Negociació
de matèries comunes relatiu al desenvolupament d’alguns aspectes de la jornada de
treball.
Servei de Programació
9.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació de les Bases d’Execució
del Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària de l’exercici 2013.
10.- 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.
11.- Dictamen que proposa donar compte de l’acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona del dia 25 d’abril de 2013 de la selecció de l’entitat financera
BANC DE SABADELL, S.A. com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
12.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General Consolidat de
la Corporació amb referència a 31 de desembre de 2012.
Tresoreria
13.- Dictamen que proposa donar compte del grau de compliment dels terminis de
pagament del període comprés entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013.
Organisme de Gestió Tributària
14.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Argençola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
15.- Dictamen que proposa acceptar de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Capellades, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
16.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
17.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
18.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Ullastrell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència dels Serveis d’Igualtat i Ciutadania
19.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració de l’Any Europeu de la Ciutadania 2013.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
20.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de
Vic, del tram de la carretera C-153, entre els p.k. 0,000 i 0,920.
21.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de
Vic, del tram de la carretera BV-4316, entre els p.k. 0,000 i 0,780.

22.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, del tram de la carretera BV-5001 entre els p.k. 1,500 i el
p.k. 3,015.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
23.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració de Lleida aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- MOCIÓ que presenten els grups polítics d’Iniciativa per Catalunya – Verds,
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa i del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal de la Diputació de Barcelona, sobre l’homenatge realitzat a la
División Azul.
2.- MOCIÓ que presenten els grups polítics d’Iniciativa per Catalunya – Verds,
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa i del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal de la Diputació de Barcelona, en defensa de l’actual designació de
zona sensible per a la totalitat de la conca del riu Besòs.
3.- MOCIÓ que presenta el grup polític d’Iniciativa per Catalunya – Verds, Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa de la Diputació de Barcelona, per tal de posar en marxa
una línia de suport als municipis per desenvolupar polítiques actives d’ocupació.
4.- MOCIÓ que presenta el grup polític de Convergència i Unió de la Diputació de
Barcelona, en relació a l’ús del casc per a usuaris de la bicicleta en entorns urbans.
5.- MOCIÓ que presenta el grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal de la Diputació de Barcelona, en defensa del model educatiu català i contra
la LOMCE.
6.- 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.
7.- Precs.
8.- Preguntes.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 d’abril de 2013.
El Sr. President, i en relació a l’acta de la sessió ordinària de data 25 d’abril 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
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen de data 21 de maig de 2013, que proposa aprovar el conveni entre la
Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci
Escola Industrial de Barcelona i la Fundació b_TEC sobre la construcció d’una
nova seu per a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i la
recuperació dels immobles cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona.
La Diputació de Barcelona és titular dels edificis continguts en el recinte de l’Escola
Industrial, per compra al “Patronato de la Escuela Industrial de Barcelona”.
Atès que en data 31 de juliol de 1997 es va signar un Protocol entre el Comissionat per
a Universitats i Recerca del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya per tal
d’endegar la integració al sistema universitari públic de Catalunya de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, i on la Diputació de
Barcelona es va comprometre a cedir gratuïtament i de forma indefinida l’ús dels
edificis, instal·lacions, mobiliari i equipament de l’Escola Tècnica Industrial a favor de
l’ens consorciat (Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona constituït l’any 1998) que
les parts acordaven constituir amb la finalitat que assumís la titularitat i gestió de la
EUETIB. Aquesta cessió es va condicionar al manteniment de l’ús universitari.
Atès que en data 27 de juliol de 2005 la Diputació de Barcelona va subscriure un
conveni amb el Consorci del Centre Universitari del Llevant (després anomenat
Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs), entitat encarregada de desenvolupar
el Campus Universitari de Llevant, i el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB),
mitjançant el qual s’acordà la construcció d’una nova seu per a la ubicació de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona al futur Campus Universitari,
el trasllat de la citada entitat al nou edifici construït (edifici A) i la recuperació per la
Diputació de Barcelona dels immobles cedits al CEIB i ocupats per l’Escola en el
recinte de l’Escola Industrial.
Atès que en aquest conveni, es preveia que la Diputació de Barcelona, com a
compensació per la recuperació dels espais cedits al CEIB, es comprometia a efectuar
una aportació econòmica de vint-i-tres milions d’euros (23.000.000,-€), per tal de
coadjuvar al pagament del cost total del projecte de construcció de la nova seu de
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i del seu trasllat.
Aquesta aportació es va fixar durant cinc anys des de l’any 2005 a l’any 2009.
Atès que en data 27 de juliol de 2009, es va subscriure un conveni entre el
Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya, la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal-Besòs (CCIDB), i el Consorci del Besòs, per la realització d’actuacions al
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs (també anomenat, més endavant, Campus
del Besòs), i, en d’altres actuacions, es feia referència a que el cost de l’obra
corresponent a l’edifici a construir en la finca “A” del Campus, seria assumit pel
CCIDB amb càrrec a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona.

Atès que de conformitat amb allò acordat en el citat conveni de juliol de 2009,
mitjançant escriptura de data 15 de desembre de 2010, el CCIDB constituí a favor de
la UPC, un dret real de superfície sobre les finques A, B, C, D, I, J, K, (finques
adjudicades al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs, en el Projecte
de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del sector C-4 de la Modificació del Pla
General Metropolità en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs), per termini
de noranta cinc anys, amb la finalitat que la UPC promogués i executés la construcció
dels edificis i equipaments previstos al planejament urbanístic. Segons l’expositiu III de
la referida escriptura, la finca “A”, qualificada com a equipament metropolità (clau 7c)
d’ús universitari, es destinaria a la implantació de l’Escola d’Enginyeria.
Vist que per conveni de data 5 d’abril de 2011, la UPC es va subrogar en la posició
del CCIDB respecte al conveni de 27 de juliol de 2005 i addenda a aquest de l’any
2009, i per tant assumiria els drets i obligacions que d’ells se’n derivessin, en especial
pel que fa a la construcció de la nova seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona.
Atès que mitjançant conveni de data 25 d’octubre de 2012, la UPC va encarregar a la
Fundació b_TEC, en el marc del Contracte programa 2011-2014 signat el 22 de juny
de 2011 per ambdues parts, la realització, entre d’altres activitats, de totes les accions
necessàries per tal de fer possible que la primera fase de construcció i posta en marxa
del Campus Diagonal-Besòs estigués finalitzada en data 31 de desembre de 2014.
Vist que diverses causes sobrevingudes i no previstes han dificultat el compliment dels
anteriors convenis, i han comportat la impossibilitat d’executar el nou edifici de l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona en la data màxima que estava prevista
per al 31 de desembre de 2012, és necessari realitzar un nou conveni de col·laboració.
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
En conseqüència, en us de les facultats que li confereix l’art.34 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència, a
proposta del Director de Serveis de Suport a la Coordinació General, eleva el Ple,
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta d’un nou conveni de col·laboració relatiu a la
construcció d’una nova seu per a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona i la recuperació dels immobles cedits al Consorci Escola Industrial de
Barcelona, el text literal del qual és el següent:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA,
EL CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA, EL
CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESÒS I LA FUNDACIO
b_TEC RELATIU A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA SEU PER A L’ESCOLA

D’ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA I LA RECUPERACIÓ DELS
IMMOBLES CEDITS AL CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve
i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 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 delegada, Sra. Rosa
Maria Artiaga Gil, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la
Corporació núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012, sobre delegació de funcions de Secretaria,
publicat al BOPB de 16 de maig de 2012.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, amb NIF núm. Q0818003F, amb domicili
a Barcelona, al carrer Jordi Girona, núm. 31 i representada pel Rector Magnífic, Sr. Antoni
Giró, en virtut d’allò que disposen l’article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, de 21
de desembre; l’article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats
per Decret GOV/43/2012, de 29 de maig, i de conformitat amb el nomenament per Decret
47/2010, de 30 de març, de la Generalitat de Catalunya.
CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA, amb NIF núm. P5890055F, amb
domicili a Barcelona, al recinte de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell 187, i
representat pel seu president, el Director General d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Lluís Jofre Roca, , en virtut d’allò que disposa l’article 14.1, apartat g) dels
Estatuts del Consorci, de 9 de juliol 1998, publicats al DOGC 2683, el 17 de juliol de 1998.
CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESÒS, amb NIF núm.
P0800112E , amb domicili a Sant Adrià del Besòs, c/Olímpic, s/n, pl. 2, i representat pel seu
president, Tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Antoni Vives i Tomàs,
assistit per la Secretària del Consorci, Sra. Natàlia Amorós i Bosch.
FUNDACIÓ b_TEC BARCELONA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA, amb NIF G64222706, amb
domicili a Sant Adrià del Besòs, al Jardins de les Dones de Negre 1, 2a planta, representada
pel seu Director gerent, Sr. Jordi Bosch de Borja .
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que la Diputació de Barcelona és titular dels edificis continguts en el recinte de l’Escola
Industrial, ressenyats en el seu inventari, segons escriptures de compra – venda
formalitzades en dates 30.03.1910, 31.12.1912, 18.03.1915 i 23.05.1927 per compra al
“Patronato de la Escuela Industrial de Barcelona”, qui les havia adquirit al Sr. Enrique Batlló i
Batlló l’any 1906.
II. Que en data 31 de juliol de 1997 es va signar un Protocol entre el Comissionat per a
Universitats i Recerca del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, la finalitat del qual era
endegar el procés per a la integració al sistema universitari públic de Catalunya de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) .
III. Que segons el dit Protocol, la Diputació de Barcelona, es va comprometre a cedir
gratuïtament i de forma indefinida l’ús dels edificis, instal·lacions, mobiliari i equipament de
l’Escola Tècnica Industrial a favor de l’ens consorciat que les parts acordaven constituir
amb la finalitat que assumís la titularitat i gestió de la EUETIB. Aquesta cessió es va
condicionar al manteniment de l’ús universitari.

IV. Que en data 8 de juliol de 1998 el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar
aprovar la constitució del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) constituït per la
Generalitat de Catalunya a través del Comissionat per a Universitats i Recerca del
Departament de Presidència, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya.
V. Que en data 27 de juliol de 2005 la Diputació de Barcelona va subscriure un conveni amb
el Consorci del Centre Universitari del Llevant, entitat encarregada de desenvolupar el
Campus Universitari de Llevant, i el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB),
mitjançant el qual s’acordà la construcció d’una nova seu per a la ubicació de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona al futur Campus Universitari, el
trasllat de la citada entitat al nou edifici construït i la recuperació per la Diputació de
Barcelona dels immobles cedits al CEIB i ocupats per l’Escola en el recinte de l’Escola
Industrial.
VI. Que en aquest conveni, es preveia que la Diputació de Barcelona, com a compensació
per la recuperació dels espais cedits al CEIB, es comprometia a efectuar una aportació
econòmica de vint-i-tres milions d’euros (23.000.000,-€) al Consorci del Centre
Interuniversitari del Llevant (després anomenat Consorci del Campus Interuniversitari del
Besòs) per tal de coadjuvar al pagament del cost total del projecte de construcció de la nova
seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona i del seu trasllat.
Aquesta aportació es va fixar durant cinc anys des de l’any 2005 a l’any 2009.
VII. Que per addenda a aquest conveni de data 11 de març 2009 entre la Diputació de
Barcelona, el Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs i el Consorci Escola Industrial
es va prorrogar i fixar l’acabament de les obres i el conseqüent trasllat el 31 de desembre
2012.
VIII. Que per addenda de data 12 de juliol de 2006 les parts signants van acordar que tots
els esments fets en el conveni de 27 de juliol de 2005 al Consorci del Centre Interuniversitari
del Llevant s’entendrien fets al Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs, atès que
aquesta era la seva nova denominació.
IX. Que en data 27 de juliol de 2009, es va subscriure un conveni entre el Departament
d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs (CCIDB), i el
Consorci del Besòs, per la realització d’actuacions al Campus Interuniversitari DiagonalBesòs (també anomenat, més endavant, Campus del Besòs), entre d’altres, l’execució del
projecte de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de protecció de la
galeria de serveis. En aquest conveni es feia referència a que el cost de l’obra corresponent
a l’edifici a construir en la finca “A” del Campus, seria assumit pel CCIDB amb càrrec a
l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona.
X. Que el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs és propietari, com a béns
patrimonials, de les finques A, B, C, D, I, J, K, del Campus, per adjudicació en el Projecte de
Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del sector C-4 (Taulat-Ronda) de la Modificació del
Pla General Metropolità en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs.
XI. Que en el mes de maig de 2011 es va procedir a l’aprovació definitiva de la modificació
del citat Pla de Millora Urbana mitjançant la qual es varen introduir determinades variacions
en l’edificabilitat de les finques en la línia d’afavorir el desenvolupament del conjunt del
sector.

XII. Que en virtut d’aquesta modificació en data 25 d’octubre de 2011 es va aprovar una
addenda al citat conveni de 27 de juliol de 2009, mitjançant la qual s’establia que el cost
d’execució del projecte de pantalles i d’altres que se’n derivessin necessàriament es
distribuiria en proporció al sostre edificable sobre rasant assignat a cada finca pel Pla de
millora urbana d’acord amb les superfícies recollides al text de la modificació puntual, del
que resulta que la finca “A” té un 26,48% de sostre edificable sobre el total. En el pacte
segon de l’addenda es determinava que la UPC es faria càrrec del projecte en la part
corresponent als solars que formen part del projecte acadèmic universitari, entre d’altres,
l’edifici “A”.
XIII. Que de conformitat amb allò acordat en el citat conveni de 27 de juliol de 2009,
mitjançant escriptura de data 15 de desembre de 2010, el CCIDB constituí a favor de la
UPC, un dret real de superfície sobre les finques citades, per termini de noranta cinc anys,
amb la finalitat que la UPC promogués i executés la construcció dels edificis i equipaments
previstos al planejament urbanístic. Segons l’expositiu III de la referida escriptura, la finca
“A”, qualificada com a equipament metropolità (clau 7c) d’ús universitari, es destinaria a la
implantació de l’Escola d’Enginyeria.
XIV. Que en aquesta escriptura s’estableix que el CCIDB, titular del sòl, mantindrà aquesta
condició durant el termini de durada del dret de superfície i adquirirà la propietat de
l’edificació a la finalització d’aquest dret, i es determina qui es farà càrrec de la conservació i
manteniment dels edificis que formen part del Campus, les seves instal·lacions i espais
comuns.
XV. Que per conveni de data 5 d’abril de 2011, la UPC es va subrogar en la posició del
CCIDB respecte al conveni de 27 de juliol de 2005 i addenda a aquest de l’any 2009, i per
tant assumiria els drets i obligacions que d’ells se’n derivessin, en especial pel que fa a la
construcció de la nova seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona.
XVI. Que mitjançant conveni de data 25 d’octubre de 2012, la UPC va encarregar a la
Fundació b_TEC, en el marc del Contracte programa 2011-2014 signat el 22 de juny de
2011 per ambdues parts, la realització, entre d’altres activitats, de totes les accions
necessàries per tal de fer possible que la primera fase de construcció i posta en marxa del
Campus Diagonal-Besòs estigués finalitzada amb data 31 de desembre de 2014, actuacions
que consten detallades en la clàusula Segona.2 del conveni que s’adjunta com Annex I.
XVII. Que d’acord amb l’exposat des de la data de subscripció del conveni de 27 de juliol de
2005 diverses causes sobrevingudes i no previstes han dificultat el seu compliment i han
comportat la impossibilitat d’executar el nou edifici de l’Escola d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona en la data màxima prevista, en addenda d’11 de març de 2009, per
al 31 de desembre de 2012.
XVIII. Que la minuta de conveni va ser aprovada per [ ] de [ ] de la Diputació de Barcelona.
Per tot això, les parts que intervenen, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte
És objecte d’aquest conveni establir els criteris que regiran el procediment a seguir per a
l’execució i el finançament dels projectes i obres previstes en el conveni de data 27 de juliol

de 2005, que s’adjunta com Annex II, que resten pendents de realitzar relatiu a la
construcció de la nova seu de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, en la
finca “A” del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del sector C-4 (TaulatRonda) de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector del front litoral i marge dret
del riu Besòs, terme municipal de Sant Adrià del Besòs.
Així mateix és objecte d’aquest conveni establir les condicions i el termini de trasllat a la
nova seu de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, i la recuperació per la
Diputació de Barcelona dels immobles cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona que
actualment ocupa aquesta Escola en el Recinte de la Escola Industrial.
Segon.- Procediment a seguir per a la construcció de la nova seu de l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
1. La UPC i la Fundació b_TEC es comprometen a realitzar amb la màxima celeritat totes
les accions i obres necessàries per a la construcció de la nova seu de l’ Escola d’Enginyeria
Tècnica de l’Escola Industrial de Barcelona en la finca “A” del Campus Interuniversitari
Diagonal-Besòs que faci possible el seu trasllat. Aquestes accions i obres inclouen les
infraestructures i les altres actuacions generals del Campus necessàries o estiguin
vinculades a la posada en funcionament de l’edifici “A”.
2. Les obres d’estructura sota rasant es van iniciar l’any 2012 i es continuaran al llarg del
2013 i consistiran, bàsicament, en les obres de fonamentació, llosa de subpressió,
estructura i sostres dels soterranis -1 i -2 i les obres de l’edifici sobre rasant i urbanització
corresponent es realitzaran durant els anys 2013 i 2014.
Es fixa com a termini de finalització de la totalitat de les obres de construcció de l’edifici el
mes de juny de 2015, sens perjudici que la finalització de les obres d’infraestructura i altres
actuacions generals del Campus puguin finalitzar un cop passat aquest termini, sempre que
això no impedeixi el compliment del pacte Quart del present document.
3. Les obres es faran conforme als projectes redactats i tramitats per la UPC o per la
Fundació b_TEC o per l’entitat que la UPC designi i seran contractades per alguna
d’aquestes entitats, i, amb caràcter previ a la contractació, la Diputació de Barcelona, a
través dels dos representants que formin part de la comissió de seguiment, donarà la seva
conformitat a l’adaptació del projecte executiu arquitectònic de l’edifici A i les modificacions
que es puguin efectuar, en el termini d’un mes des de la seva presentació.
4. Si per a la realització de les obres objecte d’aquest conveni fossin necessaris permisos,
llicències i/o autoritzacions serà responsabilitat exclusiva de la UPC, de la Fundació b_TEC
o l’entitat a qui la UPC encarregui la promoció de les obres, la seva obtenció així com el
pagament de qualsevol import relacionat amb aquests documents.
5. La UPC o la Fundació b-TEC comunicarà a les altres parts signants del conveni la
persona que es designi en qualitat de Director de l’obra.
Tercer.- Característiques i destinació de l’edifici a construir
El nou edifici i les instal·lacions on s’ubicarà l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona hauran de comptar amb tots els serveis i condicions necessàries per
a què l’Escola hi pugui desenvolupar satisfactòriament les seves activitats acadèmiques,
tant de docència com de recerca o de transferència de coneixement.

La UPC destinarà el nou edifici al desenvolupament de la funció docent pròpia i
complementària de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. En
cas que no es construeixi l’edifici o que s’utilitzi per a una altra destinació la UPC quedarà
obligada a retornar la quantitat econòmica aportada per la Diputació de Barcelona.
En virtut de l’escriptura de data 15 de desembre de 2010 va quedar constituït un dret real de
superfície per part del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs a favor de la
UPC per a usos universitaris durant 95 anys.
Transcorreguts aquests 95 anys revertirà al Consorci del Campus Interuniversitari DiagonalBesòs les construccions, obres i instal·lacions incorporades, i aquest, com a propietari de la
finca “A” garantirà el manteniment de l’ús universitari de dit edifici, de conformitat amb la
finalitat del previst en el pacte cinquè del conveni de 27 de juliol de 2005.
S’adjunta, com Annex III al present conveni, el plànol general del Campus Interuniversitari
Diagonal-Besòs en el qual s’assenyalen les finques que configuren l’àmbit.
Quart.- Trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
a la nova seu i recuperació dels immobles cedits per la Diputació de Barcelona
La UPC i el CEIB es comprometen a efectuar el trasllat de l’Escola d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona a la nova seu del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i
desocupar completament els edificis i les instal·lacions que actualment ocupa aquesta
Escola al recinte de l’Escola Industrial, l’edifici 12, la nau de la Biblioteca en totes les seves
plantes i les aules de l’edifici 15, abans del dia 31 d’agost de 2015.
En aquesta data, previ informe de conformitat de la Diputació de Barcelona sobre la situació
de l’immoble i instal·lacions cedides, es produirà la reversió a aquesta entitat dels citats
immobles que actualment ocupa l’Escola .
Qualsevol obra, instal·lació i millora efectuada pel CEIB quedarà en benefici de la Diputació
de Barcelona sense dret a pagament o indemnització a favor d’aquest.
Cinquè.- Finançament de les obres i aportació econòmica de la Diputació de
Barcelona
El cost de construcció del nou edifici en la finca “A” del Campus Interuniversitari DiagonalBesòs, així com de les infraestructures i les altres actuacions generals del Campus que
siguin necessàries o estiguin vinculades a la posada en funcionament de l’edifici “A”, serà
assumit en la seva integritat per la UPC, la qual un cop finalitzades les obres formalitzarà la
corresponent declaració d’obra nova.
La Diputació de Barcelona coadjuvarà al pagament del cost total del projecte de construcció
de l’edifici de referència i del trasllat de l’Escola a la nova seu en un import de vint-i-tres
milions d’euros (23.000.000 €), aportació màxima compromesa per aquesta entitat en el
conveni signat per les parts en data 27 de juliol de 2005.
De la citada aportació econòmica, a la signatura d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona
ja ha satisfet la quantitat de 6.944.661,43 €.
La resta de l’aportació econòmica compromesa per la Diputació de Barcelona pendent de
pagament, ascendeix a un import de 16.055.338,57 € , quantitat consignada en el
pressupost vigent de la Diputació de Barcelona per a finançar futures actuacions
relacionades amb la construcció de l’edifici.

Les esmentades aportacions es faran efectives a favor de la UPC a mesura que vagi
presentant factures o certificacions d’obra.
En cas d’incompliment de forma injustificada de la data del trasllat de l’EUTIB, l’UPC deixarà
de percebre part de l’aportació prevista o haurà de retornar a la Diputació de Barcelona a
raó de 500.000,00 € per semestre d’endarreriment.
Per l’abonament del cost de les actuacions realitzades fins el cobrament de la quantitat
màxima compromesa, relacionades amb l’execució de les obres objecte d’aquest conveni, la
justificació es realitzarà de la següent manera:
La UPC presentarà a la Diputació les corresponents factures i/o certificacions d’obra encara
que no estiguin pagades, relacionades en el model justificatiu d’obligacions reconegudes
creat a l’efecte (que s’adjunta com Annex IV), i aportarà en el termini màxim de tres mesos
comptats a partir de la recepció de cadascuna de les quantitats els comprovants conforme
el pagament s’ha fet efectiu.
S’admetran factures i/o certificacions d’obra de la Fundació b_TEC o l’entitat a qui la UPC
encarregui per a la promoció de les obres, que seran presentades per la UPC a la Diputació
de Barcelona, sempre i quan hagin estat validades prèviament per la Vicegerència
d’Economia de la UPC; el que suposarà que la UPC haurà rebut la justificació de la despesa
efectuada i haurà hagut de comprovar que aquesta és conforme i s’ha aplicat d’acord amb
l’objecte del conveni.
El pagament a la UPC es farà en el termini màxim de 60 dies a comptar des de la data de
presentació de les factures i/o certificacions.
Així mateix, al final de cada semestre, la comissió de seguiment haurà d’emetre un informe
conforme la documentació presentada a la Diputació de Barcelona se subjecta a les
clàusules del present conveni.
Sisè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers derivada de les obres de
construcció de l’immoble objecte de conveni així com la que es pugui derivar de qualsevol
de les actuacions que es preveu desenvolupar en l’edifici una vegada construït correspon a
la UPC.
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil
o penal per les vicissituds que es puguin produir durant la construcció de l’edifici i/o en
l’edifici construït.
Setè.- Conservació i Manteniment de l’edifici a construir
La UPC es farà càrrec de les despeses de conservació i manteniment de l’edifici a construir
en la finca “A” del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, la seva utilització i explotació
així com de les seves instal·lacions, assumint totes les despeses ordinàries i extraordinàries
que el seu funcionament ocasioni, sense perjudici que les pugui repercutir en altres entitats
gestores o usuàries de l’edifici.
Així mateix satisfarà, al seu càrrec, tots els impostos, taxes, contribucions i altres despeses
que gravin tant l’edifici com el terreny sobre el que s’implantarà la nova seu de l’Escola
sense perjudici que les pugui repercutir en altres entitats gestores o usuàries de l’edifici.

Per altra part, com a titular del dret de superfície i usuària de l’edifici a construir en la finca
“A” del Campus i que formarà part integrant del conjunt d’aquest, assumirà les despeses
corresponents a la part proporcional del cost general de manteniment del Campus i les
seves instal·lacions i espais comuns, en la quantitat, temps i forma que determinin de mutu
acord la UPC, titular del dret de superfície, amb el Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal Besòs, propietari del sòl, de conformitat amb allò previst a la escriptura de
constitució del dret de superfície d’anterior referència sense perjudici que les pugui
repercutir en altres entitats gestores o usuàries de l’edifici.
Vuitè.- Referència en les obres a la col·laboració de la Diputació de Barcelona
A partir de la formalització del conveni i al llarg de la seva vigència, es farà constar en les
obres la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Un cop finalitzada la construcció dels nous espais, es col·locarà i mantindrà en un lloc
preeminent, com a expressió formal, la col·laboració portada a terme.
Novè.- Comissió de Seguiment del conveni i de supervisió de les obres
Es constituirà una Comissió de Seguiment del conveni i de supervisió de les obres,
encarregada de proposar la resolució de totes les qüestions que es derivin d’aquest, així
com de complir les responsabilitats que se l’assignen en els seus pactes. Tindrà per
objectius generals establir les directrius precises per a l’execució del conveni, fer el
seguiment de les obres, estar informat de l’evolució de la construcció del Campus del Besòs
i del seu finançament, vetllar pel seu compliment, fer d’interlocutor operatiu entre les
diverses institucions implicades en l’actuació, i informar i formular les propostes de resolució
pertinents als òrgans de govern de les respectives entitats signatàries.
La Comissió de Seguiment es reunirà un mínim de dues vegades l’any, una al mes de juliol i
l’altra al mes de febrer, i estarà composada per deu membres, dos en representació per
cadascuna de les entitats signants, designats per la seva presidència.
Un dels membres designats en representació de cada entitat serà la persona encarregada
de la supervisió de les obres, i tindrà accés a tota la documentació relativa a la contractació,
la construcció i l’execució de les obres, així com a l’emplaçament d’aquestes, i podrà ser
assistit per altres tècnics, tots els quals gaudiran de les facultats supervisores esmentades.
La UPC i la Fundació b_TEC estaran obligades a facilitar-los tot tipus d’informació.
Desè.- Vigència i efectivitat del conveni
El present conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura, i s’extingirà quan
s’hagin complert els objectius i els compromisos i les obligacions que en aquest es fixen,
sempre que no sigui denunciat per qualsevol de les parts o incorri en qualsevol de les
causes d’extinció. En aquest moment les parts procediran a la signatura d’un document en
el qual es donin per complimentades les obligacions contretes i per finalitzat el conveni.
L’efectivitat d’aquest conveni resta condicionada a la corresponent aprovació o ratificació
pels òrgans competents de les institucions implicades.
Onzè.- Causes d’extinció del conveni
Seran causa d’extinció del present conveni la realització del seu objecte, el mutu acord de
les parts, i qualsevol altra causa legalment establerta. En especial serà causa de resolució
l’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni que impedeixi la correcta
execució de l’objecte del mateix mitjançant la denúncia per qualsevol de les parts signants,

notificada amb una antelació mínima de tres mesos del seu venciment. En aquest supòsit
s’haurà d’acordar la liquidació per part de la comissió de seguiment, que haurà de ser
aprovada per cadascuna de les parts mitjançant el procediment legalment establert.
Dotzè.- Règim jurídic
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, i per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Tretzè.- Jurisdicció competent
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui
sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses que malgrat tot es
produeixin en la seva interpretació i compliment seran de coneixement i competència dels
tribunals o jutjats de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
I, en prova de conformitat les persones que l’atorguen signen el present conveni per
quintuplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i dates que s’assenyalen.”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya
amb NIF núm. Q0818003F una despesa total de 16.055.338,57 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/10700/941A0/75331 del pressupost de l’exercici 2013.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la Universitat Politècnica de Catalunya, el
Consorci Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal-Besòs, i la Fundació b_TEC, per al teu coneixement i efectes.
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 (6), 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.
Secretaria General
3.- Dictamen de data 14 de maig de 2013, que proposa acordar la suspensió del
termini per resoldre el procediment relatiu a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, adequat
al Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
1. ANTECEDENTS.
En data 21 de març de 2013, el Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar per
unanimitat dels membres assistents (vot favorable del 20 diputats del grup CiU, 19 del
PSC, 6 del PP, 4 d’ICV i 2 d’ERC) dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen
aquesta Corporació, entre altres, els acords següents:

“Primer.- APROVAR inicialment el Plec de clàusules administratives generals de
contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als
privats de la Diputació de Barcelona, adequat al Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11.
Segon.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Tercer.- PUBLICAR sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al
BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, TRAMETRE el referit
Plec amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per al seu
informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals,
tot això d’acord amb el que disposen els articles 278 del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora“.
Posteriorment, va tenir lloc el tràmit d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, que es va perllongar durant el període comprès entre els dies 29 de març
de 2013 i 6 de maig de 2013, ambdós inclosos, inserint els respectius anuncis en el
tauler d’anuncis de la Corporació i en els diaris següents:




Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 28 de març de 2013.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6348, 4 d’abril de 2013.
La Vanguardia, 4 d’abril de 2013, secció ”AVISOS OFICIALES”.

Durant el tràmit d’informació pública i audiència dels possibles interessats no van
formular-se reclamacions ni suggeriments.
2. SUSPENSIÓ DEL TERMINI PER RESOLDRE EL PROCEDIMENT.
La Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, prescriu, entre altres
determinacions, la següent (art. 11):
“Article 11.
Suspensió del termini de resolució.
L’òrgan que tramita el procediment, si el dictamen té caràcter preceptiu i és
determinant per a la resolució del procediment, pot suspendre el termini de resolució
fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi
transcorregut el termini per a emetre’l”.
Tal com s’ha especificat abans, l’acord del Ple es concretà a l’aprovació inicial del Plec
de clàusules administratives generals i a sotmetre’l al tràmit d’informació pública.
Finalitzat el termini d’informació pública sense haver-se formulat reclamacions ni

suggeriments, procedeix trametre l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora d’acord
amb el quart dels acords aprovat pel Ple.
Precisat tot això, i sense perjudici de continuar la tramitació en els termes al·ludits, es
considera convenient fer ús de la possibilitat de suspensió del termini de resolució del
procediment, prevista a l’article 11 de la Llei 5/2005, tota vegada que el Dictamen que
se sol·licita a la Comissió Jurídica Assessora té caràcter preceptiu (TRLCat/2003, art.
278.1, i L 5/2005, art. 8.3.m).
En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- RESTAR ASSABENTAT que no s’han formulat reclamacions ni
suggeriments a l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió
celebrada el 21 de març de 2013, sobre l’aprovació inicial del Plec de clàusules
administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de
subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres
contractes administratius i als privats de la Diputació de Barcelona, adequat al Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14.11.
Segon.- SUSPENDRE el termini per a resolució del procediment d’aprovació del Plec
de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de
serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a
altres contractes administratius i als privats de la Diputació de Barcelona, adequat al
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14.11, atès el caràcter preceptiu del Dictamen sol·licitat a la Comissió
Jurídica Assessora, i fins a l’emissió d’aquest Dictamen, tot això a l’empara del que
disposen els articles 278 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m), 10.3 i 11 de la
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
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 (6), 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.
Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen de data 14 de maig de 2013, que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política de l’Assemblea General
d’Arc Llatí, en sessió celebrada a Lleida el 17 d’abril de 2013.
L’any 1999, l’aleshores Gabinet de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona va començar a treballar amb un conjunt d'administracions locals de segon

nivell del Mediterrani Occidental (dels Estats d’Itàlia, França, Espanya i Portugal), sota
la denominació de xarxa “Arc Llatí”, interessades en col·laborar d’una manera
específica en àmbits comuns estretament lligats a les polítiques locals d’aquests
països.
El 20 de juny de 2002 es va constituir l’Associació Arc Llatí –en endavant, Arc Llatí– i
cinquanta-sis administracions d’aquest espai territorial varen aprovar els seus Estatuts,
els quals havien estat prèviament aprovats per aquesta corporació en data de 30 de
maig de 2002. Els principals objectius d’Arc Llatí són:


Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d’ordenació de l’espai de
l’Arc Llatí, incloent i mobilitzant als actors socio-econòmics, amb una
perspectiva de baix a dalt.



Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits
més significatius del desenvolupament del territori;



Defensar els interessos i necessitats d’aquests territoris davant les institucions
comunitàries i nacionals.



Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud i l’Est de la Mediterrània.

Des d’abril de 2011 el President d’Arc Llatí és el Sr. André Viola, President del Consell
General de l’Aude. La Diputació segueix participant en l’Associació, com a membre del
seu Consell d’Administració i desenvolupant les funcions de la Secretaria Permanent.
El passat 12 de març de 2013, el Consell d’Administració d’Arc Llatí reunit a
Carcassona, motivat pels resultats concrets que havien permès mesurar la capacitat
d’influència d’Arc Llatí davant les institucions de la Unió Europea i sobre la base del
posicionament sobre els ens locals intermedis, plantejà a l’Assemblea General de l’Arc
Llatí, que es va reunir el 17 d’abril a Lleida, tot un seguit de reivindicacions per al debat
europeu, les quals es recolliren en una Declaració Política.
Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració Política té per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
I atès que aquesta Declaració Política de l’Assemblea General d’Arc Llatí és un
document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix,
per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols
generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es
proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i
que correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda

respecte de l’aprovació dels convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 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 data
19 de febrer de 2013, donada la rellevància institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política de
l’Assemblea General d’Arc Llatí 2013, d’acord amb el text que es detalla a continuació

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l‘Associació Arc Llatí.
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 (6), 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 27 de maig de 2013, que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Dia d’Europa 2013.
El Consell Català del Moviment Europeu –en endavant CCME– és una associació
formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats
europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya.
Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics,
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats,
associacions econòmiques, professionals i acadèmiques que són el reflex de la
pluralitat professional, ideològica i política de la societat civil d’Europa, treballant
conjuntament en la construcció d’una Europa unida.
El CCME es planteja com a punts bàsics de la seva actuació treballar per aconseguir
una Europa:
 que avanci decidida vers una veritable unió política, una Europa federal entesa
com a espai geopolític, econòmic, cultural, i social presidit pels principis d’igualtat,
llibertat, seguretat, solidaritat i justícia, on els ciutadans europeus siguin els
protagonistes i se’n sentin cada cop més;
 unida, del segle XXI, i que es caracteritzi per la fortalesa de les seves institucions,
la seva legitimació democràtica i la combinació assenyada de la integració
harmoniosa de les polítiques econòmiques, socials i territorials;
 que no perdi de vista els valors que li són propis i que se circumscriuen en la
defensa eficaç de la democràcia, de la llibertat i del benestar social i material del
conjunt dels pobles, una Europa coherent, on els principis i valors que sustenten la
Unió trobin un reflex en els drets i normes comunitaris;
 plenament integrada en el context econòmic internacional i amb capacitat per
actuar com a agent actiu de la cooperació i de la recerca de la pau entre tots els
pobles; i
 que sigui una realitat plurinacional, multiètnica, multireligiosa i multicultural, amb
un profund respecte i garantia pels drets de tots els homes i dones del món.
Proposen, particularment, una Europa més oberta a la Mediterrània, que
garanteixi la pau i l’estabilitat a la zona.

La Diputació de Barcelona i el CCME comparteixen una àmplia trajectòria de
col·laboració en activitats d’interès comú. En aquest sentit, enguany han acordat
col·laborar en un projecte per a la “Promoció de la implicació ciutadana en els
municipis de Barcelona” (D 3065/13), mitjançant el qual es preveu, entre d’altres
activitats, sensibilitzar a la ciutadania en els valors de la Unió Europea.
Per tal de commemorar el 9 de maig “Dia d’Europa” i aprofitant que aquest és l’any
europeu de la Ciutadania, el Consell Català del Moviment Europeu ha presentat una
Declaració on convida els ciutadans de Catalunya a mobilitzar-se i a comprometre’s
personalment en la construcció europea afiliant-se al Moviment Europeu, entre d’altres
proclames.
Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració tenen per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
I atès que la Declaració de dia d’Europa 2013 és un document de posicionament
multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i
característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a l’article
6.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a
l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de
Govern segons la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis
marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 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 data 19 de febrer de 2013, donada
la rellevància institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Dia
d’Europa 2013, d’acord amb el text que es detalla a continuació

Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Català del Moviment Europeu.
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 (6), 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
6.- Dictamen de data 8 de maig de 2013, que proposa ratificar l’acord adoptat en
la Mesa General de Negociació de matèries comunes relatiu a l’ampliació de
l’àmbit subjectiu d’aplicació de la jubilació voluntària incentivada.
L’aprovació del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer
la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo, ha comportat la modificació de l’apartat 2 de l’article 161 bis del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), en el sentit de modificar els
requisits per a l’accés a la pensió de jubilació anticipada. Aquesta modificació amplia la
possibilitat d’accés a aquesta modalitat de jubilació per voluntat de l’interessat als
empleats que reuneixin els requisits establerts a la lletra B de l’apartat 2 de l’article 161
bis, amb independència que tinguin la condició de mutualista.
D’altra banda, la disposició transitòria tercera de la LGSS, manté l’accés a la jubilació
anticipada voluntària per a aquells empleats que acreditin la condició de mutualista.
Per Decret de 2 d’octubre de 2000, la Diputació de Barcelona aprovà la normativa
reguladora de la jubilació voluntària anticipada, establint-se el requisit de tenir la
condició de mutualista per poder accedir a aquesta modalitat de jubilació amb el dret a
percebre l’incentiu que conté la regulació convencional.
A l’empara dels antecedents exposats, el 17 d’abril de 2013 s’ha reunit la Mesa
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona per tractar
la necessitat d’adequar la regulació convencional relativa a la jubilació voluntària
incentivada al nou marc legal.
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) disposa que tota matèria per establir els criteris generals de l’acció
social ha de ser objecte de negociació. Així, ha estat objecte de negociació i s’ha
tractat en el si de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la
Diputació, reunida els dies 17 i 29 d’abril i el 5 de maig, la possibilitat d’ampliar l’àmbit
subjectiu d’aplicació de la jubilació voluntària incentivada. Aquesta negociació
col·lectiva s’ha produït amb subjecció als principis que preveu l’article 33 de l’EBEP, i
ha finalitzat amb acord entre la representació corporativa i les organitzacions sindicals
UGT, CCOO, CGT i CTeC, el tenor literal del qual és el següent:
“ACORD
1. Modificar l’apartat primer de la normativa reguladora de la jubilació voluntària
incentivada del personal al servei de la Diputació de Barcelona, en el sentit de
comprendre als empleats públics inclosos dins del Règim General de la Seguretat

Social que compleixin els requisits que el legislador estableixi en cada moment per
a causar dret a jubilar-se anticipadament, amb independència que tinguin la
condició de mutualistes (és a dir, haver cotitzat a la MUNPAL, tenir la condició
d’afiliat a la Seguretat Social i en qualsevol Mutualitat Laboral de Treballadors, amb
anterioritat a l’1 de gener de 1967).
2. L’ampliació de l’àmbit subjectiu de la jubilació anticipada amb els
corresponents incentius, en els termes referits a l’apartat 1, s’aplicarà amb efectes
retroactius a tot aquell personal jubilat a partir de la data d’entrada en vigor del
referit RDL 5/2013, de 15 de març i que reuneixi els requisits disposats en aquest.
Als empleats que hagin realitzat la sol•licitud de jubilació anticipada abans de la
signatura d’aquest acord, no els hi serà d’aplicació el termini mínim de dos mesos
establert per a formular la petició (apartat C.2), i tampoc el requisit que disposa que
en la data efectiva de jubilació restin, com a mínim, 7 mesos per a la data de la
jubilació forçosa per edat. Per aquest supòsits, les mensualitats de l’incentiu serà
igual als mesos que restin per accedir a l’edat de jubilació forçosa.
3. Aquest acord s’adopta sens perjudici de la previsió continguda a l’annex a
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de
Barcelona de 19 d’octubre de 2012 pel qual s’estableix la jornada general de treball
del personal al servei de la corporació d’acord amb la Disposició Addicional setantaunena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2012, segons la qual els representants de la corporació i els representants
dels empleats estudiaran amb caràcter prioritari, d’acord amb el Pla de Jubilació
Integral, fórmules per facilitar i incentivar la jubilació anticipada en general i també
en funció de les condicions de treball de col·lectius específics.
4. La resta de condicions previstes en el decret regulador de 2000, es
mantenen vigents sempre que no contradiguin o s’hi oposin al contingut del present
acord.”
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 17 d’abril 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, CGT i

CTeC, relatiu a l’ampliació de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la jubilació voluntària
incentivada, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“1. Modificar l’apartat primer de la normativa reguladora de la jubilació
voluntària incentivada del personal al servei de la Diputació de Barcelona, en el
sentit de comprendre als empleats públics inclosos dins del Règim General de la
Seguretat Social que compleixin els requisits que el legislador estableixi en cada
moment per a causar dret a jubilar-se anticipadament, amb independència que
tinguin la condició de mutualistes (és a dir, haver cotitzat a la MUNPAL, tenir la
condició d’afiliat a la Seguretat Social i en qualsevol Mutualitat Laboral de
Treballadors, amb anterioritat a l’1 de gener de 1967).
2. L’ampliació de l’àmbit subjectiu de la jubilació anticipada amb els
corresponents incentius, en els termes referits a l’apartat 1, s’aplicarà amb efectes
retroactius a tot aquell personal jubilat a partir de la data d’entrada en vigor del
referit RDL 5/2013, de 15 de març i que reuneixi els requisits disposats en aquest.
Als empleats que hagin realitzat la sol•licitud de jubilació anticipada abans de la
signatura d’aquest acord, no els hi serà d’aplicació el termini mínim de dos mesos
establert per a formular la petició (apartat C.2), i tampoc el requisit que disposa que
en la data efectiva de jubilació restin, com a mínim, 7 mesos per a la data de la
jubilació forçosa per edat. Per aquest supòsits, les mensualitats de l’incentiu serà
igual als mesos que restin per accedir a l’edat de jubilació forçosa.
3. Aquest acord s’adopta sens perjudici de la previsió continguda a l’annex a
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de
Barcelona de 19 d’octubre de 2012 pel qual s’estableix la jornada general de treball
del personal al servei de la corporació d’acord amb la Disposició Addicional setantaunena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2012, segons la qual els representants de la corporació i els representants
dels empleats estudiaran amb caràcter prioritari, d’acord amb el Pla de Jubilació
Integral, fórmules per facilitar i incentivar la jubilació anticipada en general i també
en funció de les condicions de treball de col·lectius específics.
4. La resta de condicions previstes en el decret regulador de 2000, es
mantenen vigents sempre que no contradiguin o s’hi oposin al contingut del present
acord.”
Segon.- MODIFICAR l’apartat 1 A del decret de 2 d’octubre de 2000, que aprovà la
normativa reguladora de la jubilació voluntària anticipada del personal al servei de la
Diputació de Barcelona, en allò que fa referència a l’àmbit subjectiu. La resta de
condicions previstes en el decret regulador es mantenen vigents sempre que no
contradiguin o s’oposin al contingut del present acord.
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 (6), 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.
7.- Dictamen de data 21 de maig de 2013, que proposa ratificar l’acord adoptat
en la Mesa General de Negociació de matèries comunes relatiu al
desenvolupament de l’article 48 j de la “Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público”.
La disposició final quarta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
estableix que els permisos continguts a l’article 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (en endavant EBEP) tindran la consideració de
norma bàsica.
La lletra j d’aquest article preveu que tindrà la consideració de permís el temps
indispensable per a atendre deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i
laboral.
Tant la corporació com els representants dels empleats són conscients de la
necessitat de promocionar, dins el marc legal vigent, polítiques que fomentin i facilitin
la conciliació de la vida laboral i familiar dels empleats. En aquest sentit, consideren
imprescindible el desenvolupament de l’article 48 j EBEP.
És indubtable que en els darrers anys la conciliació ha esdevingut un aspecte
fonamental de tota organització de treball que el legislador ha volgut protegir amb
l’aprovació de nombrosos textos legals que incideixen en aquesta matèria com la Ley
39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de vida familiar y laboral, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres i la Llei
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral
del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
D’altra banda, el dia a dia ens demostra que el concepte de conciliació de la vida
laboral i familiar no pot quedar reduït a les situacions que, amb caràcter general s’han
previst en els textos legals (reduccions de jornada per tenir cura de pares o fills,
excedències per tenir cura de fills, permisos de flexibilitat horària recuperable, etc...),
sinó que ha de ser comprensiva de qualsevol altra circumstància que faci necessari
que l’empleat disposi d’un temps per poder donar solució i atendre les obligacions i els
deures que la realitat familiar li imposa. En aquest sentit, les situacions poden ser tan
diverses com atendre els fills durant el període de vacances escolars, acompanyar un
major a fer una gestió que, per motius de l’edat, li pot resultar complicada, o fer
possible disposar de temps per atendre deures propis la realització dels quals no pot
fer-se fora de la jornada de treball.

És més, la finalitat de l’article 48 j EBEP ha de ser la de complementar el catàleg de
permisos que amb caràcter específic ha previst el legislador amb motiu de la
conciliació al mateix article 48 (lactància o naixement de fills prematurs) i l’article 49
d’aquest text legal (maternitat, paternitat o adopció) o, a Catalunya Llei 8/2006, de 5 de
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de Catalunya. En definitiva, la de permetre fer
compatible el deure de prestació de serveis al que resta sotmès l’empleat públic, amb
el d’atendre la quotidianitat familiar que pot comportar un nombre inesgotable de
situacions que requereixen de la necessitat de temps per poder-hi fer front.
Un dels objectius que ha de perseguir el desenvolupament de l’article 48 j EBEP és el
de permetre compatibilitzar, tal i com s’ha apuntat al paràgraf anterior, el deure de la
prestació de serveis amb el dret a fer efectiva la conciliació de la vida laboral i familiar.
En aquest sentit, ni l’exercici del dret a la conciliació pot pertorbar la normal prestació
de serveis de l’administració; ni l’administració hauria d’impedir la implementació de
fórmules que permetin una prestació dels serveis que al mateix temps afavoreixi la
conciliació. En aquest sentit, és necessari que es delimiti els requisits i condicions de
l’exercici del dret de conciliació a l’efecte de garantir el deure de la prestació de serveis
a la que resta obligat l’empleat públic.
Abundant en l’anterior, la jurisprudència ha avalat els acords reguladors de les
condicions de treball que enumeren els supòsits que poden donar lloc a la concessió
d’un permís per deures inexcusables de caràcter personal, és recomanable que, en no
existir gaires pronunciaments judicials que delimitin aquests supòsits concrets després
de la seva incorporació a la normativa reguladora amb caràcter exprés i específic,
siguin les pròpies administracions les que mitjançant la negociació col·lectiva, de
conformitat amb l’article 37.1 m) EBEP, regulin i concretin aquelles situacions que cal
encabir dins del permís en concepte de deures relacionats amb la conciliació de la vida
familiar i laboral.
A l’empara dels antecedents exposats, el 13 de maig de 2013, s’ha reunit la Mesa
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona per tractar
la necessitat de desenvolupar l’article 48 j EBEP.
L’article 37.1 m) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
disposa que les matèries referides, entre d’altres, als permisos, han de ser objecte de
negociació. Així, ha estat objecte de negociació i s’ha tractat en el si de la Mesa
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació, reunida els dies 22 de
març, 12, 17 i 29 d’abril i 2 i 13 de maig, la possibilitat de desenvolupar l’article 48 j
EBEP. 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, CGT i CTeC, el tenor literal del qual és el
següent:
“ACORD
1.- Els empleats de la Diputació de Barcelona tindran, com a màxim, 4 dies de
permís retribuït per motius de la conciliació de la vida laboral i familiar, de
conformitat amb el que preveu l’article 48 j de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

2.- D’acord amb les consideracions que s’han exposat al preàmbul d’aquest acord,
per conciliació de la vida laboral i familiar s’entén:
- La necessitat d’atendre situacions familiars. Tindrà la consideració de familiar,
les persones fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat de l’empleat.
- La necessitat d’atendre persones properes a l’empleat que no es puguin valer
per si mateixes.
- La necessitat d’atendre deures i obligacions propis de l’empleat la realització
dels quals no pot fer-se fora de la jornada de treball.
3.- El gaudiment d’aquest permís es podrà realitzar en jornades senceres de treball,
o per fraccions mínimes de dues hores. La realització d’aquest permís de forma
fraccionada, no pot comportar la no assistència al lloc de treball durant el dia en que
s’exerceix el deure de conciliació. Per tant en aquest cas l’empleat haurà de tenir
una presència mínima al seu lloc de treball de 2 hores y trenta minuts.
En cas que el període de prestació de serveis sigui inferior a l’any es tindrà dret al
nombre de jornades que en proporció correspongui.
4.- El període de gaudiment d’aquest permís ho serà durant l’any natural i fins al 15
de gener de l’any immediatament posterior, a l’efecte d’afavorir la conciliació durant
el període de Nadal.
5.- El gaudiment d’aquest permís s’haurà de sol•licitar amb una antelació mínima de
48 hores a excepció de que la necessitat es generi per circumstancies
sobrevingudes.
6.- La justificació d’aquest permís requerirà complimentar una declaració
responsable de l’empleat, d’acord amb el model annex a aquest acord.
7.- Els presents acords seran 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, així com al personal laboral dels
diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de
Barcelona sempre que estiguin adherits al conveni col•lectiu del personal laboral
d’aquesta.
ANNEX
Model de declaració responsable a adjuntar a la sol•licitud del permís de conciliació
de la vida laboral i familiar previst a l’article 48 j EBEP i desenvolupar per acord de
la Mesa General de Negociació de 13 de maig de 2013
En/na .........................................................., amb número d’empleat ........................
declaro sota la meva responsabilitat, que en data ....................., he de realitzar les
gestions corresponents al supòsit de fet que a continuació indico, a efectes del
gaudiment del permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i
laboral (art. 48.1.j EBEP, desenvolupat per Acord de la MGNmc de 13 de maig de
2013):

- La necessitat d’atendre situacions familiars. Tindrà la consideració de familiar,
les persones fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat de l’empleat
- La necessitat d’atendre persones properes a l’empleat que no es puguin valer
per si mateixes.
- La necessitat d’atendre deures i obligacions propis de l’empleat la realització dels
quals no pot fer-se fora de la jornada de treball.
Data
Signatura
NOTA: aquesta declaració responsable s’haurà
d’incidències indicat el codi del permís (Cod.582 J)

d’adjuntar

al

document

Aquest permís de l’article 48 j) EBEP està previst amb caràcter independent dels
acords que, sobre permisos en matèria de conciliació, existeixen en vigor a la
Diputació de Barcelona.”
Atesa la naturalesa d’acord, l’òrgan competent per a la seva ratificació és el Ple, atès
també el fet que les matèries que regula es troben entre les incloses en l’Acord sobre
condicions de treball dels funcionaris i en el Conveni Col·lectiu del personal laboral de
la Diputació de Barcelona, com, per extensió, el propi pronunciament del Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona (BOBP núm. 42, del 18.2.2003), l’art. 44.1.f del
qual reserva al Ple l’aprovació dels acords i els convenis col·lectius del organismes
autònoms de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, i pels 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 13 de maig 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, CGT i
CTeC, pel qual es desenvolupa l’article 48 j de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
“1.- Els empleats de la Diputació de Barcelona tindran, com a màxim, 4 dies de
permís retribuït per motius de la conciliació de la vida laboral i familiar, de
conformitat amb el que preveu l’article 48 j de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
2.- D’acord amb les consideracions que s’han exposat al preàmbul d’aquest acord,
per conciliació de la vida laboral i familiar s’entén:
- La necessitat d’atendre situacions familiars. Tindrà la consideració de familiar,
les persones fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat de l’empleat

- La necessitat d’atendre persones properes a l’empleat que no es puguin valer
per si mateixes.
- La necessitat d’atendre deures i obligacions propis de l’empleat la realització
dels quals no pot fer-se fora de la jornada de treball.
3.- El gaudiment d’aquest permís es podrà realitzar en jornades senceres de
treball, o per fraccions mínimes de dues hores. La realització d’aquest permís de
forma fraccionada, no pot comportar la no assistència al lloc de treball durant el
dia en que s’exerceix el deure de conciliació. Per tant en aquest cas l’empleat
haurà de tenir una presència mínima al seu lloc de treball de 2 hores y trenta
minuts.
En cas que el període de prestació de serveis sigui inferior a l’any es tindrà dret al
nombre de jornades que en proporció correspongui.
4.- El període de gaudiment d’aquest permís ho serà durant l’any natural i fins al
15 de gener de l’any immediatament posterior, a l’efecte d’afavorir la conciliació
durant el període de Nadal.
5.- El gaudiment d’aquest permís s’haurà de sol•licitar amb una antelació mínima
de 48 hores a excepció de que la necessitat es generi per circumstancies
sobrevingudes.
6.- La justificació d’aquest permís requerirà complimentar una declaració
responsable de l’empleat, d’acord amb el model annex a aquest acord.
7.- Els presents acords seran 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, així com al personal laboral
dels diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació
de Barcelona sempre que estiguin adherits al conveni col•lectiu del personal
laboral d’aquesta.
ANNEX
Model de declaració responsable a adjuntar a la sol•licitud del permís de
conciliació de la vida laboral i familiar previst a l’article 48 j EBEP i desenvolupat
per acord de la Mesa General de Negociació de 13 de maig de 2013
En/na
..........................................................,
amb
número
d’empleat
........................ declaro sota la meva responsabilitat, que en data ....................., he
de realitzar les gestions corresponents al supòsit de fet que a continuació indico, a
efectes del gaudiment del permís per deures relacionats amb la conciliació de la
vida familiar i laboral (art.48.1.j EBEP, desenvolupat per Acord de la MGNmc de
13 de maig de 2013):
- La necessitat d’atendre situacions familiars. Tindrà la consideració de familiar,
les persones fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat de l’empleat

- La necessitat d’atendre persones properes a l’empleat que no es puguin valer
per si mateixes.
- La necessitat d’atendre deures i obligacions propis de l’empleat la realització
dels quals no pot fer-se fora de la jornada de treball.
Data
Signatura
NOTA: aquesta declaració responsable s’haurà
d’incidències indicat el codi del permís (Cod.582 J)

d’adjuntar

al

document

Aquest permís de l’article 48 j) EBEP està previst amb caràcter independent dels
acords que, sobre permisos en matèria de conciliació, existeixen en vigor a la
Diputació de Barcelona.”
Segon.- 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 (6), 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.
8.- Dictamen de data 16 de maig de 2013, que proposa ratificar l’acord adoptat en
la Mesa General de Negociació de matèries comunes relatiu al desenvolupament
d’alguns aspectes de la jornada de treball.
La disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 establí, amb caràcter bàsic, que a
partir de la seva entrada en vigor, la jornada general de treball del personal del sector
públic no podrà ser inferior a 37’5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en
còmput anual.
La implementació d’aquesta disposició addicional s’ha portat a terme, en algunes
administracions, amb acords que preveuen la realització de jornades reduïdes i no
recuperables durant determinats períodes de l’any (estiu, setmana santa, Nadal,
vigílies de festiu, tardes anteriors a festius, etc.). Així, tant el legislador autonòmic com
l’estatal, dins el seu àmbit competencial i atenent a les característiques pròpies de la
seva prestació de serveis, han considerat aquesta fórmula com l’adient per organitzar
les seves administracions (Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de
treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i Resolución
de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas,

por la que se dictan las instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal
al servicio de la Administració General del Estado y sus organismos públicos). El
resultat de l’aplicació d’aquesta normativa comporta que el nombre total d’hores a
realitzar durant l’any sigui el resultat de sumar la jornada general de treball més la
jornada reduïda que es realitza durant els períodes que s’hagin fixat en la normativa.
D’altra banda, el Decret 56/2012, sobre jornada i horaris de treball del personal
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat estableix que tindran la
consideració de festiu no recuperable les dues tardes anteriors a les festes locals, la
vigília de Reis i la tarda del 23 d’abril. Tardes a les quals la Mesa General de
Negociació afegeix la tarda de dijous Sant i la vigília del 24 de juny.
La Diputació de Barcelona, per acord de la Mesa General de Negociació de matèries
comunes, de data 19 d’octubre de 2012, en el qual s’estableix la jornada general de
treball del personal al servei de la corporació d’acord amb la disposició addicional
setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2012, ratificat pel Ple corporatiu de 25 d’octubre de 2012 no ha previst
aquesta possibilitat de reduir en determinats períodes de l’any la jornada efectiva
assignada a cada empleat amb caràcter de no recuperable, ja que difícilment aquesta
fórmula permetria garantir de la manera més eficaç i eficient la prestació dels serveis
de la corporació, però sí estima necessari la implementació d’altres mesures
d’aplicació de la jornada, d’acord amb el que preveu l’article 37 1 m), en relació amb el
47 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en
endavant EBEP).
Així mateix, s’acorda la modificació de l’article 24.2 de l’Acord sobre condicions de
treball i l’article 27.2 del Conveni Col·lectiu, en el sentit de possibilitar que fins a 7 dies
de vacances es puguin gaudir individualment, sense necessitat de fer-ho en períodes
de cinc dies continuats, i en qualsevol mes de l’any.
A l’empara dels antecedents exposats, el 13 de maig de 2013, s’ha reunit la Mesa
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona per
negociar el desenvolupament de determinats aspectes relacionats amb la jornada de
treball.
L’article 37.1 m) de l’EBEP disposa que les matèries referides a calendari laboral,
jornada i vacances han de ser objecte de negociació. Així, ha estat objecte de
negociació i s’ha tractat en el si de la Mesa General de Negociació de matèries
comunes de la Diputació, reunida els dies 22 de març, 12, 17 i 29 d’abril i 2 i 13 de
maig, el desenvolupament de determinats aspectes relacionats amb la jornada de
treball. 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, CGT i CTeC, el tenor literal del qual és el
següent:
“ACORD
1.- S’estableixen l’equivalent a 6 tardes amb la consideració de festiu no
recuperable, corresponents a un màxim de 15 hores anuals per a totes les
dedicacions vigents en cada moment, que el personal podrà compensar

mitjançant el gaudiment en períodes fraccionats no inferiors a dues hores o
compactats en un màxim de 2 jornades.
La utilització d’aquestes hores de forma fraccionada, no pot comportar la no
assistència al lloc de treball durant tot el dia. Per tant en aquest cas l’empleat
haurà de realitzar una presència mínima al seu lloc de treball de 2 hores y trenta
minuts.
En cas que el període de prestació de serveis sigui inferior a l’any o amb jornades
inferiors a la jornada general, es tindrà dret al nombre d’hores que en proporció
correspongui.
2.- El període de gaudiment d’aquest permís ho serà durant l’any natural i fins al
15 de gener de l’any immediatament posterior.
3.- El gaudiment d’aquestes hores restarà supeditat a les necessitats del servei i
s’haurà de sol•licitar amb una antelació mínima de 48 hores a excepció de que la
necessitat es generi per circumstancies sobrevingudes.
4.- S’estableix la possibilitat que fins a 7 dies de vacances es puguin gaudir
individualment, sense necessitat de fer-ho en períodes de cinc dies continuats, i
en qualsevol mes de l’any.
5.- Els presents acords mantindran la seva vigència, en tant es mantingui la
suspensió de l’acord de condicions de treball i del conveni col•lectiu, d’acord amb
el que estableix l’article 8.3 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
6.- Els presents acords seran 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, així com al personal dels
diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de
Barcelona sempre que estiguin adherits al conveni col•lectiu del personal laboral
d’aquesta.”
Atesa la naturalesa d’acord, l’òrgan competent per a la seva ratificació és el Ple, atès
també el fet que les matèries que regula es troben entre les incloses en l’Acord sobre
condicions de treball dels funcionaris i en el Conveni Col·lectiu del personal laboral de
la Diputació de Barcelona, com, per extensió, el propi pronunciament del Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona (BOBP núm. 42, del 18.2.2003), l’art. 44.1.f del
qual reserva al Ple l’aprovació dels acords i els convenis col·lectius del organismes
autònoms de la Diputació de Barcelona.
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 13 de maig 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, CGT i
CTeC, pel qual es desenvolupen determinats aspectes relacionats amb la jornada de
treball, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“1.- S’estableixen l’equivalent a 6 tardes amb la consideració de festiu no
recuperable, corresponents a un màxim de 15 hores anuals per a totes les
dedicacions vigents en cada moment, que el personal podrà compensar
mitjançant el gaudiment en períodes fraccionats no inferiors a dues hores o
compactats en un màxim de 2 jornades.
La utilització d’aquestes hores de forma fraccionada, no pot comportar la no
assistència al lloc de treball durant tot el dia. Per tant en aquest cas l’empleat
haurà de realitzar una presència mínima al seu lloc de treball de 2 hores y trenta
minuts.
En cas que el període de prestació de serveis sigui inferior a l’any o amb jornades
inferiors a la jornada general, es tindrà dret al nombre d’hores que en proporció
correspongui.
2.- El període de gaudiment d’aquest permís ho serà durant l’any natural i fins al
15 de gener de l’any immediatament posterior.
3.- El gaudiment d’aquestes hores restarà supeditat a les necessitats del servei i
s’haurà de sol•licitar amb una antelació mínima de 48 hores a excepció de que la
necessitat es generi per circumstancies sobrevingudes.
4.- S’estableix la possibilitat que fins a 7 dies de vacances es puguin gaudir
individualment, sense necessitat de fer-ho en períodes de cinc dies continuats, i
en qualsevol mes de l’any.
5.- Els presents acords mantindran la seva vigència, en tant es mantingui la
suspensió de l’acord de condicions de treball i del conveni col•lectiu, d’acord amb
el que estableix l’article 8.3 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
6.- Els presents acords seran 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, així com al personal dels
diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de
Barcelona sempre que estiguin adherits al conveni col•lectiu del personal laboral
d’aquesta.”
Segon.- 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 (6), 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.
Servei de Programació
9.- Dictamen de data 3 de maig de 2013, que proposa aprovar inicialment la
modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Organisme de Gestió
Tributària de l’exercici 2013.
El Ple de la Diputació de Barcelona de data 21 de març de 2013 va aprovar l'Acta de
l'Acord de la Mesa de negociació de matèries comunes de l'Organisme de Gestió
Tributària, pel qual es modifica el règim de bestretes, es regulen els dies d'absència per
indisposició, s'amplien els supòsits de dispensa de la reducció de retribucions en la
situació d'incapacitat temporal i s'estableix un pla d'estabilitat per al personal no fix de
l'ORGT.
A l'article 30è de les Bases d'Execució del Pressupost de l'ORGT es regulen les bestretes
al personal amb uns límits que han quedat modificats pel nou Acord. Per aquest motiu es
fa necessari adequar el contingut de les Bases per poder executar allò que s'ha acordat.
El text proposat és el mateix actualment vigent per a la Diputació de Barcelona, de tal
forma que on fins ara deia:
“Article 30è.- Bestretes al personal
1.- Les bestretes concedides al personal de l'Organisme en concepte d'avançaments de llur
retribucions tindran caràcter extrapressupostari. L'import màxim per persona és de tres
mensualitats amb un límit de 3.000 EUR.
2.- Les bestretes es concediran als beneficiaris segons resolució de la Gerència, a proposta del
Director del Servei de Recursos Humans, i es recuperaran en els terminis que es determinin en
la mateixa resolució.
3.- En cap cas, el termini de recuperació de les bestretes podrà ser superior a catorze
mensualitats.
4.- El saldo del compte extrapressupostari que reculli les bestretes atorgades al personal de
l'Organisme no podrà presentar, en cap moment, un saldo deutor superior a 42.100 EUR."

ha de quedar redactat com segueix:
“Article 30è.- Bestretes al personal
Es podran concedir bestretes als funcionaris de carrera i al personal laboral fix de l'Organisme
de Gestió Tributària que es trobin en servei actiu i d'alta en la nòmina, una bestreta sense
interès, a compte de les seves retribucions a percebre.

Atès que la percepció d'una bestreta reintegrable sense interès suposa l'obtenció d'un
rendiment del treball en espècie, aquesta estarà subjecta a IRPF i inclosa en la cotització a la
seguretat social.
Les bestretes es concediran als beneficiaris segons resolució de la Gerència, a proposta del
Director del Servei de Recursos Humans, i es recuperaran en els terminis que es determinin en
la mateixa resolució.
Aquestes bestretes es comptabilitzaran com a operacions no pressupostàries".

Atès que les Bases d'Execució formen part del Pressupost per imperatiu de l’article
165.1.b) segon paràgraf del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLHL) i per tant, han de seguir el
mateix procediment per ser aprovades que el pressupost general.
Vist l'art.9.d) dels Estatuts de l'Organisme, publicats al BOPB en data 12 de juny de
2012, on s’estableix com a competència de la Junta de Govern la proposta d’aprovació
dels pressupostos de l’ORGT.
Vist l’art. 28.1.c i f) dels Estatuts de l’ORGT, que estableix que correspondrà al Ple de
la Diputació de Barcelona l’adopció dels acords que facin referència a les funcions
d’aprovació dels pressupostos.
Vist l’aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2013 per l’acord del Ple de 20 de desembre de 2012 i que va esdevenir
definitiu en no presentar-se reclamacions.
Vista la proposta de la Junta de Govern de l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona de data 25 d’abril de 2013.
Vist l'informe favorable de la Intervenció Delegada de Fons.
Vist que correspon al Ple la modificació del pressupost de la Corporació d’acord amb
l’article 33.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i atès que les
bases d’execució formen part del pressupost de la Corporació, en virtut de l’article 165
del TRLHL, s’eleva al Ple aquesta proposta.
Vist l'apartat 4.1.4. c) 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. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment, en execució dels acords del Ple de data 21 de març
d’enguany, la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Organisme de
Gestió Tributària de l’exercici 2013, l’article 30è de les quals queda redactat com
segueix:

“Article 30è.- Bestretes al personal
Es podran concedir bestretes als funcionaris de carrera i al personal laboral fix de l'Organisme
de Gestió Tributària que es trobin en servei actiu i d'alta en la nòmina, una bestreta sense
interès, a compte de les seves retribucions a percebre.
Atès que la percepció d'una bestreta reintegrable sense interès suposa l'obtenció d'un
rendiment del treball en espècie, aquesta estarà subjecta a IRPF i inclosa en la cotització a la
seguretat social.
Les bestretes es concediran als beneficiaris segons resolució de la Gerència, a proposta del
Director del Servei de Recursos Humans, i es recuperaran en els terminis que es determinin en
la mateixa resolució.
Aquestes bestretes es comptabilitzaran com a operacions no pressupostàries".

Segon.- EXPOSAR al públic la modificació de les Bases d’Execució de l’Organisme de
Gestió Tributària, prèvia la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província Barcelona i la seva fixació al tauler d'edictes de la Corporació, pel termini de
quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. La modificació es considerarà definitivament aprovada si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
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 (6), 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.
10.- Dictamen de data 16 de maig 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 9/2013 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 de cinc milions set-cents vuitanta-cinc mil
setze (5.785.016) €, 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 dels membres presents a la sessió
amb el vot favorable dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (6), i d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), i l’abstenció del grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu
de 46 vots a favor i 4 abstencions.
11.- Dictamen de data 14 de maig de 2013, que proposa donar compte de l’acord
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 25 d’abril de 2013 de
la selecció de l’entitat financera BANC DE SABADELL, S.A. com l’entitat
financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit
Local.
I. ANTECEDENTS
En la sessió de 31.01.2013, pel Ple de la Diputació de Barcelona es va adoptar l’acord
mitjançant el qual va resoldre’s:
“Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció concertada
amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les
operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la
província de Barcelona.”
Quant a la tramitació val a destacar, que en el Plec de Bases s’hi contenen les
determinacions de la SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCERA I APROVACIÓ DEL
PLEC DE BASES DE LA CONVOCATÒRIA següents d’acord amb el punt segon de
l’apartat IV que es reprodueix:
“Prèvies les formalitats establertes i l’emissió dels informes corresponents, la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat financera

que formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord amb els
criteris fixats en el Plec de Bases, i tenint en compte que podrà declarar desert el
concert en cas que cap de les ofertes satisfés els interessos generals (Bases 9a. i
10a.), tot això en aplicació del ROAS/1995 (art. 130 a 135, a contrari) i Refosa núm.
1/2012 publicada al BOPB de 06.06.2012 i BOPB de 02.01.2013.”
Un cop finalitzat el procés d’adjudicació per l’Òrgan Seleccionador de l’acció
concertada constituït a l’efecte, i formulada la corresponent proposta, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 25/04/2013, d’acord amb el que
disposa la Base 10 del Plec de Bases, va adoptar l’acord de selecció de l’entitat
financera BANC DE SABADELL, S.A. per formalitzar l’acció concertada del Programa
de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de les operacions financeres dels
Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord
amb l’oferta presentada, així com va disposar la seva publicació i donar compte al Ple.
En data de 30.04.2013 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
el resultat del procés de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i
es va notificar a l’entitat seleccionada i a la resta d’entitats que han participat.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de Diputació de Barcelona, que elevi
al Ple, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Únic.- RESTAR ASSABENTAT de la Selecció de BANC DE SABADELL, S.A. com a
l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2013 2014 aprovada per la Junta de Govern de data 25 d’abril de 2013,
de conformitat amb els acords que es reprodueixen:
“Primer.- SELECCIONAR l’entitat financera BANC DE SABADELL, S.A. per
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el
finançament de les operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors
Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord amb la seva oferta i, en
particular, les condicions següents:
a) Preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de
Crèdit Local:
Import:
Interès:

CENT MILIONS D’EUROS (100.000.000,- €) ANUALS
Euríbor a 3 mesos + 3,75% (Revisió trimestral)
Sense comissions
Termini màxim: 10 anys (inclòs com a màxim 1 any de carència)
b) Millores que es presenten – actuacions complementàries al Programa de Crèdit
Local:

Les millores presentades es reprodueixen a continuació:
“Millores que es presenten - Actuacions complementàries al Programa de
Crèdit Local:
b.1. Millores a la Tresoreria Municipal:
b.1.a - Línia d'anticips per import de 40.000.0000 anuals a les entitats locals
de la província, sobre la resolució del programa "Catàleg d'activitats i
Serveis" Xarxa Serveis.
Termini anual amb domiciliació irrevocable de la subvenció ,una
comissió única del 0,10% i un diferencial sobre l'Euribor de 3,75% i a
desenvolupar la comissió d'avaluació.
b.1.b - Finançament del programa complementari (acord junta govern DIBA
8/11.2012) per import de 19.800.0000 via anticips o pòlissa de crèdit,
termini de 9 mesos, amb domiciliació irrevocable de la subvenció amb
una comissió única del 0,10% i un diferencial sobre l'Euribor de 3,75%,
proposta a desenvolupar la comissió d'avaluació.
b.1.c - Línia de finançament als Ajuntaments amb subvenció FEDER per
import de 10.000.0000, amb afectació de la subvenció, amb
domiciliació de la transferència dels impostos cedits al ORGT de la
DIBA (en cas d'estar cedits), a un termini de 20 mesos, una comissió
d'obertura del 0,15% i un diferencial sobre l'Euribor del 4,50%; a
desenvolupar la comissió d'avaluació.
b.1.d - Línia de finançament als Consells Comarcals de la' província per
import de 10.000.000€, sobre subvencions o programes de la DIBA,
instrumentada sobre anticips o pòlissa de crèdit,amb transferència
irrevocable de la subvenció DIBA a un termini anual, amb comissió
única del 0,10% i un diferencial sobre l'Euribor del 3,75%, a
desenvolupar la comissió d'avaluació.
b.1.e - Línia d'anticips esglaonats a les entitats locals beneficiaries del
programa "Xarxa Infraestructures" en termini des de l'inici de la
resolució a la finalització de la obra, amb domiciliació irrevocable de la
subvenció Xarxa Infraestructures. Línia de 150.000.000€ fins a 2015,
comissió única de disposició del 0'15% i un diferencial sobre l'Euribor
de 4,50%, proposta a desenvolupar la comissió d'avaluació.
b.2. Millores a Plans de Sanejament e Inversions d'exercicis anteriors
b.2.a - Línia de finançament d'inversions ja executades en exercicis
anteriors, finançades amb ingressos corrents , amb el condicionant de
la autorització de tutela financera de la Generalitat (si s'escau). Línia
de préstec per import de 6.000.000€, amb termini el de la legislatura,
comissió d'obertura del 0,60%, amortitzacions mensuals i un
diferencial Euribor de 4,75%, amb aportació de garantia per part del

Ajuntament de com a mínim la part proporcional de la transferència de
la PlE i aportant les transferències del ORGT de la DIBA (en cas
d'estar cedits) . A desenvolupar a la comissió d'avaluació.
b.2.b - Línia de préstecs per import de 6.000.000€ de finançament a
Ajuntaments amb plans de sanejament autoritzats per la Generalitat,
especialment aquells en que els serveis tècnics de la DIBA hi hagin
participat en la seva elaboració, termini el de la legislatura,amb
comissió d'obertura de 0,60€, un diferencial Euribor del 4,75% i
pagaments mensuals. Amb aportació per part del Ajuntament de com
a mínim la part proporcional de la transferència estatal PlE i les
transferències del ORGT de la DIBA (en cas d'estar cedits). A
desenvolupar la comissió d 'avaluació.”
Segon.- DISPOSAR que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel
Ple de la Corporació en la sessió de 31 de gener de 2013, els presents acords, l’oferta
de l’entitat financera BANC DE SABADELL, S.A., el conveni formalitzat entre aquesta i
la Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a l’apartat IV de la part expositiva
del Dictamen.
Tercer.- FACULTAR al President per APROVAR i FORMALITZAR el conveni de
l’acció concertada del programa de Crèdit Local 2013-2014 entre la BANC DE
SABADELL, S.A. i la Diputació de Barcelona
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del
procés de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificar-ho a
l’entitat seleccionada i a la resta d’entitats que han participat.
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords, per al seu coneixement.”
I el Ple en resta assabentat.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
12.- Dictamen de data 6 de maig de 2013, que proposa aprovar la rectificació de
l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb referència a 31 de desembre
de 2012.
Vist l’acord del Ple de data 31 de maig de 2012, pel qual va ser aprovada la rectificació
de l’Inventari de l'exercici 2011, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre
de 2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la
rectificació del seu Inventari General Consolidat, d’acord amb el que estableixen l’art.
32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.

Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de
Barcelona han d’aprovar així mateix la rectificació dels seus Inventaris, d’acord amb el
que estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques; l’art. 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art.
204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, i l’art. 105.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que a data 31 de desembre de 2012 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari els
organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Institut del Teatre,
Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i l’entitat pública empresarial
Xarxa Audiovisual Local.
Atès que els organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Institut del
Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i l’entitat pública
empresarial Xarxa Audiovisual Local han aprovat les seves respectives rectificacions
de l’Inventari.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
data 3 de maig de 2013.
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari
general consolidat, segons l’art. 222.3 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, i l’art.
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Atès que la Diputació de Barcelona es veu amb l’obligació d’aprovar la rectificació de
l’Inventari general consolidat corresponent a l’exercici 2012, indicativa de la situació
del mateix a 31 de desembre de 2012.
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. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2012, el director
sotasignat proposa a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ
Informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, per l'aprovació dels següents
ACORDS
Únic.- APROVAR la rectificació de l’Inventari General Consolidat de la Corporació de
conformitat amb els annexos i documentació que s’acompanya:

Annex I
- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de desembre de 2012.
- Resum informatiu de valors totals a data 31 de desembre de 2012.
Annex II. Diputació de Barcelona.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2012.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2012.
- Resum per llibre, epígraf i subepígraf.
- Resum per llibre, epígraf, subepígraf, centre i família.
- Relació de moviments patrimonials exercici 2012.
- Imports d’activacions exercici 2012.
- Imports d’imputacions exercici 2012.
- Imports de baixes exercici 2012.
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2012.
- Relació de projectes activats exercici 2012.
Annex III. Fundació Pública Casa de Caritat.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2012.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2012.
- Imports d’activacions exercici 2012.
- Imports d’imputacions exercici 2012.
- Imports de baixes exercici 2012.
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2012.
- Relació de projectes activats exercici 2012.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex IV. Institut del Teatre.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2012.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2012.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex V. Organisme de Gestió Tributària.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2012.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2012.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex VI. Patronat d’Apostes.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2012.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2012.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex VII. Xarxa Audiovisual Local.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2012.
- Document d’aprovació de l’ens.
indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2012, d’acord amb el què disposen
l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del Text refós

de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 105 i 106 del Reglament del patrimoni dels
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.”
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 (6), 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.
Tresoreria
13.- Dictamen de data 25 d’abril de 2013, que proposa donar compte del grau de
compliment dels terminis de pagament del període comprés entre l’1 de gener i
el 31 de març de 2013.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques.
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.
Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament,
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011.
Vist l’informe de la Tresoreria de data 18 d’abril de 2013, que es reprodueix tot seguit:
D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l’entitat
local.

Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de Barcelona,
a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, al Patronat d’Apostes, a la
Fundació Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local.
Aquest informe s’ha elaborat en referència al període comprés entre l’1 de gener i el
31 de març de 2013.
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms.
La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions registrades
en el Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 dels
pressupostos de les entitats esmentades i amb la data límit del 31 de març de 2013.
Entre les anteriors s’han agafat totes les factures pagades en el període comprés entre
l’1 de gener de 2013 i el 31 de març de 2013; per totes aquestes s’ha calculat el
termini de pagament, per diferència entre la data de registre de les factures i la data de
pagament de les mateixes.
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de
pagament a complir el de 40 dies.
b) Xarxa Audiovisual Local.
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 15/2010.
Terminis de pagament
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import

%

Nombre

%

20.844.426,72
14.644.306,47
6.200.120,25
587.801,57

100,00%
70,26%
29,74%

6.565
5.235
1.330
202

100,00%
79,74%
20,26%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013 ha estat de 32 dies.
Organisme de Gestió Tributària
Organisme de Gestió Tributària
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import

%

2.725.141,38
1.745.141,77
979.999,61
10.582,65

100,00%
64,04%
35,96%

Nombre

%

721 100,00%
606 84,05%
115 15,95%
15

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013 ha estat de 33 dies.

Institut del Teatre
Institut del Teatre
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import

%

864.852,95
770.454,12
94.398,83
33.213,54

100,00%
89,08%
10,92%

Nombre

%

486 100,00%
431 88,68%
55 11,32%
13

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013 ha estat de 27 dies.
Patronat d’Apostes
Patronat d'Apostes
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import

%

Nombre

%

146.297,22
105.769,64
40.527,58
0,00

100,00%
72,30%
27,70%

93
82
11
0

100,00%
88,17%
1,83%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013 ha estat de 27 dies.
Fundació Pública Casa Caritat
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit.
Xarxa Audiovisual Local.
Xarxa Audiovisual Local
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
1.521.236,03
1.521.236,03
0,00
41.888,69

% Nombre
100,00%
100,00%
0

833
833
0
6

%
100,00%
100,00%
0

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013 ha estat de 26 dies.
Diputació de Barcelona (dades agregades)
Total Agregat
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import

%

26.183.672,50
18.786.908,03
7.396.764,47
673.486,45

100,00%
71,75%
28,25%

Nombre

%

8.704 100,00%
7.187
82,57%
1.517
17,43%
236

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013 ha estat de 31 dies.

Vist l’informe de la Intervenció General de data 23 d’abril de 2013, que es reprodueix
tot seguit:
INFORME de la Intervenció General que s’emet en compliment d’allò establert en
l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol i al decret de la Presidència de data 3 de
març de 2011, en relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 31
de març de 2013, han transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat
l’obligació reconeguda:
Diputació de Barcelona
Han quedat en aquesta situació 110 factures, que sumen un total de 66.357,85 euros,
que es poden detallar com segueix:
-

d’una banda, les 109 factures que es relacionen a continuació, que sumen
56.469,85 euros, i que corresponen a VIAJES IBERIA, SAU, amb NIF A07001415.
La seva tramitació roman suspesa, i el còmput del termini de pagament
interromput, fins que s’hagi verificat si és procedent fer-les efectives (veieu decret
de la Presidència número 11741/12, de 20 de desembre de 2012)

N. registre
1210014205

Document
0000399362/F290

Data Entr. Data Fra.
19/04/2012 22/08/2007

1210014207

0000456558/F290

19/04/2012 22/05/2009

1210014247

0000486593/F290

19/04/2012 27/04/2010

1210014261
1210014264
1210014267
1210014269
1210014286
1210014288

000510382/F290/1
000508110/F290/1
000504501/F290/1
0000495393/F290
000498802/F290/1
0000491394/F290

19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012

1210014291

0000486580/F290

19/04/2012 27/04/2010

1210014294

0000486335/F290

19/04/2012 26/04/2010

1210014306
1210014347
1210014351
1210014353
1210014361
1210014362
1210014369
1210014374
1210014377
1210014382
1210014426

000505755/F290/1
000525895/F290/1
000523535/F290/1
000522914/F290/1
000520154/F290/1
000515049/F290/1
000519864/F290/1
000519861/F290/1
000519848/F290/1
000518720/F290/1
000503378/F290/1

19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012

14/12/2010
24/11/2010
26/10/2010
07/07/2010
19/08/2010
04/06/2010

03/11/2010
19/05/2011
20/04/2011
14/04/2011
24/03/2011
04/02/2011
22/03/2011
22/03/2012
22/03/2012
10/03/2011
15/10/2010

Descripció
Import factura
278,20 BITLLET AVIO
ALLOTJAMENT
255,55
HOTEL
VIATGE
905,00
BRUSEL·LES
184,10 BITLLET TREN
143,47 BITLLET AVIO
109,52 BITLLET AVIÓ
216,40 BITLLET TREN
1.728,04 BITLLET AVIÓ
127,16 HOTEL
SUPLEMENT
125,00 BITLLET
TORNADA
VIATGE
780,00
BRUSEL·LES
965,46 BITLLET AVIO
2.337,07 BITLLET AVIÓ
287,64 BITLLET AVIÓ
3.206,48 BITLLET AVIÓ
3.524,31 BITLLET AVIÓ
216,34 BITLLET AVIO
2.316,00 BITLLET AVIÓ
2.316,00 BITLLET AVIÓ
707,85 HOTEL
173,00 HOTEL
3.961,57 BITLLET AVIO

N. registre
1210014428
1210025290
1210025291
1210025292
1210025293

Document
000502867/F290/1
000572179/F290/1
000572175/F290/1
000572177/F290/1
000572170/F290/1

Data Entr.
19/04/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012

1210043114

536710

20/12/2012

1210043115

536714

20/12/2012

1210043116

536795

20/12/2012

1210043129

540117

20/12/2012

1210043130

540133

20/12/2012

1210043131

540333

20/12/2012

1210043132

540593

20/12/2012

1210043144

546825

20/12/2012

1210043148

549156

20/12/2012

1210043150

549727

20/12/2012

1210014245

0000486822/F290

19/04/2012

1210014246

0000486821/F290

19/04/2012

1210014265
1210014273
1210014325
1210014349
1210014357
1210014373
1210014378

000502265/F290/1
0000494143/F290
000528054/F290/1
000525387/F290/1
000515405/F290/1
000478303/F290/1
000493614/F290

19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012

1210036418 000552913/F290/1 08/11/2012
1210043109

545440

20/12/2012

1210043125

539179

20/12/2012

Descripció
Data Fra.
Import factura
08/10/2010 1.751,00 BITLLET AVIO
21/06/2012
132,00 BITLLET AVIÓ
21/06/2012 3.065,82 BITLLET AVIÓ
21/06/2012
132,00 BITLLET AVIÓ
21/06/2012 3.065,82 BITLLET AVIÓ
ESTADA
EN
12/09/2011
252,00 NEW DU MIDI MONTPELLIER
BITLLET
12/09/2011
193,25
D’AVIÓ
BITLLET
13/09/2011
199,52
D’AVIÓ
BITLLET
17/10/2011
117,83
D’AVIÓ
BITLLET
17/10/2011
40,00
D’AVIÓ
ESTADA EN LE
19/10/2011
87,97
PETIT - TURIN
BITLLET
21/10/2011 1.542,75
D’AVIÓ
TRASLLAT
A
L'HOTEL
30/11/2011
30,00 PRINCESS SAN
PEDRO
DE
SULA
BITLLETS DE
20/12/2011
226,25
TREN
ESTADA EN 7
23/12/2011
594,00 COLINAS
OLINDA
VIATGE
29/04/2010
780,00
BRUSEL·LES
VIATGE
29/04/2010 2.875,00
BRUSEL·LES
01/10/2010
170,64 HOTEL
29/06/2010
423,42 BITLLET AVIÓ
06/06/2011
188,25 BITLLET TREN
12/05/2011
224,15 BITLLET AVIÓ
09/02/2011
225,05 BITLLET AVIO
27/01/2011
109,70 BITLLET TREN
23/06/2010
237,25 BITLLET TREN
COTXE
DE
24/01/2012
37,00
LLOGUER
BITLLETS DE
23/11/2011
361,75
TREN
ESTADA
EN
07/10/2011
307,80
ORFILA
-

N. registre

Document

Data Entr.

Data Fra.

Import

1210043126

539615

20/12/2012 12/10/2011

304,65

1210043128

539635

20/12/2012 12/10/2011

517,18

1210043134

541865

20/12/2012 27/10/2011

307,80

1210043138

545433

20/12/2012 23/11/2011

221,20

1210043139

545435

20/12/2012 23/11/2011

329,35

1210043143

547617

20/12/2012 02/12/2011

334,40

1210043147

545442

20/12/2012 23/11/2011

325,45

1210043151

549989

20/12/2012 28/12/2011

275,71

1210043133

541252

20/12/2012 25/10/2011

155,83

1210043140

548784

20/12/2012 19/12/2011

226,25

1210014212
1210014376
1210014262
1210014282
1210014308
1210014312
1210014313
1210014319
1210017288
1210017515

0000429011/F290
000478310/F290
000508120/F290/1
0000492947/F290
000505663/F290/1
000528541/F290/1
000504730/F290/1
000528082/F290/1
000563725/F290/1
000566371/F290/1

19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
07/05/2012
09/05/2012

21/07/2008
27/01/2010
24/11/2010
18/06/2010
02/11/2010
09/06/2011
27/10/2010
06/06/2011
13/04/2012
07/05/2012

198,60
109,70
216,40
19,00
150,49
51,00
159,52
167,81
120,00
230,49

1210043155

550211

20/12/2012 29/12/2011

297,42

1210043156

550212

20/12/2012 29/12/2011

297,42

1210043106

548985

20/12/2012 19/12/2011

336,96

1210021874 000549463/F290/1 14/06/2012 22/12/2011
1210038710 000550138/F290/1 27/11/2012 29/12/2011
1210038711 000550164/F290/1 27/11/2012 29/12/2011

139,83
139,83
62,30

1210038715 000550107/F290/1 27/11/2012 28/12/2011

755,44

1210014340 000526690/F290/1 19/04/2012 27/05/2011
1210014342 000526689/F290/1 19/04/2012 27/05/2011

67,00
67,00

Descripció
factura
MADRID
BITLLETS DE
TREN
ESTADA EN NH
ALCALA
MADRID
ESTADA
EN
ORFILA
MADRID
BITLLETS DE
TREN
BITLLETS DE
TREN
BITLLETS DE
TREN
BITLLETS DE
TREN
LLOGUER DE
VEHICLE
BITLLET
D’AVIÓ
BITLLETS DE
TREN
BITLLET TREN
BITLLET TREN
BITLLET TREN
TAXA
BITLLET AVIO
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIO
BITLLET AVIÓ
HOTEL
BITLLET AVIO
BITLLET
D’AVIÓ
BITLLET
D’AVIÓ
ESTADA EN AZ
CUZCO
MADRID
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIÓ
BITLLET TREN
HOTEL,
MADRID
HOTEL
HOTEL

N. registre
Document
Data Entr. Data Fra.
1210014307 000529635/F290/1 19/04/2012 18/06/2011
1210043137

543978

20/12/2012 11/11/2011

1210014235 0000488107/F290 19/04/2012 10/05/2010
1210014257 000513334/F290/1 19/04/2012 14/01/2011
1210014258 000513333/F290/1 19/04/2012 14/01/2011
1210014296

0000486097/F290

19/04/2012 21/04/2010

1210014309
1210014324
1210014337
1210014338
1210014339
1210014341
1210014346

000529617/F290/1
000504236/F290/1
000526803/F290/1
000526802/F290/1
000518250/F290/1
000518246/F290/1
000526459/F290/1

19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012

1210014381

000486080/F290

18/06/2011
25/10/2010
30/05/2011
30/05/2011
03/03/2011
03/03/2011
26/05/2011

19/04/2012 21/04/2010

1210014385 000518254/F290/1 19/04/2012 03/03/2011
1210014423 000504163/F290/1 19/04/2012 22/10/2010
1210043141

548368

20/12/2012 14/12/2011

1210043142

548156

20/12/2012 13/12/2011

1210043145

545889

20/12/2012 25/11/2011

1210014215

0000465545/F290

19/04/2012 07/09/2009

1210014216

0000465547/F290

19/04/2012 07/09/2009

1210014219

0000472079/F290

19/04/2012 11/11/2009

1210014220

0000472077/F290

19/04/2012 11/11/2009

1210014223

0000472076/F290

19/04/2012 11/11/2009

1210014224
1210014225
1210014226
1210014227
1210014229

0000471965/F290
0000471457/F290
0000466037/F290
0000466036/F290
0000465550/F290

19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012

1210014231

0000465549/F290

19/04/2012 07/09/2009

1210014240

0000490478/F290

19/04/2012 31/05/2020

10/11/2009
05/11/2009
16/09/2009
16/09/2009
07/09/2009

Descripció
Import factura
121,00 BITLLET AVIÓ
ESTADA
EN
CATALONIA
108,57
GRAN VIA MADRID
79,40 BITLLET TREN
436,78 BITLLET AVIO
376,78 BITLLET AVIO
VIATGE
1.172,06
BRUSEL·LES
112,00 HOTEL
216,40 BITLLET TREN
277,28 BITLLET AVIÓ
277,28 BITLLET AVIÓ
204,75 BITLLET TREN
167,15 BITLLET TREN
107,45 BITLLET TREN
VIATGE
1.083,05
BRUSEL·LES
221,20 BITLLET TREN
216,40 BITLLET TREN
BITLLET
399,34
D’AVIÓ
ESTADA
EN
ELECTRA
216,50 PALACE
HOTEL
THESSALONIKI
BITLLET
131,37
D’AVIÓ
ALLOTJAMENT
82,00
HOTEL
184,80 BITLLET TREN
ALLOTJAMENT
138,30
HOTEL
ALLOTJAMENT
110,14
HOTEL
ALLOTJAMENT
110,14
HOTEL
187,10 BITLLET TREN
127,70 BITLLET TREN
45,00 BITLLET TREN
162,96 BITLLET AVIO
342,53 BITLLET AVIO
ALLOTJAMENT
121,00
HOTEL
115,01 BITLLET AVIO

-

i una altra factura, per 9.888,00 euros, emesa per l’AGÈNCIA CATALANA DE
TURISME, amb NIF S0800470G. Segons la informació facilitada per l’Oficina de
Promoció Turística, és una factura que estava pendent de tramitació correspondre
a una contractació menor que requeria d’una resolució aprovatòria prèvia. A hores
d’ara, aquesta contractació ja ha estat convalidada (decret 2600/13, de 8 d’abril), i
el pagament de la factura és imminent:
N. registre
1210043574

Document
FA/12-1668

Data Entr. Data Fra.
Import Descripció factura
24/12/2012 21/12/2012 9.888,00 FITUR-PIRINEUS

Organisme de Gestió Tributària
-

Han quedat en aquesta situació les 2 factures que es relacionen a continuació, que
sumen un total de 8.872,96 euros. Ambdues corresponen a l’empresa TEMPOS 21
INNOVACION EN APLICACIONES MÓVILES SA, amb NIF A62736681. Segons la
informació facilitada per la Intervenció delegada de l’ORGT, aquestes factures no
han pogut ser tramitades perquè l’import supera el de la contractació aprovada
inicialment, i resta pendent de regularització mitjançant decret que autoritzi el
pagament de les factures generades i quina despesa no s’havia aprovat
correctament:
N. registre
2012/1976

Document
5681003449

Data Entr.
22/11/2012

Data Fra.
01/11/2012

2012/2241

5681003619

31/12/2012

01/12/2012

Import Descripció factura
4.758,62 Servei SMS octubre 2012
Servei SMS novembre
4.114,34 2012

En l’Organisme Autònom Institut del Teatre, l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes,
la Fundació Pública Casa de Caritat, ni en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), no hi ha
cap factura rebuda abans de l’1 de gener de 2013 que a 31 de març de 2013 hagi
quedat sense tramitar.
La qual cosa es fa constar als efectes de la seva incorporació en l’informe trimestral
sobre compliment de terminis de pagament a la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i 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 emès per la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública
empresarial, dins del període comprés entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013,
d’acord amb el previst en la Llei 15/2010.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents

expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt
anterior.
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica
corporativa de la Diputació de Barcelona.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
14.- Dictamen de data 24 d’abril de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Argençola, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament d'Argençola en data 19 de desembre de 2012 acordà l’ampliació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el
susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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'Argençola, en data 19 de desembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són:











Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Liquidació de recàrrecs d'extemporaneïtat.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

La resta de funcions en relació a l'ICIO ja consten delegades a la Diputació de
Barcelona per acord de l'Ajuntament de data 26 de juliol de 2000.
II.- Sancions administratives
Les funcions de recaptació executiva que es deleguen són:







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

III.- Multes coercitives
Les funcions de recaptació executiva que es deleguen són:







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

IV.- Execucions subsidiàries
Les funcions de recaptació executiva que es deleguen són:







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

V.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
Les funcions de recaptació executiva que es deleguen són:







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’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 (6), 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 26 d’abril de 2013, que proposa acceptar de l’ampliació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capellades, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
El ple de l’Ajuntament de Capellades en data 20 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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de
Capellades en data 20 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:
I.- Taxa per l'aprofitament dels terrenys de domini públic amb caixers automàtics amb
accés directe de des la via pública.
Les funcions de gestió, liquidació i recaptació que es deleguen són:











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

II.- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària
Les funcions de recaptació que es deleguen són:








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 del anteriors.

III.- Taxa pel servei d'escola bressol
Les funcions de recaptació executiu que es deleguen són:







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

IV.- Multes coercitives
Les funcions de recaptació executiu que es deleguen són:







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

V.- Costes judicials derivades de procediment contenciosos administratius
Les funcions de recaptació executiu que es deleguen són:







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

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

Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel ple de l'Ajuntament de Capellades a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles











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

II.- Impost sobre activitats econòmiques















Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana












Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Notificació de les liquidacions.
Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V.- Taxa del servei de gestió de residus municipals











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

VI.- Taxa de clavegueram











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

VII.- Taxa per l’entrada de vehicles i reserves de la via pública per aparcament




Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.









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

VIII.- Taxa de Cementiri











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

IX.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de
telefonia mòbil.















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

X.- Contribucions especials








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

XI.- Taxa pel subministrament d’aigua
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

XII.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres







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

XIII.- Taxes diverses:


Taxa per l’expedició llicències urbanístiques.
Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via pública.
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració en les
activitats i instal·lacions.
Taxa llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.
Taxa d’expedició de documents administratius.
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d’ús públic.
Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica.
Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal
competent.







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

XIV.- Altres ingressos de Dret Públic Tributaris







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

XV.- Altres ingressos de dret públic, no tributaris: execucions subsidiàries, concessions
administratives i sancions diverses







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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’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 (6), 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 16 d’abril de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, 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 Manlleu en data 19 de març 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
Manlleu, en data 19 de març 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:
- Taxa d'inspecció i control sanitari d'establiments: Piscines d'ús públic, establiments
de pírcings i tatuatges, i establiments alimentaris minoristes.







Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan
corresponent.
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.

municipal

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 (6), 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.
17.- Dictamen de data 3 de maig de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en data 9 d'abril 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 Sant
Fost de Campsentelles, en data 9 d'abril 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:
- Sancions administratives


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, 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 (6), 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.
18.- Dictamen de data 26 d’abril de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Ullastrell, 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 d'Ullastrell en data 20 de març 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
d'Ullastrell, en data 20 de març 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.- Quotes urbanístiques
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
II.- Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
III.- Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
IV.- Contribucions especials
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
V.- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.







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

VI.- Multes coercitives
 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'interposi contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
VII.- 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'interposi 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 (6), 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’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència dels Serveis d’Igualtat i Ciutadania
19.- Dictamen de data 10 de maig de 2013, que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona a la Declaració de l’Any Europeu de la Ciutadania 2013.
El 23 d’octubre de 2012, el Parlament Europeu i el Consell d’Europa van decidir
declarar l’any 2013 com a “Any Europeu de la Ciutadania” per commemorar el 20è

aniversari de la creació de la Ciutadania de la Unió Europea en el marc del Tractat de
Maastricht.
Les principals xarxes i organitzacions de la societat civil europea han unit les seves
forces i han creat l’Aliança EYC2013 (European Year for Citizens 2013 Alliance) per
presentar propostes destinades a situar la ciutadania europea al cor de l’agenda
política de la UE, basant-se en l’experiència i els coneixements dels seus membres,
les quals actuen de forma permanent a fi que els ciutadans siguin un dels elements
transversals en la presa de decisions, l’execució i avaluació de les polítiques públiques
europees, l’Aliança EYC2013 promourà activitats encaminades a tenir un impacte en
la construcció d’una Unió Europea més assequible als ciutadans i que no es redueixi a
preocupacions purament econòmiques, sinó que faciliti diferents formes d’expressió i
mobilització d’una ciutadania activa, en un procés de construcció de la ciutadania de la
UE que, més enllà d’un enfocament basat en els drets individuals, abordi el sentit de
pertinença, d’inclusió, com a factor de cohesió social, dels ciutadans europeus en un
futur europeu comú.
Atès que la Diputació de Barcelona realitza, de forma habitual i transversal, accions i
programes per afavorir el coneixement, la divulgació i el compliment dels drets de la
ciutadania europea. En concret, els drets a la dignitat, la llibertat, la igualtat, la
solidaritat, la ciutadania y la justícia.
Atès que, des de la Diputació de Barcelona en proposem, com a objectius,
sensibilitzar, estimular el debat, l’intercanvi d’informació i experiències, oferir un marc
per assumir compromisos, realitzar accions concretes, proveir d’eines per fer
transcendir els missatges de la ciutadania europea als nostres municipis i ciutadans
des dels diferents àmbits i matèries d’aquesta Corporació.
Atès que la Diputació de Barcelona, des de l’àmbit de la Igualtat i la Ciutadania, es
proposa identificar totes aquelles accions i programes que tenen una vinculació directa
o indirecta en la divulgació, promoció i implementació dels drets de la ciutadania
europea en la seva vessant de les polítiques locals que milloren la qualitat de vida de
la ciutadania; tant en les actuacions pròpies com en aquelles en les quals li dóna
suport, realitzades pels ens locals i per les entitats de la demarcació de la província de
Barcelona.
Atès que els continguts d’aquesta Declaració del Parlament i del Consell d’Europa per
al 2013, de 23 d’octubre de 2012, són de gran interès per a la Diputació de Barcelona,
a la vista de les competències que li són atribuïdes en els articles 4, 5 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 91 i 92 del
Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones
acorda, en sessió de 9 de maig de 2013, afegir un apartat en el present dictamen, en
el sentit que l’acord que adopti el Ple de la Diputació es notifiqui a la Federació
Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis.

Atès que la Declaració del Parlament i del Consell d’Europa per al 2013, de 23
d’octubre de 2012, és un document de posicionament multilateral, amb objectius a llarg
termini, i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els
convenis marcs o protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i dels Procediment
Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple
d’aquesta Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons la
competència que té atribuïda respecte a l’aprovació de Convenis marc o protocols
generals a l’epígraf 3.4. i.1) de la Refosa núm. 1/2013, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per la Presidència d’aquesta Corporació el 14 de febrer de 2013 (resolució
núm. 882/13) i publicada al BOPB el dia 19.02.2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President que elevi al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Parlament
Europeu i del Consell d’Europa de l’any 2013 “Any Europeu de la Ciutadania, d’acord
amb el text que es transcriu a continuació:
“Declaració de la Diputació de Barcelona en l'Any Europeu de la Ciutadania 2013
El Tractat de Maastrich va establir ara fa vint anys la ciutadania europea per a tots els
països membres de la Unió Europea. Va ser amb aquest motiu que 23 d’octubre de
2012, el Parlament i el Consell d’Europa van decidir declarar l’any 2013 com a “Any
Europeu de la Ciutadania”
Les principals xarxes i organitzacions de la societat civil europea han unit les seves
forces i han creat l’aliança “EYC2013” (European Year of Citizens 2013 Alliance). Amb
l’objectiu de presentar propostes destinades a situar la ciutadania europea en el cor de
l’agenda política de la UE, tot reconeixent els ciutadans en la presa de decisions, la
execució i avaluació de les polítiques públiques europees.
L'Any Europeu de la Ciutadania se centrarà en els guanys aconseguits per a la
ciutadania europea amb la intenció de poder donar resposta als reptes de futur.
Diversos actes, durant aquest any, tractaran la manera com els ciutadans i les
ciutadanes de la UE poden exercir els seus drets. També s’impulsarà un ampli debat
sobre com cal encarar la Unió Europea del futur i quines reformes són necessàries
per millorar la vida quotidiana de les persones. La Unió Europea ha d’afrontar la
situació econòmica actual atenent les necessitats de la ciutadania.
La Diputació de Barcelona considera fonamental impulsar mitjançant el suport al món
local, una ciutadania democràtica basada en la responsabilitat individual i col·lectiva
per millorar la societat, tot garantint la llibertat, l’educació, la cultura, el
desenvolupament sostenible, la no discriminació, la inclusió social, ,la participació en la
societat de les persones amb discapacitat, els col·lectius vulnerables, la igualtat de
gènere... és responsabilitat de tots que vetllem pel seu acompliment. Els governs

europeus han d’assegurar, que la ciutadania europea, sense exclusions, conegui els
drets socials i econòmics que té reconeguts i la manera de fer-los efectius.
Per a què això sigui possible, la Diputació de Barcelona es fixa com a propòsits
sensibilitzar, estimular el debat, intercanviar informació i experiències, crear un marc
favorable per assumir compromisos, realitzar accions concretes i proveir d’eines per
fer transcendir els missatge de ciutadania europea als nostres municipis i ciutadans,
des de les diferents àrees i àmbits de la Corporació.
Amb aquesta finalitat la Diputació de Barcelona en general i des de l’àmbit d’Igualtat i
Ciutadania en particular, es proposa identificar totes aquelles accions i programes que
tenen una vinculació directa o indirecta en la divulgació, la promoció i la implementació
dels drets de la ciutadania europea a través de l’impuls a les polítiques locals.
Per finalitzar fer constar que la Diputació de Barcelona assumeix els objectius de l’Any
Europeu de la Ciutadania 2013 i s’adhereix a aquesta celebració. És per això que és
compromet a impulsar i donar suport als programes i les actuacions que es proposin
per i des dels ens locals, per promoure una ciutadania activa que responguin a les
necessitats del moment i s’adeqüin a les expectatives de la població dels municipis.
Barcelona, 12 de març de 2013”
Segon.- Notificar la present adhesió al Gabinete del Secretario de Estado para la
Unión European Commision Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Tercer.- Notificar la present adhesió a la Federació Catalana de Municipis i a
l’Associació Catalana de Municipis per tal que puguin fer difusió als ens locals de la
demarcació 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 (6), 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
20.- Dictamen de data 22 d’abril de 2013, que proposa acordar el traspàs de
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vic, del tram de la carretera C-153, entre els
p.k. 0,000 i 0,920.
Atès que l’Ajuntament de Vic, en sessió plenària celebrada el dia 3 de març de 2008,
va adoptar un acord, que va ser notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici presentat
en el Registre d’entrada amb data 10 de març de 2008, en virtut del qual la Corporació
municipal, d’acord amb uns plànols que s’adjuntaven amb l’escrit de petició, va
sol·licitar a la Diputació de Barcelona la cessió de la titularitat a favor de l’Ajuntament,
entre d’altres, del tram de la carretera C-153 comprès entre els seus p.k. 0,000 i 0,920.
Així mateix, l’Ajuntament va sol·licitar a aquesta Diputació que prèviament a la cessió

de la via esmentada realitzés una intervenció integral de reforma i adequació de la
carretera, per tal de procedir a la cessió de titularitat de la via en benefici de
l’Ajuntament en condicions òptimes d’estat i conservació.
Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava el traspàs de
titularitat a l’Ajuntament del referit tram de la carretera esmentada C-153 (de Vic a Olot
per Roda de Ter), la qual forma part de la xarxa de les carreteres que actualment són
de la titularitat de 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, actualment vigent.
Atès, però, que, d’acord amb la normativa que es trobava vigent en el moment que es
va formular la petició municipal de traspàs d’aquests trams de carretera, consistent en
la Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de
carreteres, era a la Generalitat de Catalunya a qui corresponia la titularitat de totes les
carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, però mentre no fos
efectiu el procés de transferència de la seva titularitat efectiva que estava previst en
aquella Llei, únicament s’atribuïen a la Diputació de Barcelona unes facultats de simple
gestió en ordre a la conservació i explotació de les esmentades carreteres.
Atès, per tant, que en virtut de la normativa aleshores vigent que regulava el
procediment de traspassos de titularitat de les carreteres, que consistia en la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres i en el Reglament general de carreteres,
aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre, l’expedient de traspàs només podia
ser promogut a instància de l’Ajuntament o del Departament competent de la
Generalitat, de manera que la petició de traspàs a favor d’un Ajuntament, formulada
pel propi Ajuntament, de la titularitat d’un o de diversos trams determinats d’alguna
carretera de la xarxa de carreteres gestionades per la Diputació, implicava que la
resolució de l’expedient iniciat amb motiu d’aquesta petició municipal havia de ser
acordada per part del Departament competent de la Generalitat de Catalunya, amb un
informe tècnic favorable, que havia de ser emès, amb caràcter previ, per part del
Servei competent d’aquesta Diputació (aleshores, el Servei de Vies Locals, i
actualment, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), i aprovat per
acord del Ple d’aquesta Diputació. Amb la notificació a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de tots els acords a adoptar pel Ple de la Diputació en
ordre a l’expedient de traspàs, s’havia de procedir a efectuar la tramesa de tot
l’expedient administratiu iniciat per la Diputació amb motiu de la sol·licitud municipal de
traspàs, al Departament corresponent de la Generalitat (aleshores, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, i actualment, el Departament de Territori i
Sostenibilitat), perquè fos l’òrgan competent d’aquest Departament de la Generalitat el
que dictés l’oportuna resolució de la seva competència, en virtut de la qual havia de
ser resolta definitivament la petició de l’Ajuntament i s’havia de fer efectiu el traspàs de
la titularitat a favor de l’Ajuntament peticionari.
Atès que, actualment, d’acord amb la normativa ara vigent, en virtut del que es disposa
en aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, és la Diputació de Barcelona la que té
atribuïda la titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement
facultats de gestió, com succeïa quan es va iniciar aquest expedient de traspàs, ja que

ara concretament, aquesta Diputació ostenta la plena titularitat sobre la via que és
objecte de la petició que s’estudia en el present Dictamen.
Atès que, en el cas de l’expedient de traspassos de titularitat que ens ocupa, l’Oficina
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrit a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació va emetre un informe tècnic
amb data 11 d’abril de 2008, en el qual va donar resposta a la petició de traspàs de
trams de les diverses carreteres que eren objecte de l’acord municipal esmentat, i que
concretament pel que respecta a la petició de traspàs del tram de la carretera C-153,
deia el següent:
(...)
“C-153
El tram de la carretera C-153 que es sol·licita està qualificat de travessera urbana,
entre el Pkm – 0+000 i el 0+384 i d’urbà entre el Pkm – 0+384 i el 0+900, essent els
últims 20 metres l’últim carrer de la població de Vic. El trànsit que circula per tot el tram
del qual es sol·licita el traspàs, és eminentment urbà i la carretera es pot entendre com
un carrer de la població.
El tram està en un correcte estat de conservació, en el qual la senyalització horitzontal
és l’únic que baixa del standard.
En un màxim de tres mesos es té programat tornar a repintar tota la carretera inclòs el
tram del qual es sol·licita el traspàs. (...)
Els dos trams de carretera dels quals es proposa el traspàs estan en un estat de
conservació que es pot qualificar d’òptim.” (...)
Atès que, de conformitat amb l’informe tècnic transcrit de l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, i en resolució de la petició formulada per l’Ajuntament de Vic, la
Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària celebrada en data 8 de maig de
2008, va adoptar, entre d’altres, un acord, en virtut del qual va resoldre el següent:
1) Aprovar l’informe tècnic abans reproduït emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, en resposta a la petició formulada per l’Ajuntament de Vic en acord
municipal adoptat en sessió plenària de data 3 de març de 2008, respecte al traspàs
de titularitat, entre d’altres, del tram de la carretera C-153 comprès entre els p.k. 0+000
i 0+920.
2) Informar favorablement la incoació de l’expedient de traspàs de titularitat a
l’Ajuntament de Vic, de l’esmentat tram de la carretera C-153.
3) Trametre el proposat expedient de traspàs de l’esmentat tram de carretera, elevant
la petició formulada per l’Ajuntament de Vic, juntament amb les conclusions exposades
en el referit informe tècnic d’aquesta Diputació, a la Direcció General de Carreteres
depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, perquè adoptés la resolució que sigui procedent, una vegada acomplerts
els tràmits pertinents.

4) Notificar a l’Ajuntament de Vic el referit acord per al seu coneixement i als efectes
procedents.
Atès que, així mateix, en virtut del referit acord plenari adoptat per la Diputació, es va
procedir per part dels Serveis competents d’aquesta Corporació, mitjançant un ofici de
data 9 de maig de 2008, a trametre a la Direcció General de Carreteres l’expedient de
traspàs, iniciat per la Diputació, del tram de la carretera C-153, perquè fos aquest
òrgan de la Generalitat el que procedís a efectuar els tràmits pertinents per dictar una
resolució de l’expedient de traspàs per part de l’òrgan competent de la Generalitat. La
corresponent notificació de l’acord plenari d’aquesta Corporació, amb el seu expedient,
va ser rebuda en el Registre General del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques en data 22 de maig de 2008.
Atès que en data 8 de febrer de 2011 el referit expedient administratiu de traspàs,
entre d’altres, va ser retornat a aquesta Diputació per part de la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat, la qual va indicar a aquesta Corporació que havia de ser
la que procedís a dictar resolució definitiva en l’expedient, mitjançant devolució de la
documentació que li havia estat tramesa per la Diputació que es va acompanyar amb
un ofici de la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i
Sostenibilitat de data 8 de febrer de 2011, presentat en el Registre General de la
Diputació el dia 15 de febrer de 2011. La devolució es va efectuar per la Generalitat,
en base a que s’havia produït una modificació legislativa, conforme a la qual, d’acord
amb la Disposició addicional primera del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,
aprovant el Text refós de la Llei catalana de carreteres, les competències atribuïdes
per la Llei a l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres
administracions públiques que (com la Diputació de Barcelona) són titulars de
carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans
competents d’aquestes.
Vist l’últim informe tècnic que amb data 8 de març de 2011 va formular l’Oficina
Tècnica de Gestió d’Infraestructures d’aquesta Diputació, en els termes següents:
(...)
“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la l’existència d’alguna modificació
en relació a l’estat dels trams de carreteres que es descriuen a continuació i que pugui
modificar l’informe favorable emès en el seu dia sobre la sol·licitud de traspàs a
titularitat municipal, us informo el següent:
- En data 11 d’abril de 2.008 es va emetre informe favorable per part de l’Oficina
Tècnica de Gestió d'Infraestructures al traspàs a l’Ajuntament de Vic dels
següents trams de carretera: (...)
o C-153 del pk. 0+000 a 0+920
- Que no s’ha produït cap modificació en aquests trams de carretera que alteri
l’informe favorable emès en el seu dia. “
(...)

Atès que segons resulta d’aquest últim informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures, l’anterior informe tècnic d’11 d’abril de 2008 sobre la
proposta de traspàs que va ser aprovat per acord del Ple d’aquesta Diputació de 8 de
maig de 2008, en sentit favorable al traspàs a l’Ajuntament de Vic del referit tram de la
carretera C-153, és plenament vigent, ja que no s’ha produït cap modificació en
aquesta carretera que alteri les condicions de l’informe favorable emès en el seu dia.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vic, en sessió de 3 d’octubre de 2011, va prendre,
entre d’altres, un acord ratificant la sol·licitud que anteriorment havia efectuat en
l’anterior acord plenari de 3 de març de 2008 sobre traspàs a la titularitat municipal del
referit tram de la carretera C-153, tal com va ser acordada pel Ple municipal en aquella
data i en base al plànol on es grafiava aquest tram que va ser lliurat a la Diputació
conjuntament amb la sol·licitud de traspàs. Així mateix, l’Ajuntament, en el referit acord
plenari de 3 d’octubre de 2011 va ratificar la sol·licitud a aquesta Diputació, acordada
també en l’anterior acord abans citat, referent a que prèviament a la cessió de
l’esmentada via, aquesta Diputació realitzi una intervenció integral de reforma i
adequació d’aquest tram de carretera, per tal de procedir a la cessió de la titularitat de
la via en benefici de l’Ajuntament en unes condicions òptimes d’estat i conservació.
Atès que, en data 7 de novembre de 2012 s’ha formalitzat un conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic, als efectes del traspàs de la
titularitat i la realització d’unes obres de millora de la calçada del referit tram de la
carretera C-153, entre els p.k. 0,000 i 0,920. En les clàusules del conveni es preveia la
realització, a càrrec de la Diputació, de les obres de millora de ferm i repintat del tram
de l’esmentat tram de la carretera C-153, que s’han realitzat a través de l’execució del
projecte d’obres denominat “Renovació de capa de rodament a la carretera C-153
(Travessera de Vic)” i així mateix, es va establir en el conveni que, havent-se rebut ja
la sol·licitud de traspàs a la jurisdicció municipal del citat tram de carretera, la Diputació
de Barcelona aprovaria mitjançant acord plenari el citat traspàs, una vegada haguessin
finalitzat les obres.
Atès que, en virtut d’un Decret de la Presidència d’aquesta Diputació dictat en data 3
d’agost de 2012, va ser aprovat el projecte d’obres de “Renovació de capa de
rodament a la carretera C-153 (Travessera de Vic)”, havent-se procedit a continuació a
la seva contractació per un import total de 123.876,46 EUR, IVA inclòs, i a l’adjudicació
i execució de les obres per aquesta Diputació.
Atès que en data 11 d’abril de 2013 ha estat formalitzada per l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures d’aquesta Gerència de Serveis la corresponent acta de
recepció de les obres esmentades.
Atès per tant, que, de conformitat amb tots els informes tècnics emesos en aquest
expedient per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, resulta procedent que per
part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre
la petició formulada per l’Ajuntament en relació a l’expedient de traspàs de titularitat a
la jurisdicció municipal del referit tram de carretera.
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de la
carretera C-153 objecte de traspàs, ha estat formulada 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:
CARRETERA:

C-153, Ctra. de Vic a Olot, per Roda de Ter

TRAM A CEDIR
LONGITUD (m)
AMPLADA (m)

PK inicial:
920
10,00

0+000 PK final:

0+920

2
CLASSE DE FERM
Asfàltic
9.200 m
2
VORERA (m )
VORAL (m.l.)
CUNETA
Terra
55
(m.l.)
Revestida
285
AMPLADA EXPLANACIÓ
10,00
ESTAT DEL FERM
correcte
OBRES DE FÀBRICA
Sense obres de fàbrica

ALTRES DADES
Una rotonda

OBSERVACIONS
El PK 0+920 és després de l’accés al camí al Pont d’en Bruguer.

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, sobre les competències de la Diputació de
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit
territorial.
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 una resolució definitiva en l’expedient de traspàs que es va iniciar 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, l’adopció dels següents

A C O R D S
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vic, del tram de la
carretera C-153 comprès entre els p.k. 0,000 i 0,920, 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, la transferència de
titularitat del qual s’aprova definitivament, en resolució de la petició de traspàs que va
ser formulada per l’Ajuntament de Vic a aquesta Diputació en un acord adoptat en
Sessió Plenària celebrada en data 3 de març de 2008 i ratificat per un altre acord
plenari de la mateixa Corporació municipal en Sessió Plenària celebrada el dia 3
d’octubre de 2011. El traspàs del referit tram de carretera a l’Ajuntament de Vic
s’efectua de conformitat amb la definició de les característiques tècniques del 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 present Dictamen.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs 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 Vic 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 (6), 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.
21.- Dictamen de data 2 de maig de 2013, que proposa acordar el traspàs de
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vic, del tram de la carretera BV-4316, entre
els p.k. 0,000 i 0,780.
Atès que l’Ajuntament de Vic, en sessió plenària celebrada el dia 3 de març de 2008,
va adoptar un acord, en virtut del qual la Corporació municipal va sol·licitar a la
Diputació de Barcelona la cessió de la titularitat a favor de l’Ajuntament, entre d’altres,
d’un tram de la carretera BV-4316 comprès entre els p.k. 0,000 i 1,625 i d’un altre tram
de la mateixa carretera entre els p.k. 2,640 i 3,547, segons uns plànols que adjuntava
amb l’escrit de petició. Així mateix, l’Ajuntament va demanar que, prèviament a la
cessió dels esmentats trams de la via esmentada, la Diputació realitzés una
intervenció integral de reforma i adequació de la carretera, per tal de procedir a la
cessió de titularitat de la via en benefici de l’Ajuntament en condicions òptimes d’estat i
conservació.
Atès que la referida petició de la Corporació municipal comportava l’inici d’un
expedient per tal de resoldre sobre la procedència d’acceptar el traspàs de titularitat a

l’Ajuntament dels referits trams de l’esmentada carretera BV-4316 (“Camí veïnal de Vic
a la C-59, per Santa Eulàlia de Riuprimer”), la qual aleshores era gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, i que
actualment forma part de la xarxa de les carreteres que estan adscrites a la titularitat
de 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,
actualment vigent.
Atès, però, que, d’acord amb la normativa que es trobava vigent en el moment que es
va formular la petició municipal de traspàs d’aquests trams de la carretera, (consistent
en la Disposició Transitòria Primera, núm. 3 de l’anterior Llei 7/1993, de 30 de
setembre, de carreteres), era a la Generalitat de Catalunya a qui llavors corresponia
exercir la titularitat sobre totes les carreteres de la xarxa de les carreteres que, com la
BV-4316, figuraven adscrites a la Diputació de Barcelona, però mentre no fos efectiu el
procés de transferència de la seva titularitat efectiva que estava previst en aquella Llei,
la Diputació de Barcelona només tenia atribuïdes unes facultats de simple gestió en
ordre a la conservació i explotació de les esmentades carreteres.
Atès, per tant, que en virtut de la normativa aleshores vigent que regulava el
procediment de traspassos de titularitat de les carreteres, i que consistia en la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (que va ser derogada pel Decret Legislatiu
2/2009) i en el Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18
de novembre, l’expedient de traspàs només podia ser promogut a instància de
l’Ajuntament o del Departament competent de la Generalitat, de manera que la petició
de traspàs a favor d’un Ajuntament, formulada pel propi Ajuntament, de la titularitat
d’un o de diversos trams determinats d’alguna carretera de la xarxa de carreteres
gestionades per la Diputació, implicava que la resolució de l’expedient iniciat amb
motiu d’aquesta petició municipal havia de ser acordada per part del Departament
competent de la Generalitat de Catalunya, amb un informe tècnic favorable, que havia
de ser emès, amb caràcter previ, per part del Servei competent d’aquesta Diputació
(aleshores, el Servei de Vies Locals, i actualment, la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat), i aprovat per acord del Ple d’aquesta Diputació.
Amb la notificació a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de tots els
acords a adoptar pel Ple de la Diputació en ordre a l’expedient de traspàs, s’havia de
procedir a efectuar la tramesa de tot l’expedient administratiu iniciat per la Diputació
amb motiu de la sol·licitud municipal de traspàs, al Departament corresponent de la
Generalitat (aleshores, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i
actualment, el Departament de Territori i Sostenibilitat), perquè fos l’òrgan competent
d’aquest Departament de la Generalitat el que dictés l’oportuna resolució de la seva
competència, en virtut de la qual quedava resolta definitivament la sol·licitud de traspàs
de l’Ajuntament i es feia efectiu la transferència de titularitat a favor de l’Ajuntament
peticionari.
Atès que, actualment, d’acord amb la normativa ara vigent, en virtut del que es disposa
en aquest sentit en l’article 6. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, és la Diputació de Barcelona la que té
atribuïda la titularitat de totes les carreteres de la seva xarxa local, i no simplement
unes facultats de gestió, com succeïa quan es va iniciar aquest expedient de traspàs,

ja que ara concretament, aquesta Diputació ostenta la plena titularitat sobre la
carretera BV-4316 que és objecte de la petició que s’estudia en el present Dictamen.
Atès que, en el cas de l’expedient de traspassos de titularitat que ens ocupa, l’Oficina
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació va emetre un informe tècnic
amb data 11 d’abril de 2008, en el qual va donar resposta a la petició de traspàs de
trams de les diverses carreteres que eren objecte de l’acord municipal esmentat, i que
concretament pel que respecta a la petició de traspàs dels trams de la carretera BV4316, deia el següent:
(...)
“BV-4316
De la carretera BV-4316 es sol·licita el traspàs de dos trams, el primer afecta
principalment al nucli de població de Vic i el segon a la ‘pedania’ de Sentfores.
El primer tram la qualificació urbanística és de travessera, zona urbana i zona
urbanitzable, existint algú petit tram no urbà que coincideix amb l’enllaç de la N-152
antiga i la C-17. El trànsit que circula pel tram és principalment urbà.
El segon tram la qualificació urbanística és de travessera urbana i urbà. El trànsit que
circula està repartit entre el propi de la zona urbana, el de origen-destí Vic – Sentfores
i viceversa i altre de pas, sent aquest últim el minoritari.
El que succeeix en aquest segon tram és que els punts quilomètrics proposats per
l’Ajuntament, en el seu escrit, no coincideixen amb el plànol presentat, que és el lògic.
En l’escrit el punt quilomètric proposat del inici del traspàs (Pkm – 2+640) és un punt
intermedi de la travessera urbana, el lògic seria el Pkm – 2+567 que és el punt de
entrada a la rotonda que existeix al inici de Sentfores. El punt final (Pkm – 3+547) és
un punt de la carretera en tram en descampat, el lògic seria el Pkm – 3+318 que és el
punt de sortida de la rotonda que existeix a la sortida de l’eixampla de Sentfores.
Els dos trams de carretera que es proposa el traspàs estan en un estat de conservació
que es pot qualificar d’òptim.
Per coherència lineal en el itinerari de conservació, manteniment, protecció, us i
defensa de la via, es proposa que es traspassi des de el Pkm – 0+000, inici de la
carretera, fins al Pkm – 3+318, punt de sortida de la rotonda de l’eixampla de
Sentfores.”
(...)
Atès que, de conformitat amb l’informe tècnic transcrit de l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, i en resolució de la petició formulada per l’Ajuntament de Vic, la
Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària celebrada en data 8 de maig de
2008, va adoptar, entre d’altres, un acord, en virtut del qual va resoldre el següent:

1) Aprovar l’informe tècnic abans reproduït emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, en resposta a la petició formulada per l’Ajuntament de Vic en acord
municipal adoptat en sessió plenària de data 3 de març de 2008, respecte al traspàs
de titularitat, entre d’altres, dels esmentats trams de la carretera BV-4316.
2) Proposar el traspàs del tram de l’esmentada carretera BV-4316 que va del p.k.
0+000 (inici de la carretera) fins al p.k. 3+318 (punt de sortida de la rotonda de
l’eixample de Sentfores), de conformitat amb les conclusions de l’esmentat informe
tècnic de l’Oficina Tècnica d’aquesta Gerència de Serveis.
3) Trametre el proposat expedient de traspàs de l’esmentat tram de carretera, elevant
la petició formulada per l’Ajuntament de Vic, juntament amb les conclusions exposades
en el referit informe tècnic d’aquesta Diputació, a la Direcció General de Carreteres
depenent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, perquè adoptés la resolució que sigui procedent, una vegada acomplerts
els tràmits pertinents.
4) Notificar a l’Ajuntament de Vic el referit acord per al seu coneixement i als efectes
procedents.
Atès que, així mateix, en virtut del referit acord plenari adoptat per la Diputació, es va
procedir per part dels Serveis competents d’aquesta Corporació, mitjançant un ofici de
data 9 de maig de 2008, a trametre a la Direcció General de Carreteres l’expedient de
traspàs, iniciat per la Diputació, del tram de la carretera BV-4316, perquè fos la
referida Direcció General, adscrita al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, la que procedís a efectuar els tràmits pertinents per dictar una resolució de
l’expedient de traspàs per part de l’òrgan competent de la Generalitat. La corresponent
notificació de l’acord plenari d’aquesta Corporació, amb el seu expedient, va ser
registrada d’entrada en el Registre General del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques en data 22 de maig de 2008.
Atès que el 8 de febrer de 2011 el referit expedient administratiu de traspàs, entre
d’altres, va ser retornat a aquesta Diputació per part de la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat, als efectes que fos la Diputació de Barcelona la que
procedís a dictar resolució definitiva en l’expedient de traspàs, mitjançant devolució de
la documentació que li havia estat tramesa per la Diputació la qual s’acompanyava
amb un ofici de la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i
Sostenibilitat de data 8 de febrer de 2011, que va presentar en el Registre General de
la Diputació el dia 15 de febrer de 2011. La devolució es va efectuar per la Generalitat,
en base a que, durant la tramitació de l’expedient de traspàs per la Generalitat, s’havia
produït una modificació legislativa, de conformitat amb la qual, d’acord amb la
Disposició addicional primera del referit Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, les
competències atribuïdes per la Llei a l’Administració de la Generalitat passen a
correspondre també a les altres administracions públiques que (com la Diputació de
Barcelona) són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes.
Atès que amb data 8 de març de 2011 l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures
d’aquesta Diputació, i a la vista de la devolució de l’expedient de traspàs efectuada per

la Generalitat, va formular un altre informe tècnic sobre les referides propostes de
traspàs de l’Ajuntament de Vic, en els termes següents:
(...)
“En resposta a la vostra petició d’informe relatiu a la l’existència d’alguna modificació
en relació a l’estat dels trams de carreteres que es descriuen a continuació i que pugui
modificar l’informe favorable emès en el seu dia sobre la sol·licitud de traspàs a
titularitat municipal, us informo el següent:
- En data 3 de març de 2008, l’Ajuntament de Vic va acordar la sol·licitud de traspàs
a la titularitat municipal dels trams de carretera de la Diputació:
o BV-4316 del pk. 0+000 a 1+625
o BV-4316 del pk. 2+640 al 3+547
o C-153 del pk. 0+000 a 0+920
- En data 11 d‘abril de 2.008 es va emetre informe favorable per part de l’Oficina
Tècnica de Gestió d'Infraestructures al traspàs a l’Ajuntament de Vic del següent
tram de carretera:
o BV-4316 del pk. 0+000 a 3+318
o C-153 del pk. 0+000 a 0+920
- La modificació proposada venia motivada per a garantir la continuïtat d’itinerari, i
per a una explotació racional de la via.
- Que no s’ha produït cap modificació en aquest tram de carretera que alteri
l’informe favorable emès en el seu dia.
- Caldria doncs, sol·licitar a l’Ajuntament de Vic, si a més dels altres dos trams
sol·licitats, es ratifica en la petició del tram de BV-4316, entre els pk 2+640 i
3+547, coincident amb el veïnat de Sentfores. En aquest cas, s’hauria de fer
càrrec també del tram intermig, es a dir entre els pk 1+625 i 2+640, per a garantir
una explotació racional de la xarxa. S’adjunta plànol.”
(...)
Atès que, de conformitat amb els termes d’aquest informe tècnic de l’Oficina Tècnica
de Gestió d’Infraestructures, es va procedir per part d’aquesta Gerència de Serveis a
comunicar a l’Ajuntament de Vic, mitjançant ofici de data 21 de març de 2011 que, per
tal que aquesta Diputació pogués acordar una resolució definitiva en l’expedient de
traspàs sol·licitat, calia que prèviament per part de l’Ajuntament s’estudiés i es
resolgués la proposta que se li havia fet de que l’Ajuntament es ratifiqués en la seva
sol·licitud de traspàs a la titularitat municipal del tram de la carretera BV-4316 situat
entre els p.k. 2,640 i 3,547, coincident amb el veïnat de Sentfores, i de que sol·licités
també a aquesta Diputació el traspàs a la titularitat municipal (conjuntament amb el
tram anterior) del tram de la mateixa carretera comprés entre els p.k. 1,625 i 2,640.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vic, en sessió de 3 d’octubre de 2011, va prendre,
entre d’altres, un acord ratificant la sol·licitud que anteriorment havia efectuat, en
l’anterior acord plenari de 3 de març de 2008 sobre traspàs a la titularitat municipal del
dos referits trams de la carretera BV-4316, tal com havia estat acordat pel Ple

municipal en aquella data i en base al plànol on es grafiava aquest tram que va ser
lliurat a la Diputació conjuntament amb la sol·licitud de traspàs i del que, segons
l’informe emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, resulta que el tram de
la carretera BV-4316 assenyalat des del p.k. 2,640 al 3,547, d’acord amb l’esmentat
plànol, és en realitat el tram que va des del p.k. 2,567 (punt d’entrada a la rotonda que
existeix a l’inici de Sentfores) fins el p.k. 3,318 (punt de sortida de la rotonda que
existeix a la sortida de l’eixample de Sentfores). Així mateix, l’Ajuntament, en el referit
acord plenari de 3 d’octubre de 2011 va ratificar la sol·licitud a aquesta Diputació,
acordada també en l’anterior acord abans citat, referent a que prèviament a la cessió
de l’esmentada via, aquesta Diputació realitzés una intervenció integral de reforma i
adequació d’aquest tram de carretera, per tal de procedir a la cessió de la titularitat de
la via en benefici de l’Ajuntament en unes condicions òptimes d’estat i conservació.
Atès que, posteriorment, l’Ajuntament de Vic en acord plenari de data 4 de març de
2013 i la Diputació de Barcelona en un acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
celebrada en data 25 d’abril de 2013, han aprovat la minuta d’un conveni de
col·laboració entre ambdues administracions, en el qual es preveu, en resolució de
l’expedient incoat, el traspàs de la titularitat a l’Ajuntament de Vic del tram de la
carretera BV-4316 comprès entre els p.k. 0,000 i 0,780 i la realització d’unes obres de
millora de la urbanització de l’esmentada carretera BV-4316, entre els p.k. 0,000 i
0,380. En les clàusules del conveni es preveu l’execució per l’Ajuntament, amb
finançament a càrrec de la Diputació, de les obres del projecte de “Millora de la
urbanització de la travessera de la BV-4316 entre el p.k. 0,000 i el p.k. 0,380. T.m.
Vic”. Així mateix, s’estableix en el conveni que l’Ajuntament de Vic remetrà a la
Diputació notificació del corresponent acord del Ple municipal sol·licitant l’inici del
procediment per al traspàs de titularitat a la Corporació municipal del tram de la
carretera BV-4316 entre el p.k. 0,000 i el p.k. 0,780 amb la signatura del conveni.
Atès que la referida petició de traspàs està continguda en l’acord adoptat pel Ple
Municipal de l’Ajuntament de Vic que va acordar en la seva sessió plenària celebrada
en data 4 de març de 2013, aprovant a minuta del referit conveni específic a
subscriure entre la Diputació i l’Ajuntament, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, referent al traspàs a la titularitat municipal de la carretera BV-4316,
entre el p.k. 0,000 i el p.k. 0,780.
Vist l’informe tècnic favorable que l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha
emès en data 29 d’abril de 2013 en relació al traspàs a l’Ajuntament del referit tram de
la carretera BV-4316 actualment de titularitat de la Diputació, acompanyant la fitxa
tècnica descriptiva d’aquest tram, amb els termes següents:
(...)
“En resposta a la vostra petició de la fitxa tècnica del tram del p.k. 0,000 al 0,780 de la
carretera BV-4316 de Vic a la C-59, passant per Santa Eulàlia de Riuprimer, us
adjunto la mateixa.
L’inici de la carretera, p.k. 0,000, està situat en la cruïlla del Passeig de la Generalitat i
el p.k. 0,780 en el ramal d’unió entre la BV-4316 i l’antiga N-152 (costat Oest).

El trànsit que circula per aquest tram de carretera és eminentment urbà.”
(...)
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de la
carretera BV-4316 objecte de traspàs, ha estat formulada 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:
FITXA DE DADES TÈCNIQUES

DE LA CARRETERA:

Vic
BV-4316, C.V. de Vic a la C-59, per Santa Eulàlia de
Riuprimer

TRAM A CEDIR

PKi: 0+000

DE L'AJUNTAMENT DE:

al

LONGITUD(m)

780

AMPLADA mixta

6,95

CLASSE DE FERM

Asfàltic

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

Terra
Revestida
Tram Urbà
Tram no urbà
Dins de la seva vida útil
1 clavegueró

PKf: 0+780

5,460 m²
/
535
65
270
7
9

ALTRES DADES
.-Una rotonda al PK 0+380
.-Del PK 0+000 al PK 0+450, la carretera transita per travessera urbana
.- Al PK 0+640, la carretera passa per sota del pont de pedra, de l’antiga N-152
.-Als PKs 0+585 i 0+755 estan situats els eixos dels ramals que uneixen la carretera
amb l'antiga N-152

OBSERVACIONS
.-El PK 0+780 és després de la intersecció del ramal oest que uneix la BV-4316 i l'antiga
C-152
Atès per tant, que, de conformitat amb tots els informes tècnics emesos en aquest
expedient per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, resulta procedent que per

part de la Diputació de Barcelona es pronunciï una resolució definitiva favorable sobre
l’última petició formulada per l’Ajuntament de Vic en l’acord d’aprovació de la minuta
d’un conveni referent al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de
carretera BV-4316, entre el p.k. 0,000 i el p.k. 0,780.
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, sobre les competències de la Diputació de
Barcelona respecte a la titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit
territorial.
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 una resolució definitiva en l’expedient de traspàs que es va iniciar 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, l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vic, del tram de la
carretera BV-4316 comprès entre els p.k. 0,000 i 0,780, 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, la transferència de
titularitat del qual s’aprova definitivament, en resolució de l’expedient de traspàs iniciat
a petició de l’Ajuntament de Vic i que és objecte de la minuta d’un conveni de
col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament, aprovada per l’esmentat Ajuntament en
un acord adoptat en sessió del Ple municipal celebrada en data 4 de març de 2013 i
per la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió de data 25 d’abril de 2013. El
traspàs del referit tram de carretera a l’Ajuntament de Vic s’efectua de conformitat amb
la definició de les característiques tècniques del 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 present Dictamen.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs 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 Vic 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 (6), 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.
22.- Dictamen de data 13 de maig de 2013, que proposa acordar el traspàs de
titularitat a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del tram de la
carretera BV-5001 entre els p.k. 1,500 i el p.k. 3,015.
Atès que la carretera BV-5001 (“Camí veïnal de Sant Adrià de Besòs a la Roca del
Vallès”), en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, és actualment 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 Santa Coloma de Gramenet ha manifestat a aquesta
Diputació la seva voluntat de millorar el centre comercial de la ciutat, pel qual
transcorre un tram de la carretera BV-5001, per la qual cosa, i aprofitant les obres de
remodelació del mercat de Sagarra que estan previstes, vol urbanitzar tot el seu
entorn, guanyant espai per als vianants i donant un nou impuls a l’activitat comercial
del municipi.
Atès que en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que en data 31 de
maig de 2012 va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, juntament amb el
seu Protocol General, com a instrument preferent per a l’exercici de les funcions
pròpies de la Diputació d’assistència i cooperació local, l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament, en l’àmbit de la carretera BV-5001 i en la zona abans
indicada, la necessitat de l’execució, amb el suport econòmic de la Diputació, d’unes
obres de millora de la urbanització d’aquesta via, consistents en dos projectes
denominats: “Projecte de remodelació de l’avinguda de la Generalitat entre la plaça
Catalunya i la Rambla de Sant Sebastià. BV-5001 del PK 2+040 al PK 2+410” i
“Projecte de remodelació del passeig de Llorenç Serra entre la Rambla de Sant
Sebastià i l’avinguda de Santa Coloma. BV-5001 del PK 2+410 al PK 2+665”.
Atès que, amb aquest objecte, la Diputació de Barcelona, per resolució adoptada per
la Junta de Govern en sessió celebrada en data 25 d’abril de 2013, ha acordat
formalitzar l’expressat ajut mitjançant la signatura amb l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, d’un conveni específic de l’àmbit de suport a les infraestructures i
equipament, inclòs dins del Catàleg d’actuacions del referit Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, als efectes del traspàs de la titularitat a l’Ajuntament i de les
esmentades obres de millora de la urbanització del tram de la carretera BV-5001 entre
els p.k. 1,500 i 3,015.

Atès que l’objecte del referit conveni específic consisteix en la implementació per part
de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dels
compromisos que s’especifiquen en el conveni, en ordre al traspàs de titularitat a
l’Ajuntament de l’esmentat tram de la carretera de la Diputació BV-5001 entre els p.k.
1,500 i 3,015 i establir les condicions per la execució de les obres dels dos projectes
abans esmentats, la realització de les quals comporta una millora de la urbanització de
l’esmentat tram de carretera objecte de traspàs.
Atès que, en virtut del referit conveni específic de col·laboració, que ha estat aprovat
per acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en Sessió
celebrada en data 29 d’abril de 2013, la referida Corporació municipal manifesta la
seva voluntat d’acceptar, amb la signatura del conveni, la cessió de la titularitat per
part de la Diputació a favor de l’Ajuntament del tram de la referida carretera BV-5001,
comprès entre el p.k. 1,500 (coincident amb la rotonda de Can Peixauet) i el p.k. 3,015
(coincident amb la cruïlla amb la B-20).
Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està redactant els projectes
constructius esmentats, que preveuen la reurbanització de tota la secció de la
travessera de la carretera per tal d’adaptar-la a les necessitats de l’entorn urbà. En
aquests projectes es contempla una sèrie d’actuacions, les quals precisen que
l’execució de les obres dels projectes abans esmentats, a realitzar per l’Ajuntament,
hagi de començar una vegada sigui efectiu el traspàs de titularitat, a favor de
l’Ajuntament, de l’indicat tram de la carretera BV-5001 entre els p.k. 1,500 i 3,015.
Atès que el Pacte 2 del conveni aprovat per ambdues administracions preveu que
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet hagi de remetre a la Diputació notificació
del corresponent acord del Ple municipal sol·licitant l’inici del procediment per al
traspàs de titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-5001 entre
els p.k. 1,500 i 3,015 amb la signatura del conveni.
Atès que, en aquest senti, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en el referit
acord adoptat en sessió plenària de data 29 d’abril de 2013, ha procedit així mateix a
efectuar la sol·licitud a aquesta Diputació de l’inici del procediment per a la cessió de la
titularitat a l’Ajuntament de l’esmentat tram de la carretera BV-5001, entre el p.k. 1,500
(rotonda de Can Peixauet) i el p.k. 3,015 (B-20).
Atès que la petició de 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, en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.
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 Santa Coloma de Gramenet en relació al traspàs de titularitat a la
jurisdicció municipal del referit tram de carretera, en els termes següents:

(...)
“En referència al traspàs d’un tram de la carretera BV-5001, entre els Pkm- 1+500 i
3+015, promogut a través d’un conveni específic, us informem el següent:
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera és principalment urbà, tenint
el tram entre el Pkm 1+500 al Pkm 3+015 la qualificació de travessera urbana.
En l’actualitat el tram de carretera entre el Pkm 1+600 al Pkm 2+410, és d’un únic
sentit amb direcció a l’Ajuntament. Tots els altres trams són de doble sentit de
circulació.
S’adjunta una fitxa de dades per la secció.”
(...)
Vista la fitxa de dades geomètriques adjunta al referit informe tècnic, que, per a la
millor identificació del tram de carretera objecte de traspàs, ha estat formulada 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:
TRAM A CEDIR:
LONGITUD:
AMPLADA:
CLASSE DE FERM:
VORERA (m2)
VORAL (ml)
CUNETA
AMPLADA EXPLANACIÓ
ESTAT DEL FERM
OBRES DE FÀBRICA

Santa Coloma de Gramenet
BV-5001 Ctra. de la Roca del Vallès
PKm inicial: 1+500 PKm final: 3+015
Carretera:
1,515 m
Ramal: x
Carretera:
6,80 m
Ramal: x
Mescla bituminosa en calent tipus S-12
CTRA.
RAMAL
108
x
x
x
x
x
6,80
x
Òptim (nova capa de rodament l’any 2011)
Pk 1+850 Pont de bigues de 20 m de llum sobre el c/
Mossèn
Cinto Verdaguer

ALTRES DADES
Les úniques voreres, de caràcter no municipal, són les del Pont del Pk 1+850
OBSERVACIONS
- Tram a traspassar, qualificat de travessera urbana
- La mitjana del passeig Llorenç Serra és de caràcter municipal
- El Pk 1+500, inici del tram a traspassar, està situat en els ramals d’entrada i
sortida entre la ctra. i la rotonda existent en aquest punt
- El Pk 3+015, punt final del tram a traspassar, està situat en les calçades
laterals de la B-20 (Av. Pallaresa). “
(...)

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 Santa Coloma de
Gramenet, de conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi
Ajuntament en sessió de data 29 d’abril de 2013, del tram comprès entre el p.k. 1,500 i
el p.k. 3,015 de la carretera BV-5001 (“Camí veïnal de Sant Adrià de Besòs a la Roca
del Vallès”), 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, traspàs que 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.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs 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 Santa Coloma de Gramenet 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 (6), 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.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
23.- Dictamen de data 16 d’abril de 2013, que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona a la Declaració de Lleida aprovada per la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
Atès que la Diputació de Barcelona és membre de l’Associació Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sosteniblitat des de la seva constitució, l’any 1997, i participa en
l’associació desenvolupant les funcions de Secretaria Tècnica i com a membre de
l’Assemblea General.
Atès que en el marc de la XIII Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat, que se celebrà a Lleida el 7 de març d’enguany, es va aprovar la
Declaració de Lleida : Les ciutats i els pobles per l’educació ambiental.
Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració tenen per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Vist que la Declaració de Lleida: Les ciutats i els pobles per l’educació ambiental és un
document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix,
per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marcs o
protocols generals, recollit a l’article 6.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i
que correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda
respecte de l’aprovació de convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1) de la
Refosa, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret de la Presidència núm.
882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de data 19 de febrer de
2013, donada la rellevància institucional de la Declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibililtat, es
proposa l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de Lleida
aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en la XIII Assemblea
General del 7 de març de 2013, per reconèixer i promoure el paper decisiu de

l’educació ambiental en el mon local, d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
“DECLARACIÓ DE LLEIDA
LES CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu que ha
protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació de
consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les persones i el
medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous
models de governança participativa.
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de gestió
ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat la
societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus, l’eficiència
energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori i de la
biodiversitat.
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població en una
direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les nostres
ciutats i pobles.
Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la Cimera
de Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de l’educació ambiental
en el nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu.
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els
ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació ambiental
que donin suport a la seva gestió ambiental municipal.
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, que ara
ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la categoria
d’educació ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental.
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el suport de
la tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya.
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en aquest
àmbit: el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les empreses i els
professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la ciutadania . La seva capacitat
de generació de consciència social, de mobilització, de creació de corresponsabilitat i
d’implicació han estat i són indispensables.
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre actors, la
Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per garantir una gestió
ambiental municipal eficient i de qualitat.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
Acordem,
Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que
està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors

ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la gestió
ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i econòmics.
Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de
governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies que
condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental. Per
part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de compartir els nostres
recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i participar activament
en alguna de les campanyes de sensibilització que s’organitzin des de la Xarxa.
Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de la
conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats d’educació
ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar sinèrgies mútues.
Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la
gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat.
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un
espai de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit d’aprenentatge de
la corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per donar a conèixer la
tasca municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el professorat i els alumnes; i afavorir
la creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi entre actors educatius, com a elements de
potenciació de la sostenibilitat i de la cohesió territorial.
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i en
particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental.
Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat
social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats d’ocupació en el sector de
l’educació ambiental i la sostenibilitat.
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges que
proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos de
comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés a la
informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions.
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la
mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i
projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les polítiques
ambientals locals.
Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal,
per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la
corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes.
Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la inversió
tenen en eficiència i estalvi dels recursos.
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens
municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi
adoptin, per tal de donar el màxim suport al compromís local envers l’educació ambiental.”

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sosteniblitat.”
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 (6), 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).
La Presidència indica que s’inicia la part no-resolutiva de la sessió i informa que al
punt quart hi ha cinc mocions. En atenció al volum de mocions, demana brevetat en
les exposicions.
En aquest moment s’incorpora a la Sessió Plenària l’Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges.
1.- MOCIÓ que presenten els grups polítics d’Iniciativa per Catalunya – Verds,
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa i del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal, de la Diputació de Barcelona, sobre l’homenatge realitzat a la
División Azul.
Atès que el passat dia 11 de maig de 2013 a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant
Andreu de la Barca, la del Govern a Catalunya, senyora María de los Llanos de Luna
va participar a un acte on es va retre homenatge a la Hermandad Nacional de
Veteranos de la División Azul".
Atès que la “División azul” va ser una unitat organitzada per la dictadura franquista
amb la finalitat de donar suport militar al règim nazi d'Adolf Hitler, integrant-se a
l’exèrcit hitlerià com a divisió d’infanteria número 250.
Atès que la col·laboració de Franco amb Hitler es va produir com a compensació per
l’ajut que el règim nazi igual que el règim feixista italià, havien prestat a les forces
sublevades contra el legítim i democràtic govern de la República.
Atès que en les mateixes dates d’aquest reconeixement, nombrosos governs europeus
commemoraven la derrota de l’exèrcit del 3er Reich, la fi de la 2a Guerra mundial i
l’alliberament de milers de persones dels camps de concentració.
Atès que a l’acte de reconeixement a les víctimes del règim nazi celebrat a l’antic
camp de Mauthausen, a on hi van morir 7000 persones d’origen espanyol, no hi va
assistir cap representant del govern de l’Estat Espanyol.
Atès que el representant de l’associació Amical Mauthausen declarava “ hem constatat
el contrast que significa la manca de representants del nostre govern, davant la

participació d’autoritats de la majoria de països europeus, malgrat haver enviat una
invitació oficial al Ministerio de Presidencia i al de Asuntos Exteriores”.
Atès que per part de cap instància del govern de l’Estat Espanyol no s’ha fet ni el més
mínim esforç de rectificació i en qualsevol cas, posar al mateix nivell una representació
de l'Associació d'Aviadors de la República, a qui també van condecorar, constitueix
una argumentació inacceptable i insultant ja que equipara als defensors de la legalitat
republicana contra un cop d’estat feixista amb els que varen ajudar amb les armes a
un dels pitjors règims que mai han existit: el nazisme.
Atès que el règim nazi ha estat i és condemnat per tots els governs democràtics.
Els Grups Polítics d’ICV-EUIA-EPM i PSC-PM, de conformitat amb el que preveu
l’article 25 del vigent Reglament Orgànic, proposen al Ple de la Diputació de Barcelona
l’adopció dels següents acords:
1- Rebutjar qualsevol tipus d’homenatge a grups o unitats vinculades al
franquisme o al nazisme.
2- Condemnar les explicacions oficials que intentaven equiparar a l'Associació
d'Aviadors de la República que varen defensar la legalitat i la democràcia, amb
una unitat que va ajudar al règim nazi d'Adolf Hitler
3- Demanar la dimissió de la Delegada del Govern a Catalunya senyora María de
los Llanos de Luna.
4- Reclamar al president del Govern de l’Estat Espanyol, senyor Mariano Rajoy
que cessi en les seves funcions a la senyora María de los LLanos de Luna, en
el cas que aquesta no presenti la seva dimissió.
5- Notificar aquests acords al president del Govern de l’Estat Espanyol, a la Sra.
Maria de los Llanos de Luna, al Grups Polítics del Parlament de Catalunya així
com als Grups Polítics del Congrès.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr.
Mañas, qui diu: No és habitual que en el Ple de la Diputació es presentin mocions
demanant la dimissió de cap persona representant de cap institució, però creiem que,
aquest cop, la senyora delegada del Govern a Catalunya ha superat tots els límits
possibles. Durant aquests mesos en què la senyora Llanos de Luna ha exercit el seu
càrrec, ha comès diverses errades i ha pres diverses accions que podien haver portat
aquest Ple de la Diputació a demanar la seva dimissió o el Govern de l’Estat espanyol
a demanar la seva destitució. Les seves actuacions en contra del poble català, en
contra de la llengua catalana, en contra de l’autonomia municipal i la seva persecució
de banderes en els ajuntaments (alguns de la nostra demarcació) ens podien haver
portat en contra del seu manteniment en el càrrec, però no ho hem fet perquè hi havia
aquesta tradició en aquesta institució de no anar demanant dimissions en altres
institucions. Però creiem que hi ha un límit que és intolerable, que és l’apologia del
nazisme.
Aquest és un país molt estrany i aquest és un cas únic en el món, l’Estat espanyol.
L’Estat espanyol és avui l’únic cas en el món on hi ha 100.000 persones
desaparegudes, documentades en els arxius oberts pel jutge Garzón en la seva causa
contra el franquisme, que no han estat investigades i que segueixen enterrades en les

cunetes. En alguns països que de vegades hem anomenat “subdesenvolupats”, com
els casos de Guatemala, Argentina, Paraguai o Uruguai, els responsables d’aquestes
desaparicions estan sent jutjats i empresonats i s’estan investigant les fosses
comunes. En l’Estat espanyol, l’únic jutge que va intentat fer-ho, tots sabem que ha
estat remogut.
El cas dels feminicidis. Cada dia veiem a la premsa com durant anys, en aquest país,
es va cometre l’atemptat contra les dones que suposa la sostracció de nadons (un cas
també equiparable al que podrien haver estat les esterilitzacions forçoses al Perú, que
avui han estat jutjades i condemnades), però aquí es veu amb naturalitat i no passa
res. I tots aquests crims que s’han anat cometent durant el franquisme i que alguns
van continuar en democràcia, perquè aquest atemptat contra les dones que és la
sostracció de nadons es va continuar fent en democràcia i era herència del
franquisme, també passa de llarg. Tot això va passant i, en aquest país, qui dia passa
any empeny. Vam construir una democràcia on la dreta espanyola, una part de la dreta
espanyola constantment ens demostra que aquest és l’únic país d’Europa Occidental
on es pot ser demòcrata sense ser explícitament antifeixista i, com a colofó de tot això,
ara es pot ser demòcrata, a més a més, fent apologia del nazisme. Perquè parlem
precisament d’això, d’un homenatge que es ret, com vostès saben, a una Divisió que
estava formada per unes persones voluntàries (en la seva majoria) que van anar a
lluitar al costat d’un règim que ha estat un dels pitjors règims en la història de la
humanitat, com és el nazisme.
Per tots aquests motius i sabent, també, que l’Associació d’Aviadors de la República, a
la qual també es va retre homenatge en aquell acte, ha tornat el guardó perquè no vol
compartir cap condecoració amb la División Azul, creiem que és important que aquesta
institució, democràtica des del seu naixement i democràtica avui dia, demani la
dimissió de la delegada del Govern, no per qualsevol opinió política o per qualsevol
acció de govern amb la qual estiguem en contra, sinó perquè ha fet una clara apologia
del nazisme. I aprofito per dir que en aquest país tenim aquest deute amb la Història,
que és jutjar els crims del feixisme, com han fet altres països del món, i que, per primer
cop i d’una vegada, per ser demòcrata en aquest país el que s’ha de fer és ser
clarament i explícitament antifeixista, com succeeix en la majoria de països europeus i
com succeeix, també, en la dreta civilitzada europea. No se li acudiria a ningú que cap
càrrec de la CDU alemanya retés homenatge a cap combatent de l’exèrcit nazi.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella. Diu: President,
diputats i diputades, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè considerem
que fer un homenatge a la División Azul és fer un homenatge a persones que han
produït mort, tortura i segregació i que ho han fet en funció de malmetre els interessos
de tots aquells que no són com ells o com aquelles persones que ells creuen que ha
de ser tothom i, per tant, considerem que és absolutament inacceptable. Fer un
homenatge a la División Azul és fer un homenatge al tinent general A.M.G., que ja
veuen aquí (mostra una fotografia als membres del Ple) que no anava vestit amb
l’uniforme de la Creu Roja ni tenia les condecoracions civils més altes, sinó que
formava part d’un exèrcit fàcilment identificable i, per tant, un exèrcit que va matar i
torturar moltíssima gent a tota Europa.

Però també perquè a nosaltres ens preocupa molt i ens sembla del tot inacceptable
que es vulgui fer veure a la ciutadania que en una guerra civil s’enfronten dos bàndols i
que, tot plegat, era el mateix un bàndol que l’altre. No, no. Això no és veritat. Hi havia
un bàndol que defensava la legalitat vigent i la democràcia i hi havia un altre bàndol
que era colpista i estava en contra de la democràcia. I, per tant, nosaltres considerem
inacceptable que es vulgui confondre la població de manera sistemàtica, confonent la
memòria històrica i confonent la realitat dels fets. I considerem inacceptable que es
vulgui fer un acte en què es dóna una medalla als aviadors de la República i a la
División Azul i així ja està. No. No està. I per aquest motiu l’Associació d’Aviadors de la
República, abans d’ahir, va retornar el diploma després que va ser aprovat per la Junta
Directiva. Per tant, nosaltres creiem que aquest tipus d’actes no només són
condemnables sinó que haurien de ser punibles, perquè el que passa a Europa és la
commemoració de la derrota del feixisme, el que passa a Europa és que s’homenatja
les persones que van patir el III Reich i el que passa a Europa és que es lluita contra la
discriminació i, en canvi, el que ha passat en aquest homenatge és que s’ha exaltat
aquelles persones que van torturar i matar molta gent pel sol fet que no eren de les
persones que elles creien que havien de ser.
Per tant, nosaltres trobem molt justificat que es demani la dimissió de la delegada del
Govern perquè tots els que ens dediquem a la política hem de ser conscients de la
importància dels nostres actes. No et pots despistar (ho sabem tots) i, si et despistes,
has d’assumir les conseqüències. Si, a sobre, no et despistes, el que fas és voler
mostrar la teva proximitat ideològica amb grups feixistes, llavors no és acceptable
tampoc en democràcia i també has de dimitir. Per tant, nosaltres trobem necessari per
a la salut democràtica de l’Estat que la delegada del Govern dimiteixi.
El Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa diu que: “Vaya por delante que,
evidentemente, en el punto número 1 de la declaración institucional, cuando habla de
condenar cualquier tipo de homenaje a grupos o unidades vinculadas al franquismo o
al nazismo, el PP lo condena, lo condena rotundamente. Pero es importante no
distorsionar la realidad de lo que estamos hablando y recordar que el acto que se
celebró el 11 de Mayo de 2013, en la celebración del 159 aniversario de la Guardia
Civil, era un homenaje a 27 entidades cívico-militares catalanas presidido
(evidentemente) por la señora delegada del Gobierno, señora María de los Llanos de
Luna, pero también por el alcalde de Sant Andreu de la Barca, señor Enric Llorca,
alcalde socialista. Los diplomas de este acto, hay que recordar, fueron repartidos por
todos los representantes que estuvieron en ese acto, y se repartieron de forma
aleatoria a la Asociación de Aviadores de la República, al Cuerpo de Somatén, a la
Asociación de Veteranos Paracaidistas, a la Asociación Española de Militares y
Guardias Civiles con discapacidad, y, también es verdad, a la Hermandad de
Veteranos de la División Azul. Y por lo tanto fue un acto de reconciliación entre
aquellas personas que se habían visto abocadas a enfrentarse en una guerra civil
(muchas de ellas en contra de su voluntad). Y es verdad que ambos bandos tuvieron
el respaldo de regímenes totalitarios. El bando franquista (a nadie se le escapa, es
verdad) tuvo el respaldo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, y el bando
republicano (dirigido en su gran parte por aquellos golpistas de 1934, porque hay que
recordar que hubo un fracasado golpe de estado en 1934) tenía el respaldo de la
Unión Soviética de Stalin. Y por tanto, por desgracia para España, había dos
regímenes totalitarios que hicieron más sangrante la guerra civil en nuestro país. Pero,

claro, esas entidades que acabo de mencionar son todas entidades legales (muchas
de ellas, federadas) que figuran en el Registro de Entidades de la Generalitat y
supongo que aquellos que piden la dimisión de la delegada del Gobierno también
solicitarán la dimisión del alcalde de Sant Andreu de la Barca, el señor Enric Llorca,
que también estaba allí presidiendo este acto. ¿Recuerdan que estos son actos
celebrados desde el año 2004 (gobernaba España el PSOE)? ¿Y quién pidió la
dimisión del señor Rangel, delegado del Gobierno entonces? Supongo que ahora
alguien se habrá dirigido a él para pedirle explicaciones de por qué se celebraban
estos actos desde 2004.
Ahora está de moda ver aquello que es y que no es tolerante. Por ejemplo, si
hablamos de una escena democrática, lo que no es de recibo es no pedir, por ejemplo,
la dimisión del señor Martorell, Director General de Servicios Penitenciarios de la
Generalitat de Cataluña, que ha espiado a media Cataluña. ¿Es tolerable que una
persona haga esto en democracia? No. Pero bueno, hablando de nazismo y
tolerancia, lo que realmente pasa es que en Cataluña está de moda, desde hace
muchos años, ir a la caza del PP. Hablando de tolerancia y democracia, yo les puedo
decir que, en los últimos meses, el PP ha visto atacadas y agredidas de forma
reiterada más de veinte sedes, concejales increpados, insultados y muchos, algunos
de ellos incluso agredidos físicamente. Y lo digo porque, ya que hablamos de
democracia, actitudes como ésta y mociones como las de hoy, cargando contra quien
se carga, no ayudan a la convivencia. Y lo digo porque, salvando alguna excepción
concreta y puntual, éste que les habla es el secretario general del PP en la provincia
de Barcelona y nunca he recibido, con alguna excepción, ninguna condena o muestra
de apoyo por dichos ataques a nuestro partido o a nuestros cargos electos. Yo
entiendo esto como una carencia democrática en Cataluña y, desde luego, lo que no
vamos a tolerar tampoco es que los cargos del PP, sus afiliados o sus votantes se
puedan sentir en Cataluña como judíos en la Alemania nazi.
Y dicho esto, votaremos en contra no porque no estemos a favor de condenar
cualquier régimen totalitario, que estamos a favor de condenarlo, sino por el escarnio y
el ataque personal que se hace a la delegada del Gobierno, no por ahora y por este
acto puntual sino que se hace sobre ella desde hace ya muchos meses.
A continuació pren la paraula la Portaveu del Grup PSC-PM, Sra. Diaz. Diu: Volia ser
breu, senyor President. Ho seré, però em sembla que dedicaré un parell de minuts
més dels que pensava inicialment dedicar. Primer, per posicionar-nos i per dir que
nosaltres no volíem exclusivament votar favorablement aquesta moció sinó que, a més
a més, l’hem volgut signar. Pensem que és molt important el fet de poder condemnar
un homenatge com el que es va fer l’altre dia en aquest acte fet al municipi de Sant
Andreu de la Barca. Pensem que és impensable, en les democràcies o en els països
amb una democràcia des de fa molts anys amb una tradició molt llarga, que es pugui
fer homenatges com el que es va fer l’altre dia a un membre de l’Hermandad Nacional
de Veteranos de la División Azul i, per tant, no només votem favorablement sinó que
també doncs hem volgut signar conjuntament amb el Grup d’ICV-EUiA-EPM aquesta
moció que pensem que és important. És important poder condemnar, com s’ha fet a
altres, països ho han dit i, per tant, no repetiré els arguments, els règims feixista i nazi,
que és el que toca ara.

Jo estic convençuda que avui tothom votaria favorablement i, per tant, podríem
convertir aquesta moció en una declaració institucional. Perquè jo estic convençuda
que els membres, diputats i diputades, d’aquest Diputació Provincial som unes
persones amb unes conviccions democràtiques molt fermes i estava convençuda que
així seria. Continuo, efectivament, convençuda que tothom rebutja qualsevol tipus
d’homenatge a grups, membres o unitats vinculades al franquisme, al feixisme o al
nazisme, però sembla ser que no, que hi ha altres arguments o altres excuses que
volen tergiversar el que va passar exactament aquell dia. Aprofito perquè, a més a
més, l’alcalde de Sant Andreu de la Barca és diputat d’aquesta Diputació i ell es va
expressar amb molta claredat. Hi era present perquè va ser convidat des del punt de
vista institucional com a alcalde del municipi i ell assegura que la seva presència a
l’acte, no el 159 sinó el 169 aniversari, va ser purament per cortesia institucional i en
celebrar-se al seu municipi. Jo crec que els que som alcaldes i alcaldesses ho
entenem perfectament quan rebem invitacions d’actes organitzats per algunes entitats
o d’altres institucions en què moltes vegades ens toca presidir aquest acte però la
invitació, com dic, emana d’un altre àmbit. El nostre diputat, alcalde de Sant Andreu de
la Barca, va aclarir d’una manera, també, molt ferma que en cap moment no va ser
informat que, durant l’acte, es faria una entrega de diplomes i menys, evidentment,
d’un diploma a l’Hermandad de Combatientes de la División Azul. Per tant, jo crec que
això està clar i no cal continuar per aquest camí. Quina va ser la sorpresa de tothom
quan vam veure que s’homenatjava un membre d’aquesta Divisió!
No només demanem la dimissió de la delegada del Govern d’Espanya a Catalunya
sinó que també demanem que aquest tipus d’homenatge no es torni a produir mai més
en el nostre país i votem aquesta moció i, a més, fem aquesta petició que crec que és
important, que potser no està aquí recollida, que és que no es torni a homenatjar
aquelles persones que fan apologia del nazisme, el feixisme o el franquisme.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Sr. García Cañizares, Portaveu del Grup
de CiU qui diu: És evident que repetir el que han dit els companys d’altres grups,
evidentment, el del PP no, respecte a què no es poden fer homenatges de segons
quines accions (que més que fer homenatges hauríem de fer reprovacions del que han
anat fent al llarg de la història algunes Divisions, alguns militars i alguns règims i, per
tant, la División Azul va fer el que va fer i tots plegats ho sabem). Per tant, anunciem
que votarem a favor de la moció. Penso que no cal repetir el que s’ha anat dient per
part dels portaveus anteriors a mi.
En tot cas, el que sí voldria afegir a la moció, que CiU no signa però sí el PSC i ICV,
un punt seguit al quart punt que, en tot cas, ningú no hi ha fet esment i que crec que és
molt important. Tots plegats estem condemnant el que és el fet d’un homenatge a unes
persones concretes de la División Azul. El punt quatre diu: “Reclamar al president del
Govern de l’Estat espanyol, senyor Mariano Rajoy, que cessi en les seves funcions la
senyora María de los Llanos de Luna en el cas que aquesta no presenti la seva
dimissió.” I aquí afegiríem un punt i seguit per demanar-li que no nomeni ningú més,
perquè realment estaríem solucionant aquesta situació si no tinguéssim Delegació del
Govern a Catalunya, que és absolutament innecessària. Si no existís, estaria resolta
aquesta situació i avui no estaríem parlant d’això.

Per tant, la nostra intervenció és que estem absolutament d’acord amb la moció i
afegiríem que, d’una vegada per totes, deixem de tenir delegat del Govern, que en
altres temps es deia governador civil i que ara es diu delegat del Govern, que per al
nostre país és absolutament innecessari. Per tant, que no hi hagi més nomenaments.
Ens estalviarem molts problemes i despeses ara que es parla més sovint de les
despeses que provoca l’Administració.
Intervé de nou el Sr. Mañas. Diu que només és un tema de forma, a part de felicitar el
senyor Villagrasa per ser el primer càrrec públic del PP, que coneguem, que en una
institució ha condemnat el franquisme. Almenys, per al meu coneixement, és la
primera vegada que escolto un càrrec públic del PP dir que condemna explícitament el
franquisme i el felicitem per haver donat aquest pas tan valent, que esperem que no li
comporti cap sanció econòmica per part del seu partit. Però un tema de procediment.
Això no havia de ser una moció. Ho plantejàvem inicialment com a una declaració
institucional, però no va poder ser així perquè no hi havia el consens de tots. Per tant,
el senyor Portabella m’indicava que també ara signen la moció que per això no la van
signar abans, perquè esperaven a que fos una declaració institucional. Per tant,
demano que s’inclogui la signatura d’ERC-AM i la del Grup majoritari en aquesta
Cambra si així ho decideixen també. I acceptem l’esmena presentada.
A continuació demana de nou la paraula el Sr. Portabella, i diu: Per posicionar-nos
davant de la signatura. No cal que expliquem res perquè ja ho ha explicat molt bé el
portaveu d’ICV. Quan vagi a la Junta de Portaveus, estaríem d’acord amb incorporar a
aquesta moció la proposta que ha fet CiU, que no cal que es nomeni cap més delegat
del Govern. Si s’hi incorpora, nosaltres estarem d’acord. I, en tot cas, fer-li un petit
comentari al portaveu del PP perquè justament la seva intervenció ha anat al lloc que,
des d’ERC, considerem que és el moll de l’inacceptable, que és la confusió.
En les seves explicacions, el portaveu ha dit que estaven en contra dels règims
feixistes i dels règims totalitaris i aquí només hi ha dues possibilitats: o la seva militant
s’ha equivocat (l’equivocació és molt de gruix) i, per tant, ells mateixos li demanen la
dimissió, perquè no es pot deixar passar una equivocació d’aquesta magnitud o la
seva representant volia demostrar que estava molt propera ideològicament al que
representa la División Azul i, aleshores, com que acaba de condemnar ,cosa de la qual
ens alegrem perquè tampoc no havíem sentit mai, els règims feixistes, doncs li haurà
d’exigir amb coherència la dimissió, Per tant, el primer Grup que hauria de votar
favorablement la moció i exigir la dimissió de la delegada del Govern és el Grup del
PP.
I segon aspecte que redunda en la confusió. No, no, no és el mateix els bàndols que
es confronten en una guerra que els que s’enfronten en una guerra civil i no es pot
jugar a dir “No, els dos tenien suport de règims totalitaris. Per tant, tot plegat era el
mateix.” Que no, que no és veritat. Hi havia uns que eren republicans demòcrates i
que defensaven la legislació vigent i uns altres que van fer un cop d’estat. No intentin
confondre la ciutadania, que no és veritat que fos el mateix i no els ho deixem passar.
La Presidència dóna de nou la paraula al Sr. Villagrasa. Diu “Señor Mañas, no voy a
permitir que dude de la democracia de nuestro partido ni de la de miles y miles de
cargos electos del PP que han condenado el franquismo. Lo que evidente no vamos a

hacer es estar cada día hablando de lo mismo, pero hay actas en el Congreso de los
Diputados, en el Parlamento de Cataluña y en muchos ayuntamientos en las cuales
condenamos el franquismo, el nazismo y el comunismo. Ustedes no lo sé, pero
nosotros sí que condenamos el comunismo.
Sobre el tema de la Delegación del Gobierno, señor García Cañizares, es que tiene un
problema. Es que, a día de hoy, Cataluña es España y tiene que existir; es más, existe
gracias a ustedes. Antes era gobernador civil, ustedes solicitaron que se llamara
Delegación del Gobierno y así se hizo; o sea, existe gracias a ustedes. El día que
Cataluña, que no lo será nunca, sea independiente, habrá otro sistema pero, a día de
hoy, mal que le pese y pique a quien le pique, Cataluña es España y hay Delegación
del Gobierno como en todas las provincias de España. Y quiero recordar qu, aquí, el
único municipio que sigue haciendo un homenaje a un miembro de la División Azul es
Terrassa, que dedica una calle a un miembro de este cuerpo. Por lo tanto diríjase al
PSC, al alcalde de Terrassa y pregúntele por qué sigue manteniendo una calle
homenajeando a un miembro de la División Azul”.
La Sra. Díaz, diu que vol manifestar tres coses molt ràpidament. Una, hi ha un
procediment. Crec que, a més, es fan Juntes de Portaveus, on es presenten aquestes
esmenes. Crec que tenim temps, crec que, a més, és una esmena que no té res a
veure exactament amb el tema que estem parlant i, per tant, nosaltres com a signants,
nosaltres en principi demanaríem que, si hi ha algú que vol impulsar una moció en
aquest sentit, tindrem ocasió de parlar de si sí o si no a les delegacions del Govern
d’Espanya a Catalunya. En qualsevol cas, avui parlem de condemnar un homenatge
que fa una determinada apologia i, per tant, penso que hi ha altres maneres de fer-ho i
estic convençuda que el portaveu de CiU està d’acord amb mi.
Abans m’havia oblidat de comentar una cosa que crec, també, que és important i que
em recordava el diputat i alcalde de Sant Andreu de la Barca i és que, recentment,
aquest Ajuntament va aprovar una moció signada i votada favorablement pels grups
municipals PSC, CiU i ERC condemnant aquell homenatge i, per tant doncs, crec que
no hi ha cap mena de dubte.
I una cosa que és molt menor però, ja que estem, segur que el president m’ho
permetrà dir. I és que la meva formació política sempre ha condemnat qualsevol tipus
d’atemptat sigui a qui sigui, persones o seus de partits i, per tant, si el senyor
Villagrasa no ho té clar jo ara i aquí, públicament, en nom de la meva formació política
ho torno a fer.
El Sr. García Cañizares, matisa i diu: No pensava ni era la meva voluntat provocar
aquest debat perquè no pretenia això. No he sol·licitat fer una esmena; forma part de
la meva intervenció. He dit que afegiria, no que esmenaria la moció. Ho dic perquè
evidentment ha provocat el que ha provocat. La Secretaria General també m’ho estava
dient: S’ha de votar això. Era part de la meva intervenció i és el convenciment de CiU
que no calen governadors civils i que va demanar la seva desaparició en el seu
moment. Per tant, va instar la desaparició del governador civil i CiU no va demanar mai
que hi haguessin delegats del Govern, i potser no només no hi ha d’haver-hi delegats
del Govern a Catalunya. Potser és una institució innecessària havent-hi parlaments a
totes les comunitats autònomes (a Catalunya, el Parlament de Catalunya). Potser no

caldria. No he parlat específicament de Catalunya. Insisteixo que la meva intervenció
era part de la intervenció i no una esmena en veu (que hi ha hagut dubtes en aquest
sentit), però seguim pensant que no cal que hi hagi una delegada del Govern perquè
ens doni problemes. Aclarit.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels membres presents a la sessió
amb el vot favorable dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (19), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), i el vot en contra del grup del Partit Popular (6), sent el resultat
definitiu de 45 vots a favor i 6 en contra.
2.- MOCIÓ que presenten els grups polítics d’Iniciativa per Catalunya – Verds,
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa i del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal de la Diputació de Barcelona, en defensa de l’actual
designació de zona sensible per a la totalitat de la conca del riu Besòs.
Vista la proposta d’acord de Govern de la Generalitat per la qual es revisen les zones
sensibles del districte de Conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres, i del
que en resulta la reducció d’aquesta figura de protecció des de l’actual totalitat de la
Conca del Besòs a exclusivament les capçaleres del Congost i del Tenes.
Atès que en data 21 de maig de 1991 el Consell de les Comunitats Europees va
adoptar la Directiva 91/271 CEE en la que definien els requisits que han de complir els
abocaments de les EDAR’s.
Així mateix es defineixen els límits que s’han de complir en les zones sensibles (medi
aquàtic que és o pot ser eutròfic; Annex II de la directiva), a més de complir els límits
d’abocament de DBO (25 mg/l O2), DQO (125 mg/l O2) i MES (35 mg/l), i hauran de
complir els següents límits d’abocament per a Nutrients:
Nitrogen total inferior a 15 mg/l
Fòsfor total inferior a 2 mg/l
Atès que en data 6 de març de 1997 els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de
Gramenet, Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs,
varen signar el conveni de cooperació per a la restauració del tram final de la llera del
riu Besòs, que tenia com objectiu la restauració tant mediambiental com social de la
part final del riu Besòs des de Montcada i Reixac fins a Santa Coloma de Gramenet.
Posteriorment, es va afegir l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que va permetre
l’execució de dues fases més de les obres de recuperació, que culminaren en l’actual
Parc Fluvial del Besòs, que s’estén des de Montcada i Reixac fins al mar i que rep més
de 500.000 visitants a l’any. A més, la recuperació d’aquest tram final ha permès la
presència de diferents tipus de fauna amb més de 150 especies d’aus. Actualment el
Parc fluvial del Besòs s’ha estès des de Montcada i Reixac fins al mar, essent
gestionat per la Diputació de Barcelona.
Atès que des de l’any 1999 la recuperació del riu Ripoll al seu pas per Sabadell ha
estat un fet mitjançant el “Projecte del Pla integral del Parc Fluvial del Ripoll”, amb la

millora de la qualitat de les aigües, així com un progressiu augment de la diversitat
biològica al riu que han retornat algunes espècies de peixos, així com diverses
espècies d’aus que hi nidifiquen.
Atès que des de l’any 2000 fins a l’actualitat s’han realitzat diverses actuacions de
recuperació de l’espai fluvial en molts municipis de la conca del Besòs (a tall
d’exemple la recuperació del riu Congost a Granollers, recuperació del riu Tenes a
Santa Eulàlia de Ronçana, recuperació de la riera de Caldes a Palau-solità i
Plegamans, etc...)
Atès que en data 3 de juliol de 2006 es va publicar al DOGC la Resolució
MAH/2194/2006 en la que s’especifiquen les zones sensibles dins la conca del Besòs,
en la que s’inclouen tots els cursos d’aigua continus excepte el riu Sec i la riera de
l’Avencó.
Atès que en data 5 de setembre de 2006 i per acord de Govern es va aprovar la Xarxa
Natura 2000, en el que figura la zona anomenada Riu Congost amb el codi
ES5110025 com a zona LIC (Lloc d’importància comunitària). Aquest espai protegit
engloba el riu Congost des de la Garriga, el tram final del riu Mogent des de Vilanova
del Vallès i el tram inicial del riu Besòs fins a Mollet del Vallès. Aquests espais es
caracteritzen per contenir hàbitats o espècies rellevants a nivell europeu o per ser
zones d’especial d’interès per a les aus.
Atès que en data 23 de novembre de 2010 es publicà el Decret 188/2010 referent al
Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, en el que s’especifiquen les
masses d’aigua i els objectius a assolir.
Atès que en sessió de la Junta de Direcció del Consorci del Besòs, del dia 4 d’abril de
2013, es posà de manifest la importància de mantenir la designació de zona sensible
de la Conca del Besòs, i que a aquests efectes calia que des del Consorci del Besòs
es dugués a terme les actuacions que fossin necessàries per a que el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya acordés en aquest sentit.
Atès que amb l’objectiu de millorar la qualitat de les aigües circulants i complir amb la
Directiva 91/271 CEE de respecte a les zones sensibles, gairebé tots els sistemes
públics de sanejament a la Conca del Besòs disposen de tractaments per a l’eliminació
de Nutrients (Nitrogen i Fòsfor) i considerant les millores progressives tant de la
qualitat físic-química de les aigües superficial i subterrànies del sistema fluvial de la
Conca del Besòs, com dels índexs biològics de les aigües superficials (peixos IBICAT,
macroinvertebrats IBWMP), la recuperació de les poblacions d’aus i mamífers, així
com la millora de la qualitat de les aigües dels aqüífers.
Els grups de ICV-EUiA-EPM i PSC-PM proposen al Ple de la Diputació de Barcelona
l’adopció dels acords següents:
1.

INSTAR a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a mantenir la designació de zona
sensible, a efectes de compliment de la Directiva 91/271/CEE, a la Conca del

Besòs per tal de conservar el marc normatiu que, des de fa gairebé 7 anys,
limita els nivells de nitrogen als abocaments d’aigües residuals urbanes.
2.

NOTIFICAR la resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament de
Territori i Sostenibilitat i a tots els ens Consorciats, així com a tots els grups
parlamentaris del parlament de Catalunya i tots els ajuntaments de la conca del
Besòs.

La Presidència cedeix el torn de paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr.
Mañas, qui manifesta: No fem res més que recollir una proposta que ja estan aprovant
per unanimitat molts municipis de la conca del Besòs. Dir que és molt important que
aquesta moció sigui finalment aprovada per tot el Ple de la Diputació de Barcelona, ja
que pot fer que la Generalitat reflexioni sobre aquesta mesura que vol imposar, i dir
que és un tema que ens incumbeix directament com a Diputació de Barcelona, ja que
el Parc Fluvial del Besòs és gestionat per aquesta casa i estic segur que deu ser un
dels parcs naturals i un dels espais naturals més visitats i concorreguts de la província
de Barcelona gràcies a l’excel·lent tasca que la Diputació, tots els organismes
municipals i tots els ajuntaments de la conca del Besòs han fet durant molts anys per
convertir el que abans era una claveguera en un espai natural envejable de l’Àrea
Metropolitana.
A continuació pren la paraula el Portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella. Diu:
Per donar suport a aquesta moció, perquè tots sabem perfectament que la recuperació
del riu Besòs ha estat un dels èxits més importants de la suma d’esforços de diferents
administracions i, també, dels privats, que van haver d’implementar moltes mesures
correctores. Tots recordem el molt mal nom que tenien els afluents del Besòs i el
mateix Besòs i que, fruit d’aquest esforç d’una dècada i mitja, s’ha aconseguit
recuperar un sistema viu i complex, no només un riu. Però també és veritat que els rius
es poden desequilibrar amb freqüència i amb facilitat i que, per tant, si no continuem
esmerçant la mateixa energia, la mateixa atenció, els mateixos recursos econòmics en
el Besòs i els seus afluents, doncs aquesta situació es podria revertir en poc temps.
Com que tots estem molt contents de la situació del Besòs en l’actualitat i com que tots
nosaltres estem preocupats per la qualitat ambiental i la qualitat de les nostres aigües,
és absolutament raonable votar a favor d’aquesta proposició amb la voluntat, que es
continuï treballant en el mateix sentit que s’ha fet durant aquests anys. El control del
fòsfor i el nitrogen és imprescindible per tal que no es produeixin estats de degradació
del riu, d’eutròfics i, per tant, tot el que aquí es demana en els àmbits fisicoquímic i
biològic té molt de sentit per tal d’aconseguir el que estic segur que tots volem, que és
que el riu Besòs continuï tenint la importància biològica que ha reconquerit i la
importància social que ha guanyat.
A continuació intervé el Diputat del Grup Popular, Sr. García Bragado. Diu: “Como
ustedes saben, esta moción ha sido previamente presentada en los distintos
municipios que podrían quedar afectados ante una posible reducción de los recursos
hasta ahora destinados a mejorar la calidad de los ríos que forman parte de la cuenca
del Besòs.

Nuestros ríos, que acercan unas poblaciones a otras y conectan sus orígenes con sus
desembocaduras en el litoral, fluyen de igual manera por áreas protegidas y zonas
industriales y éstas están íntimamente conectadas con el subsuelo y la superficie. El
río, ya sea en zonas agrícolas o en zonas urbanas, cambia con las estaciones, se
esconde bajo tierra, salta alturas y se mezcla con el agua salada que lo espera en el
mar. La diversidad biológica del río y su entorno es el testimonio de su importancia
como ecosistema y auténtica trama vital de nuestro territorio. Estas palabras, que he
extraído en gran parte del naturalista Joaquín Araújo, indican la importancia que debe
tener la cultura del agua, entendida como un conjunto de valores que deben ser
transmitidos a la comunidad para crear una conciencia responsable hacia el uso
racional y eficiente del agua.
Retomando la parte expositiva de la moción, el 21 de mayo de 1991 el Consejo de la
Comunidad Europea aprobó una directiva donde se definen los requisitos de los
desagües y los vertidos de los sistemas públicos de saneamiento en aguas residuales
urbanas, creando una figura especial de protección de masa de agua denominada
zona sensible, facultando a sus Estados miembros a delimitar su alcance. En 1997,
como ya se ha dicho, los Ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma y Montcada i
Reixac y el Consorcio creado para la defensa de la cuenca del río Besòs firmaron un
convenio de cooperación cuya finalidad era recuperar el tramo final del río Besòs. El
objetivo primordial era su recuperación medioambiental y dar valor social a la zona, y
posteriormente se unió el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs permitiendo, de esta
manera, ejecutar en dos fases unas obras que culminarían en el actual Parque Fluvial
del Besòs, donde la Diputación actúa como gestor del espacio. Actualmente, se puede
considerar un parque metropolitano que da servicio a toda la población del Barcelonès
Nord. Desde el año 2000 hasta la actualidad, se han ido haciendo diversas
actuaciones que han permitido recuperar el espacio fluvial en muchos municipios de la
cuenca del río y cuyo objeto ha sido recuperar la calidad ambiental y mejorar y
recuperar el uso social del río. Ejemplos tienen todos los que quieran en muchas
localidades del territorio donde se ha devuelto al río su vida para su disfrute
ciudadano, en lugar de vivir de espaldas a él como sucedía hace muchos años, donde
el río se convertía en un vertedero que se hacía servir como alcantarillado. El 3 de julio
de 2006, se publicó en el DOGC la Resolución 2194/2006, que relaciona las zonas
sensibles dentro de las cuencas internas de Cataluña, incluyendo cursos de agua en la
cuenca del Besòs.
En el artículo 6 de la directiva europea, se requiere de los Estados miembros el
establecimiento de una serie de registros en cada demarcación hidrográfica con las
zonas declaradas de protección especial. Este requerimiento debe ser previamente
satisfecho por la Agencia Catalana del Agua (ACA), que es a quien compete, mediante
un documento llamado imprès. En el capítulo 3 de este documento, se recoge el
registro de zonas protegidas para el conjunto de Cataluña en base a las
especificaciones anteriores (artículo 6 de la directiva europea). En este plan de
gestión, en cumplimiento de lo que disponen los reglamentos de planificación
hidrológica tanto a nivel estatal (RD 907/2007) como el Plan Hidrológico de Cataluña
(DOGC 380/2006), se incluye el registro de zonas protegidas recogidas en ese
documento citado anteriormente, actualizando y ampliando las especificaciones
establecidas en los citados reglamentos. En el reglamento catalán, se encuentra el
Anexo II de este decreto. El ámbito objeto de protección de estas zonas protegidas

dentro de masas de agua delimitadas en el capítulo 2 del Plan de gestión permite,
eventualmente, que los límites de la zona protegida coincidan con los de la masa de
agua; lo cual quiere decir que una masa de agua puede ser protegida aunque, en la
mayoría de los casos, sea una parte diferenciada. Por lo tanto, la declaración de zona
protegida responde a la necesidad de atender la singularidad de ciertos ámbitos
donde, por el uso que se destina al agua, las actividades que se desarrollan, los
valores ambientales intrínsecos que albergan o la vulnerabilidad que representan
requieren un mantenimiento en condiciones específicas. En algunas zonas protegidas,
este cumplimiento de los objetos ambientales generales de la directriz ya se recogen
en el capítulo 7 de la misma pero, en cambio, es necesario establecer, a veces, unos
objetivos específicos determinados en otras normativas europeas para garantizar una
correcta protección.
En resumen, el Plan de gestión de las cuencas fluviales de Cataluña especifica cuáles
son estas masas de agua y sus zonas protegidas, además de sus objetos de mejora a
conseguir o a mantener, los cuales serían difíciles de mantener si no se eliminan los
nutrientes, especialmente nitratos y fosfatos, en las EDAR urbanas que permiten
mejorar la calidad del agua. La mejora de la calidad del agua circulante y dar
cumplimiento a las directrices europeas respecto a las zonas sensibles pasan por el
saneamiento de la cuenca del Besòs a través de estos tratamientos que permiten la
eliminación de los nitratos y fosfatos. Por lo tanto, para acabar, sería muy difícil
conseguir los objetivos logrados hasta ahora sin el mantenimiento, en el futuro, de los
recursos aplicados para eliminar estos nutrientes citados y por todo lo expuesto
nuestro voto será a favor de esta moción. Muchas gracias y pido disculpas si no he
atendido a la brevedad que requería el presidente.”
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Portaveu del Grup PSC-PM, Sra. Diaz.
Diu: Nosaltres votarem i signem aquesta moció en defensa d’aquesta designació de
zona sensible per a la totalitat de la conca del riu Besòs. Crec, simplement, que és el
moment de reconèixer el que ja fa més de vint anys van començar alguns ajuntaments
ja que això va ser una iniciativa del món local. Puc anomenar Santa Coloma,
Granollers, Parets,... però crec que l’important també va ser la conformació i la creació
del Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs, on precisament la Diputació hi
és, i és a partir d’una Junta Directiva, com diu molt bé, del més d’abril en què es
demana la importància de poder continuar amb aquesta designació de zona sensible.
Durant tots aquests anys s’ha aconseguit recuperar el riu i, per tant, pensem que és
importantíssim mantenir aquesta designació de zona sensible perquè es continuï
treballant de la mateixa manera per no fer cap pas enrere. De manera que anuncio el
nostre vot favorable.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de CiU, Sr. García Cañizares. Diu: Podria
dir que sí i prou i acabaríem i compensaríem, i ho faré gairebé. En tot cas, per
anunciar el vot favorable de CiU i sí que fer algun petit comentari, i és que la
declaració de zona sensible és del 2006. A banda de tot el que han fet els ajuntaments
i el que ha fet la Diputació gestionant el Parc i la zona fluvial, tot plegat quan parlem de
zona sensible estem parlant d’una quantitat de nutrients concrets en l’aigua. El que
s’està proposant per part de l’ACA és la possibilitat de treure-ho, però igualment està
dient que es podria mantenir. És evident que, des del 2006 fins ara, no s’ha aconseguit

baixar el nombre de nutrients, la quantitat de nutrients/miligram que hi ha a l’aigua de
la conca baixa del Besòs. Per tant, des del 2006, no s’ha aconseguit que fos així.
Una altra cosa és l’actual estat de la conca, que s’ha recuperat d’una manera, com
diuen els portaveus, exemplar i evident. Malauradament, no s’ha aconseguit aquesta
part. El que s’està dient és que caldria fer unes reformes a les EDAR de la zona,
especialment de la zona alta de la conca baixa del Besòs (perquè és evident que el
Besòs no té conca alta; són altres rius i es torna Besòs a la conca baixa). El que s’està
proposant és un canvi: que cal fer una inversió per baixar el nombre de nutrients en
suspensió a l’aigua.
Tots plegats sabem quina és la situació de les arques i les finances de la Generalitat
de Catalunya però també de les administracions. Per tant, estem d’acord a mantenir la
zona sensible, però difícilment serà possible fer aquestes inversions a mig termini. Que
serveixi la meva intervenció per demanar que es mantingui, que es tingui en compte
que cal fer les inversions, però sobretot que es tingui en compte que la situació
econòmica porta l’ACA a no fer coses més sensibles que aquestes. I aquí estem
representant tots els municipis de la província i vostès, diputats i diputades, saben
perfectament que hi ha altres intervencions econòmiques a la província molt més
urgents i que en aquesta Sala seuen diputats imputats per abocaments d’aigües
residuals perquè l’ACA no ha fet (perquè no tenia pressupost) les estacions
depuradores. Per tant, alguns han estat imputats, altres ja estem desimputats, perquè
s’ha demostrat que no hi ha voluntat política, per part de l’alcalde, de no fer aquestes
depuradores, que és una qüestió de l’ACA, i, en aquesta intervenció, jo voldria
reclamar que mantinguem la zona sensible, però que tots plegats demanem des
d’aquesta casa o siguem sensibles al fet que el que cal avui és fer les inversions a
llocs que estan pitjor. La conca del Besòs s’ha recuperat, s’ha de mantenir i s’ha de
procurar que estigui millor però, sobretot, en aquesta situació cal que altres conques
internes molt més sensibles estiguin tractades amb EDAR i amb tractament primari,
que ni tan sols tenen. Per tant, el nostre vot a favor però, també, la sensibilitat davant
d’altres municipis i altres conques internes dels rius. que es facin aquestes
intervencions que són prioritàries per davant d’aquesta, molt important però no tan
prioritària ateses les circumstàncies.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (6), 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.
En aquest moment s’absenta la Diputada del Partit Popular, Il.lma. Sra. Mònica Querol
Querol.
3.- MOCIÓ que presenta el grup polític d’Iniciativa per Catalunya – Verds,
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa de la Diputació de Barcelona, per tal de
posar en marxa una línia de suport als municipis per desenvolupar polítiques
actives d’ocupació.
Atès que, segons les darreres dades de la Enquesta de Població Activa del primer
trimestre del 2013 el percentatge d’atur a la Província de Barcelona és del 24,37%

afectant a 490.334 persones sent aquest avui el principal problema de l’Estat
Espanyol, Catalunya i la Província de Barcelona. A la província de Barcelona, al mes
d’abril, tenim un 37% d’aturats que no cobren ni prestació per desocupació, ni subsidi,
ni RAI. Sobre la dada de 490.334 persones hi ha 180.015 aturats que no cobren cap
d’aquestes prestacions que paga el SEPE (antic INEM).
Atès que, els ajuntaments han desenvolupat durant les darreres dècades projectes per
afavorir el desenvolupament econòmic dels seus municipis ressaltant el paper del
territori com alguna cosa més que un simple espai d’implantació d’activitats
econòmiques i que aquests avui es troben en la primera línea de la trinxera per fer
front als efectes de la crisi econòmica i amb la obligació d’atendre en primer terme als
milers famílies que tenen tots els seus membres a l’atur i sense cap tipus d’ingrés
mensual.
Atès que, el paper dels governs locals és fonamental per prendre iniciatives i impulsar
projectes de futur que impliquin els diferents actors socials, la greu crisi actual obliga,
als nostres governs locals, a gestionar programes que requereixen una actuació
immediata. En aquests moments, poder oferir un lloc de treball, encara que sigui
temporal, és una acció de política social imprescindible per milers de famílies.
Atès que, d’altres institucions supramunicipals presents al territori com l’Àrea
Metropolitana de Barcelona ja esta destinant 30 milions d’euros durant 3 anys per
facilitar que els ajuntaments de la seva demarcació puguin posar en marxa plans de
foment de la ocupació en els seus municipis.
Atès que, tal i com hem expressat anteriorment, el principal repte actual és crear
ocupació i formar a aturats i aturades en noves ocupacions. Tot i que sabem que els
ajuntaments no tenen la clau per generar l’ocupació que necessita el nostre país, si
que pensem que poden ser elements “pro-actius” en la formació, el reciclatge
professional i la inserció laboral d’aturats i aturades, en especial de la gent jove i les
dones i ja que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) conjuntament amb els
ajuntaments que hi pertanyen està desenvolupant un Programa molt ambiciós de
Plans d’ocupació i donat que la majoria dels municipis de l’àmbit d’actuació de la
Diputació de Barcelona no formen part de l’AMB i, per tant, no poden accedir a
aquests Plans, el grup d’ICV-EUiA-EPM, de conformitat amb el que preveu l’article 25
del vigent Reglament Orgànic, proposa al ple de la Diputació de Barcelona de 30 de
maig de 2013 l’adopció dels següents:
ACORDS
1.

Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a destinar 30 milions d’euros per
posar en marxa una línea d’ajuts als municipis i Consells Comarcals per posar
en marxa Plans d’Ocupació Locals a raó de 10ME anuals d’aquí fins al 2015,
prèvia la corresponent modificació pressupostària, en el cas de ser necessària.

2.

Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a pactar amb cada territori els
destinataris finals d’aquestes ajudes, administracions locals, i els criteris a
establir territorialment per tal que el Pla doni cobertura als segments més

castigats per l’atur i que els llocs de treball ofertats tinguin com a objectiu la
promoció econòmica i comercial dels territoris.
Inicia al torn de paraula el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, qui diu:
Crec que tots en la Sala som conscients del problema de l’atur i de la importància de
les polítiques d’ocupació i, segurament, de la principal responsabilitat que tenim totes
les institucions.
Dir només un parell de qüestions. He estat parlant amb el portaveu del Grup de CiU,
minuts abans del Ple i, per tant, per poder facilitar que aquesta moció tingui el màxim
recolzament possible, proposa una esmena en veu que, si vol prendre nota el Servei
de Secretaria, és molt curta i diu que el punt 1 quedaria de la següent forma: Instar el
Govern de la Diputació de Barcelona a destinar una partida específica per posar en
marxa una línia d’ajuts als municipis y als consells comarcals per posar en marxa
plans locals d’ocupació l’any 2014 i el 2015. Fem aquesta esmena ja que el Govern,
diu que ja hi està treballant i ens ho creiem, òbviament, però sí que volem manifestar,
també, que ja fa dos anys que vostès governen la Diputació de Barcelona; per tant,
creiem que aquests plans de foment de l’ocupació a escala provincial ja haurien
d’estar en marxa i fem la petició formal al portaveu de CiU en aquesta institució que la
dotació d’aquests plans d’ocupació o d’aquestes partides per fomentar l’activitat
econòmica en la nostra província durant els anys 2014 i 2015 sigui negociada amb la
totalitat de grups, que intenti ser consensuada amb la totalitat de grups, i també les
fórmules d’implementació. Com que creiem que estem davant del principal problema
avui de la ciutadania, creiem que és important el màxim consens de tothom per tirar en
marxa això.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella. Diu: Entenc
que s’ha fet una esmena en veu que crec que, per les característica d’aquest tipus
d’esmena, ha de ser acceptada per tots els grups. Una cosa és una esmena
presentada abans per escrit, l’altra és formular-la en el mateix Plenari i nosaltres, en
tot cas, sí que l’acceptem i, un cop aclarit, ens sembla bé com queda el text. I dir que
sí, que nosaltres també votarem a favor. Jo crec que si parléssim entre nosaltres
ràpidament ens posaríem tots d’acord, o gairebé tots d’acord, que el principal
problema que tenen el nostre país i els nostres municipis és, per un costat, generar
llocs de treball i, per l’altre, mantenir l’habitatge i l’accés a l’habitatge. Per tant, aquesta
és una moció que intervé en un dels dos principals reptes que té la nostra societat de
manera imminent.
Per altra part, a nosaltres ens sembla que centrar-se a les polítiques òptimes
d’ocupació pot ajudar realment a crear llocs de treball en una situació en què el
percentatge d’atur i moltes de les persones que estan, des de ja fa temps, a l’atur i no
cobren cap tipus de prestació, és una situació dramàtica en l’àmbit econòmic, en
l’àmbit social, en l’àmbit humà i en l’àmbit de la cohesió social, doncs és realment molt
preocupant. I, per tant, tot tipus de polítiques que es facin en aquest entorn i que es
puguin sumar i crear sinergies amb polítiques que fan altres administracions
destinades a la creació de llocs de treball creiem que és positiu.
A l’entorn, també, del segon punt, nosaltres pensem que és una mica massa genèric
demanar, aquestes inversions destinades com a objectiu a la promoció econòmica i

comercial dels territoris. És evident que cada municipi té la seva pròpia idiosincràsia i
les seves pròpies necessitats però és evident, també, que la suma dels municipis
defineix un model econòmic tant en l’àmbit dels treballadors com en l’àmbit sectorial
que val la pena, al nostre entendre, que es vagi clarificant. No és el mateix fer un
macrocomplex d’outlet en el Parc Agrari que promoure una agricultura de qualitat o
que hi hagi un procés de reindustrialització a l’AMB. Per tant, està bé defensar la
promoció econòmica però nosaltres creiem que definir el model econòmic al qual
aspira Catalunya, que al nostre entendre passa sens dubte per una part de serveis
(una mica de tot, eh) i una part de reindustrialització important (amb especial atenció al
coneixement, a la innovació i a l’emprenedoria) doncs també està bé especificar-ho a
l’hora de veure cap a on es pot dirigir aquest esforç.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Nosotros, con el cambio propuesto por el señor Mañas, votaríamos a favor pero
entendíamos que determinar una cantidad presupuestaria podía tener algún problema
con el Presupuesto aprobado. También es verdad que con el anterior Vicepresidente
primero, señor Alberto Fernández Díaz, se había empezado a trabajar ya y a respaldar
planes locales de ocupación y, por lo tanto, es continuar un trabajo que se está
haciendo y, además, un trabajo importante, y entendemos también la buena voluntad
de la moción y, en ese sentido, votaríamos a favor.”
La Sra. Díaz, Portaveu del Grup del PSC-PM, qui manifesta: Estem en un moment
difícil i complicat amb una crisi econòmica profunda que està durant massa, més del
que ens imaginàvem, i que té unes conseqüències que no són exclusivament
econòmiques, sinó que van molt més enllà. I, per tant, pensem que aquests són temes
que ens preocupen des dels ajuntaments i, per tant, ha de ser una de les prioritats de
la Diputació i del seu Govern.
És cert que el nostre Grup va donar suport a l’aprovació dels pressupostos d’enguany
amb una, entre d’altres, petició important, que era treballar en un pla extraordinari que
se sustentava en tres pilars importants com són, sabem molt bé, el tema de camins, el
d’equipaments singulars però, sobretot, el d’aquelles polítiques de foment de
l’ocupació. I també sabem que ja fa setmanes, mesos podríem dir, que s’està
treballant en aquest projecte que va ser ambiciós i de suport ferm i contundent als
ajuntaments de la demarcació.
Nosaltres estem d’acord amb el fons de la moció però pensem que el que necessitem
és concreció i aquesta esmena en veu ens ha sonat, potser, al contrari,
equivocadament. El que nosaltres demanaríem, fins i tot abans de posicionar-nos, és
un compromís ferm del Govern sobre la quantia i el calendari. Pensem que és molt
important poder tancar un calendari i poder impulsar aquest programa extraordinari
que pugui ser a partir de ja; és a dir, d’abans de l’estiu, si pot ser el mes de juliol, i
poder resoldre aquest programa el novembre, no sigui que l’aprovem quan s’acabi la
crisi, que esperem que no duri gaire. I fóra bo, també, poder concretar. Jo sé que
havíem estat parlant de xifres. Havíem parlat d’un total, englobant aquests tres plans,
de 45 milions d’euros. Per tant, el que nosaltres demanaríem és aquest compromís
ferm en aquest Ple, jo crec que amb motiu de la discussió d’aquesta moció, per part
del Govern amb aquesta quantia i amb aquest calendari.

A continuació pren la paraula el Portaveu del Grup de CiU, Sr. Garcia Cañizares.
Diu: Déu n’hi do quin embolic que m’han creat els grups amb les seves intervencions.
Anem a veure, el Grup que proposa la moció accepta una esmena que és no posar
una quantitat concreta de diners en serveis locals d’ocupació, que és cap a on anava
la proposta d’ICV. I entenc que el PSC fa una contraproposta, ho entendria així,
d’invertir en un seguit d’accions que estem treballant conjuntament des de l’aprovació
del Pressupost, que va ser un motiu d’acord a l’hora d’aprovar el Pressupost, que es
va aprovar per part de tots els grups menys, o amb l’abstenció d’ICV. Per tant, hi ha
dues propostes que es troben en aquesta moció i hauríem d’intentar arribar a un acord
clar del que votem, sobretot perquè el que els parla s’ha perdut una mica en el sentit
de la votació. És a dir, jo proposaria, ateses les diverses intervencions, que retiressin
la moció de la manera que està formulada i fessim una conjunta. Jo no sé si estarien
d’acord; veig que el senyor Mañas em fa que no amb el cap. Per tant, podem agafar
dins del que està dient el Grup PSC-PM en prendre el compromís, per part del Govern,
de fer unes accions concretes que estem treballant i posar un calendari, podíem agafar
perfectament el compromís de fer-ho, i que la quantitat econòmica depengui de
diferents pressupostos d’aquesta corporació (entenc que estem en 2013-2014 i
intentar posar partides en aquest sentit) en el sentit de tancar l’acord definitivament i,
per altra banda, crec que una de les partides que s’està proposant coincideix
plenament amb la proposta que fa ICV en la seva moció. I potser hauríem de discutir
com queda perquè, ara ja, el que els parla està bastant perdut.
La Presidència diu: Estem discutint una moció, que és el que hem de votar, amb una
esmena que hem acceptat, que és el que tenim sobre la taula. Crec que l’altra és una
reiteració del compromís, que de fet estem treballant amb el PSC des de l’aprovació
del Pressupost i que també volem compartir amb tots els altres grups, sobretot els que
van aprovar el Pressupost, i que ens demanen que reiterem aquest compromís per a
les dates properes. O sigui que concretem més el compromís. Per tant, a votació, el
que correspon és la moció.
Intervé la Sra. Mahillo, indicant que cal votar la moció amb l’esmena. L’esmena en veu
deixa sense efecte el text original.
Intervé de nou la Sra. Díaz. Diu: Simplement volíem demanar en aquest cas al Grup
d’ICV que contempli la possibilitat de retirar-la. Si no, nosaltres la votarem
favorablement, com no podia ser d’una altra manera però crec que coincidiran amb
nosaltres que és preferible que, durant els mesos de juny i juliol, es concreti i s’impulsi
aquest pla que no aprovar ara una moció més inconcreta. I, per tant, nosaltres
simplement fem ara aquesta petició, que esperem que tinguin a bé contemplar. Es
retira però amb el compromís, per part del Govern, que al Ple de juny o al de juliol
doncs portem aquesta concreció i es pugui aprovar, Si contemplen aquesta possibilitat,
fantàstic i si no, jo ja avanço que el nostre Grup, com no podia ser d’una altra manera,
votarà favorablement.
La Presidència cedeix de nou la paraula al Sr. Mañas. Diu: No retirem la moció. Vull
recordar que ens vam abstenir en l’aprovació dels pressupostos perquè una de les
al·legacions que nosaltres fèiem era precisament destinar trenta milions d’euros a
polítiques actives d’ocupació. Per tant, ens sembla esplèndid que hi hagi grups que
estiguin ja parlant i negociant amb el Govern de la Diputació sobre acords d’aquest
tipus però, recordant la nostra abstenció en el Pressupost per aquest tema, avui

acceptem no posar una quantitat però mantenim la moció i vull recordar una cosa: sé
que estic a l’oposició, que molts dels portaveus són alcaldes dels seus municipis i
tenen molta feina i molts dels diputats presents són regidors i tenen molta feina per
estar a la Diputació, però entre la Junta de Portaveus i el Ple passa realment una
setmana perquè puguem fer esmenes, consensuar les mocions, haver negociat i no
negociar a última hora en el Ple. Entenc que les dinàmiques polítiques són les que són
i que hi ha gent que té importants responsabilitats en el seu municipi, però no crec que
ara sigui el moment de demanar-nos que es retiri la moció.
De nou pren el torn de paraula el Sr. García Cañizares. Diu: Bé, jo m’he fet el pagès
perquè sóc de poble. He fet el pagès amb la meva intervenció i la meva voluntat era
que s’aclarís, que és el que ha passat. El president ha aclarit el que es proposava i
entenc, com he dit abans, que votarem a favor i agafarem el compromís de treballar
conjuntament. Aquesta era la voluntat i aquest era el camí a on volia arribar. Després
de la meva intervenció, ha quedat clar i, evidentment, dir al senyor Mañas que és
veritat que intentem pactar moltes coses, que no sempre són fàcils i, quan són cinc
mocions i cinc grups, no sempre s’arriba a temps de pactar totes les qüestions que
estan obertes. Per tant, amb la voluntat de pacte, que coneix perfectament i que
coneixen perfectament tots els grups, seguirem treballant malgrat que hi hagi mocions
concretes amb canvis en veu, que és una pràctica habitual i que tampoc no és res
dolent pactar davant del Plenari a última hora.
I el text definitiu queda redactat de la manera següent:
“1. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a destinar una partida específica per
posar en marxa una línea d’ajuts als municipis i Consells Comarcals per posar en
marxa Plans d’Ocupació Locals a l’any 2014 i 2015.
2. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a pactar amb cada territori els
destinataris finals d’aquestes ajudes, administracions locals, i els criteris a establir
territorialment per tal que el Pla doni cobertura als segments més castigats per l’atur i
que els llocs de treball ofertats tinguin com a objectiu la promoció econòmica i
comercial dels territoris.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (20), 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.
4.- MOCIÓ que presenta el grup polític de Convergència i Unió de la Diputació de
Barcelona, en relació a l’ús del casc per a usuaris de la bicicleta en entorns
urbans.
L’ús de la bicicleta com a mitjà de transport als entorns urbans contribueix
positivament en la salut de la ciutadania, també en la millora de la qualitat de l’aire i de
la mobilitat urbana.

De la mateixa manera que per a les administracions és estratègic facilitar l’ús de la
bicicleta com a mitjà de transport als centres urbans, també ho ha de ser per garantirne la seguretat (passiva i activa).
Des de l’administració cal vetllar per facilitar la seguretat activa en l’ús de la bicicleta,
com per exemple avançant en la segregació dels carrils bici tant dels vehicles a motor
com dels vianants, contribuint també en la convivència cívica de la bicicleta.
Tanmateix, tot i que des de l’administració cal promoure i aconsellar l’ús dels elements
vinculats a la seguretat passiva (incloent-hi el casc) en els desplaçaments en bicicleta,
cal tenir en compte que el disseny i l’evolució dels cascs per a bicicleta ha estat pensat
sempre des de l’òptica del seu ús fora dels nuclis urbans.
En conseqüència, doncs, presenten, per a la seva discussió i votació al proper Ple
ordinari de la corporació, d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic, la
següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. Manifestar el desacord amb la proposta de la Dirección General de Tráfico
d’implantar l’obligatorietat de l’ús del casc a les i els usuaris de la bicicleta en entorns
urbans.
2. Instar al Govern de l’Estat a reconsiderar aquesta proposta tenint en compte les
opinions del sector de la bicicleta i a implantar mesures de seguretat actives per
millorar la prevenció dels accidents de ciclistes.
3. Instar els diferents grups de la corporació amb representació al Congrés dels
Diputats a portar a terme totes les gestions oportunes per tal de donar compliment a
aquesta resolució.
4. Donar trasllat d’aquests acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Senat, a la Presidència del
Parlament de Catalunya, als Grups parlamentaris de les cambres esmentades i als
Ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup de CiU, Sr. Garcia
Cañizares. Diu: És evident que la lectura de la moció ja ens situa en el que estem
demanant. No m’allargaré gens ni mica i, en tot cas, recordar que és una proposta que
fa la DGT en el sentit que s’utilitzi el casc quan es va amb bicicleta. Això s’entén, des
de totes les associacions que defensen la bicicleta, com un impediment per poder
utilitzar-la en segons quins espais. Especialment ens trobaríem amb què el sistema de
bicing que hi ha a Barcelona seria bastant complicat de dur a terme perquè es tracta
de dur la bicicleta per fer recorreguts curts, podem agafar la bicicleta en un lloc i
deixar-la en un altre. Haver d’anar amb el casc seria bastant complicat. En tot cas,
entenem que és una d’aquelles lleis que és habitual que es facin, que són
paternalistes, que fan els Parlaments de tant en tant per assegurar que els ciutadans,
no s’autoimposin sinó que s’imposin mesures perquè ells no ho fan de voluntat pròpia
i, en tot cas, el que estem dient és que no caldria i hauríem d’apel·lar la responsabilitat

del ciutadà que usa la bicicleta a l’hora de decidir si, per la seva seguretat, ha de portar
casc o no. Que sigui justament això: promocionar la seguretat però no obligar amb una
normativa paternalista que, torno a repetir, és bastant habitual en el Dret, però que no
caldria en aquest cas, apel·lant a la seguretat de cadascú. Aquesta seria la idea de la
moció i la presentem en aquest sentit.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella. Diu: L’ús de la
bicicleta, feliçment doncs, s’està estenent pels entorns urbans i això pot aportar
beneficis individuals. És un medi de transport econòmic, es fa exercici (fins i tot segons
a quines hores ho fas, pot ser bo per a la salut) però és bo en l’àmbit col·lectiu perquè
és innegable que, en l’àmbit col·lectiu, representa una disminució de la contaminació
atmosfèrica, una disminució de la contaminació acústica i, també en bona part, una
millora de la mobilitat. És per aquest motiu, per l’increment de l’ús de la bicicleta que
s’està produint des de ja fa alguns anys en els entorns urbans, que cada vegada
proliferen més els fòrums d’experts a l’entorn de quines són les polítiques que es
poden fer, tant actives com passives, perquè l’ús de la bicicleta continuï augmentant.
Un d’aquests aspectes clau, sense cap mena de dubte, és el que està vinculat a la
seguretat i, dintre de la seguretat, el que serien les mesures actives i les mesures
passives. Les mesures actives, que creiem que són les que s’haurien de promoure
amb decisió des de l’Administració, serien trobar la manera de com s’incardina aquest
nou sistema de mobilitat o aquest vell sistema de mobilitat que ara ha reprès la seva
importància en aquestes últimes dècades i buscar, la manera de fer carrils segregats,
que per ells mateixos ja donen més seguretat, etcètera, etcètera, però també crec que
hem d’estar atents a les polítiques passives i nosaltres no creiem que s’hagi de
condemnar l’ús del casc. Nosaltres creiem que el casc té una funció i no som contraris
a l’ús del casc. El que sí som és contraris a l’obligació de portar casc perquè l’obligació
de portar casc en medis urbans el que fa és desconèixer quina és la realitat de l’ús de
la bicicleta en els àmbits urbans i dificulta molt que continuï produint-se una expansió
en l’entorn de l’ús de la bicicleta. Per tant, nosaltres creiem que, com a mesura passiva
de seguretat, el casc és valuós i el que cal fer és promoure les adaptacions en el medi
majoritari en què s’està utilitzant en l’àmbit urbà i això es pot pensar i trobar solucions.
Però estem en contra que sigui obligatori portar casc perquè ignora la realitat. És una
d’aquelles mesures típiques on algú diu: “A partir d’ara, tothom farà el que jo digui” i
resulta que, feliçment, això no va així i, per tant, som contraris a l’obligarietat
inqüestionada de l’ús del casc.
La Presidència cedeix la paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas i
diu: Expressar el nostre vot afirmatiu a l’espera, també, que aquí hi ha un debat obert
i que falta molta informació tècnica tant per part de la DGT catalana com per la part de
la DGT estatal.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Votaremos a favor porque es importante garantizar la seguridad ciclista y además
entendemos la obligatoriedad en vías interurbanas pero también entendemos que
sería importante acompañar todo esto con campañas informativas recomendando el
uso voluntario del casco apelando a la responsabilidad de las personas y votamos a
favor. Por encima del tema del bicing y su viabilidad económica, yo creo que está la
seguridad de las personas y, por lo tanto, si esto no fuese económicamente rentable,

yo creo que por encima de esto está que las personas puedan ir seguras en bicicleta.
Votaremos a favor igualmente”.
Pren la paraula la Portaveu del Grup del PSC-PM, Sra. Díaz, i diu: Per anunciar el
nostre vot favorable perquè, d’una banda, pensem en la importància que té fomentar
l’ús de la bicicleta, l’ús en general del transport públic però, en concret també, l’ús de
la bicicleta com a mitjà de transport i sembla ser que està clar, per part del que serien
els sectors de la bicicleta, que aquesta imposició, que no recomanació, segurament
podria anar en detriment d’aquest ús de la bicicleta.
D’una altra, aprofitar també per aprendre d’altres països, de grans ciutats d’Europa,
que tenen una gran tradició en l’ús de la bicicleta. Jo crec que tots podem tenir a la
ment la imatge d’Amsterdam, una ciutat on la bicicleta és un mitjà de transport
importantíssim, sempre present, que en el nucli urbà no fa servir el casc de manera
obligatòria. I bé, jo crec que aquests són els motius que ens porten a dir que sí, que
efectivament és important poder recomanar l’ús del casc en un moment donat però no
imposar-lo perquè, segurament, la conseqüència seria la contrària: no fomentar sinó
desfomentar aquest ús de la bicicleta en el nucli urbà de la ciutat.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (20), 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.- MOCIÓ que presenta el grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, en defensa del model educatiu
català i contra la LOMCE.
El passat 17 de maig de 2013 el consell de ministres del govern espanyol va aprovar el
projecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE).
Aquesta reforma educativa, concebuda des d’una òptica gens plural ni consensuada,
no té com a objectiu principal la millora d’objectius educatius concrets sinó que està
pensada per donar un gir més conservador al sistema educatiu, implantar un sistema
més segregador i, no menys important, té la voluntat de reduir l’ús del català a l’escola.
Lamentablement, la seqüència de fets que indiquen aquesta voluntat recentralitzadora
i d’imposició d’una visió uniforme totalment irrespectuosa amb el model d’escola
catalana ha estat creixent i s’ha intensificat, trobant en aquest projecte de llei la
culminació d’aquests propòsits. Així, per exemple, el Partit Popular, poc després de
l’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya, l’any 2009, ja va presentar un recurs
d’inconstitucionalitat contra uns quants articles d’aquesta llei catalana al·legant el
blindatge de la immersió lingüística. Les reiterades declaracions de l’actual ministre
Wert, insistint amb la voluntat literal “d’espanyolitzar els alumnes catalans” en són una
altra mostra.
A nivell de continguts, amb aquesta reforma legislativa, el govern espanyol augmenta
la seva potestat per fixar el currículum de les assignatures troncals i de les

específiques, així com per elaborar proves d’avaluació externa. Pretén introduir, així
mateix, una subvenció estatal als col·legis privats catalans que acullin a alumnes que
vulguin el castellà com a llengua vehicular, un gest que pretén trencar i atacar
frontalment el model d’immersió lingüística que, com s’ha dit en més d’una ocasió, ha
estat elogiat i reconegut arreu i ha donat uns resultats educatius i en l’àmbit de la
cohesió social de l’alumnat més que satisfactoris. La reforma, per tant, té un clar
contingut partidista i conservador i s’allunya de qualsevol intent de millora real dels
resultats educatius de l’alumnat.
La Diputació de Barcelona, com a ens de cooperació municipal, no està al marge
d’aquest debat i, conscient de les implicacions que té per a la ciutadania dels municipis
amb qui col·labora les decisions que s’estan prenent en l’àmbit educatiu, expressa el
seu rebuig al projecte de llei de millora de la qualitat educativa, que representa un nou
atac al sistema d’escola catalana.
Atès, a més, que el passat 20 de desembre de 2012, l’amplia majora de representants
que configuren aquest plenari de la Diputació de Barcelona ja va posicionar-se en
contra de l’esborrany d’aquest projecte de llei, el que aleshores era l’avantprojecte de
reforma de la llei d’educació.
I, atès que el projecte de llei esmentat es troba en fase de tramitació parlamentària, en
la qual molts grups ja s’han mostrat contraris a l’esperit del mateix, i, per tant, entenem
que ens trobem en un moment en què el govern espanyol ha d’escoltar la comunitat
educativa, la societat i els seus representants a les diferents administracions. I, en
aquest sentit, recollint el clam i fent suport a la comunitat educativa i al Marc Unitari de
la Comunitat Educativa.
I amb el ple convenciment que el govern del PP està actuant amb la voluntat de crear
un conflicte inexistent a Catalunya, un fet que denunciem i lamentem, especialment pel
fet que s’estigui atacant a dos pilars bàsics pel present i futur de les generacions
d’infants i joves que pugen a casa nostra, com són l’educació i la cohesió social.
Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AM proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona l’aprovació dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el convenciment que el sistema d’immersió lingüística utilitzat en
l’àmbit educatiu en el nostre país al llarg de més de 30 anys ha estat un model exitós
tant des del punt de vista educatiu com de la cohesió social entre l’alumnat de
Catalunya.
SEGON. Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a continuar oferint la
cooperació i col·laboració necessària en matèria educativa als ajuntaments de la
demarcació amb l’objectiu conjunt de desplegar de la forma més satisfactòria possible
el sistema d’immersió lingüística i la Llei d’Educació de Catalunya.
TERCER. Rebutjar tant el contingut com l’objectiu del projecte de llei orgànica de
millora de la qualitat educativa (LOMCE), que dinamita les bases democràtiques del
nostre sistema i legitima un model segregador per raons econòmiques, de capacitat,
de gènere i de llengua, i entenent que imposa una visió conservadora,

recentralitzadora i que atempta contra el sistema d’immersió lingüística a Catalunya,
lluny de perseguir la millora d’objectius pròpiament educatius com podrien ser reduir la
taxa d’abandonament escolar o augmentar el nombre d’alumnes que finalitzen els
estudis postobligatoris.
QUART. Fer arribar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, a la Presidència i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Inicia el torn de paraula el Portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, qui diu: Per
defensa o presentar aquesta proposició d’ERC que té com a objectiu mostrar el rebuig
majoritari d’aquest Plenari a la LOMCE, perquè creiem que hi ha molts i diversos
motius que intentarem desgranar breument.
Podríem dir que el primer d’ells és de base. Un projecte de llei educativa ha de tenir un
consens, un acord i una certa complicitat amb els agents socials, les institucions i els
partits polítics. I aquesta és una llei educativa que no utilitza el diàleg com a mètode i
que aplica la imposició. I aplicar la imposició, més encara en un projecte de llei
educativa, nega el principi bàsic de l’educació, que és el de la conversa i buscar
l’acord utilitzant el diàleg com a mètode, si cal fins a l’extenuació. Per tant, anem ja
malament des del primer moment a l’entorn de la LOMCE.
El segon és que res no indica que l’objectiu d’aquesta reforma sigui assolir una
disminució del fracàs escolar o augmentar el nombre d’alumnes que acaben els
estudis postobligatoris. Ans al contrari, és una reforma clarament ideològica. Es pot
veure en diferents parts de la LOMCE que perjudica clarament l’escola pública i
prioritza l’escola privada, que fa un gir clarament conservador en els continguts, que té
voluntat recentralitzadora en les competències tant avaluatives com curriculars de les
assignatures (o en la definició dels continguts de les matèries) i, per tant, l’esperit
d’aquesta llei o aquest avantprojecte de llei està perfectament sintetitzat en el que el
senyor Wert va dir i després reconfirmà en un lloc tan important com són les Corts
espanyoles, que el seu objectiu era espanyolitzar els alumnes catalans.
El tercer aspecte que nosaltres considerem inacceptable d’aquesta LOMCE és que
continua promovent la segregació entre ciutadans i intenta minoritzar la llengua
catalana. Després de múltiples atacs a la unitat de la nostra llengua, primer en el País
Valencià; després a les Illes i, darrerament, a la Franja de Ponent, com si es tractés
d’una estratègia militar prou coneguda (actuar sobre els flancs) ara intenten actuar
sobre el centre i, per tant, el que intenten és destruir tot el que sigui la unitat de la
llengua, per un costat, i el coneixement de la llengua, per l’altre.
I, per tant, el que nosaltres ens havíem dotat, que ha estat (i que estem cansats de dir
els que ho diem) reconegut com un mètode exitós, no discriminatori a escala europea,
etcètera, etcètera, al final el que veiem és un atac que té un contingut lingüístic, però
que té també un contingut social de primera magnitud. Té la voluntat de dividir i de
sembrar discòrdia entre els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya en funció de la
llengua. I cal recordar que les primeres aplicacions de la immersió lingüística es van
fer en els municipis del Barcelonès Nord. I es va fer així perquè tots estàvem
convençuts que la immersió lingüística és un dels grans passos socials, econòmics i

lingüístics que ha fet aquest país a favor de la cohesió social. Per tant, hi ha molts
motius, no? Hi ha molts motius que conclouen en el mateix que he explicat al principi:
una proposta que s’enfronta i que desespera als professionals de l’educació i al
sistema educatiu vigent i crec que, també, amb aquesta proposició, crec que estem
donant suport a la comunitat educativa, que intenta buscar com sobreposar-se al que
seria aquest avantprojecte de llei, si s’acabés aprovant com a llei, que seria difícilment
recuperable en dècades.
La Presidència dóna l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr.
Mañas, qui diu: Manifestar el nostre vot afirmatiu i dir, també, algunes qüestions
sobre quin és el nostre posicionament respecte a la LOMCE. Entenem i compartim que
ataca les competències exclusives en matèria educativa de la Generalitat de
Catalunya, reconegudes per l’Estatut. Entenem, manifestem i condemnem que és un
atac contra el nostre model lingüístic de normalització, que és el de la immersió
lingüística en els centres educatius, que ha estat exitós al llarg dels anys, però també
volem manifestar algunes qüestions respecte al ministre Wert.
És un projecte que diu amén a Rouco Varela quan consagra un altre cop, amb valor
curricular, l’assignatura de Religió, que computarà per a la nota final de l’ESO. És un
projecte de llei que no parla de quelcom que els municipis sabem gestionar molt, que
són les necessitats educatives específiques. No fa cap reconeixement de quin tracte ni
de quines dotacions ni de qui és competència l’atenció d’aquells alumnes amb
necessitats educatives específiques, quelcom en què els municipis tenim molt a dir
perquè ho gestionem i ens ho trobem dia a dia. És una llei que fomenta el rànquing
entre escoles versus qualitat, la competitivitat entre escoles determinada per uns
rànquings de difícil definició versus la qualitat educativa o altres models d’èxit escolar.
És una llei que ataca la democràcia interna dels centres educatius, on els consells
escolars deixaran de tenir el paper que tenen ara i els ajuntaments perdrem la
representació que tenim, en aquests moments, als centres escolars concertats. Per
tant, és una llei que no només ataca les competències de la Generalitat de Catalunya
sinó que també ataca les competències dels municipis. És una llei que relega
completament el paper que, fins ara, teníem els governs locals en matèria de
planificació educativa i, a més, ho fa establint un criteri molt perillós quan parlem
d’educació, perquè estem parlant d’educació, no de Coca-Cola. El senyor de la CocaCola, quan decideix quantes en fabrica, ja utilitza el criteri de l’oferta i la demanda,
però a l’hora de fer planificació educativa no pot ser la demanda qui determini l’oferta i,
en aquest cas, el projecte de la LOMCE diu textualment que la demanda serà qui
determinarà l’oferta de places escolars. Per tant, tot un atac contra el model d’escola
que avui coneixem.
Però parlant de qualitat educativa, també vull fer una petita esmena. Quina és la
realitat de Catalunya? No només garantirem la qualitat educativa combatent la LOMCE
sinó que també hi ha mesures que podem prendre a Catalunya per millorar la qualitat
educativa. I els en poso com a exemple només una: si en aquests moments demà
mateix suspenguéssim els concerts, les ajudes econòmiques que tenen els concerts
educatius de les escoles d’elit que segreguen per sexe, la majoria vinculades a l’Opus
Dei, tindríem 25 milions d’euros demà mateix per invertir en beques de menjador i en
qualitat educativa.

A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa. Diu: “Primero,
remarcar que no hay, desde luego, un consenso en la comunidad educativa en contra
de esta ley. Por ejemplo, la segunda y tercera asociaciones de padres de alumnos, a
nivel nacional, están a favor y otras importantes asociaciones de profesores a nivel
nacional también se han mostrado de acuerdo con esta reforma. Por lo tanto, no hay
un consenso en la comunidad educativa. Igual que no está a favor, tampoco está en
contra. Pero, viendo la moción, yo me pregunto cuál es el modelo que defienden
ustedes. En Cataluña tenemos una tasa de fracaso escolar del 22% y un 26% de
abandono escolar, incluso mayor que la media de toda España. Y todo esto con un
gasto en educación, en España, de un 20% superior a la media europea. Por lo tanto,
no es un tema de inversión sino de modelo educativo y estos datos tienen, es
evidente, una relación directa con el paro juvenil.
Realmente, me vuelvo a preguntar cuál es el modelo que ustedes defienden. ¿Cuál es
su alternativa, aparte de atacar al PP? Porque si siguen defendiendo este modelo,
pues es una alternativa muy pobre. ¿Cuáles son los objetivos de la LOMCE?
Optimizar los recursos del sistema, implantar y fomentar la cultura del esfuerzo y la
exigencia, (es decir, no puede ser que un alumno pase el curso con cinco o seis
asignaturas suspendidas), fomentar la autonomía de los centros, implantar las
evaluaciones externas y objetivas al final de cada etapa, fomentar la formación
profesional y motivar e incentivar a los docentes. Y esto tiene mucho que ver con que
la LOMCE incorpora medidas y estrategias que se han llevado a cabo en muchos
países de Europa (modelo principal, el finlandés, y ahí están los resultados positivos
que ha tenido).
Voy a comentar dos temas, comentados aquí por los portavoces que me han
precedido, y uno es el tema de la asignatura de Religión, de la cual se han dicho
bastantes inexactitudes. Hay que aclarar que esta asignatura es optativa; es decir,
tiene una alternativa para aquellos alumnos que no quieran aprender Religión y, desde
luego, aprender la historia de las religiones y sus contenidos es cultura. La influencia
de la religión en todas las sociedades es más que evidente y, por lo tanto, hay que dar
la opción de conocerla. Si no, la catedral de Barcelona, la Sagrada Familia, Santa
María del Mar, la Seu de Manresa, o las ermitas e iglesias románicas que la
Diputación ayuda a rehabilitar, en el Berguedà, por ejemplo, ¿dónde han tenido su
inspiración? ¿En la nada? No. Es evidente que la religión es un hecho cultural que ha
influido mucho en la forma de sociedad, en el arte y en la cultura que vivimos. Por lo
tanto, hay que dar la opción a conocerla, no obligar a estudiarla.
Y, sobre el tema lingüístico, ustedes vuelven a desinformar, evidentemente,
conscientemente. Se trata de dar protagonismo al catalán, sí, pero teniendo en cuenta
que el castellano es también lengua oficial en Cataluña y que, además, nosotros
comentamos que hay que dar importancia a un tercer idioma, un idioma extranjero.
Nosotros apostamos por la enseñanza trilingüe. Ni más ni menos lo que el presidente
Montilla y el presidente Mas han querido para sus hijos o lo que el señor Junqueras
expresó, en un medio de comunicación, que quería para sus hijos en el futuro, que era
llevar a su hijo a un colegio italiano. Estupendo. Por lo tanto, nosotros queremos lo
mismo para todos los alumnos de Cataluña. Son ellos mismos quienes no creen en
este modelo que han defendido para aquellos que no son sus hijos. Pero lo que
explica muy bien lo que queremos para Cataluña y lo que expresa la LOMCE es el

Auto Resolutorio del Tribunal Superior de Justicia que les voy a leer brevemente pero
que es muy clarificador:
“Es constitucionalmente legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la
normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de
bilingüismo y así se desprende de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, y así lo ha recogido esta Sala expresamente en la Sentencia de 29.05.2012,
pero una cosa es que el catalán sea el centro de gravedad y otra, que ocupe todo el
espacio hasta el punto que en los casos examinados por esta Sala tan sólo se emplea
el castellano durante tres horas semanales (y esto es verdad) dedicadas al
aprendizaje de este idioma, como también se recogía en esas sentencias.”
Y no deja de ser paradójico que se aventure un fracaso en el aprendizaje de ambas
lenguas oficiales si se altera el actual sistema lingüístico cuando tan sólo se trata de
un mayor empleo del castellano en la proporción que se estime razonable. No impone
porcentajes ni modelos. Y esto es lo que dijo la Sentencia y no lo que muchos de
ustedes han dicho que decía sin haberla leído. Votaremos en contra”.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del PSC-PM, Sra. Díaz, qui diu: Nosaltres
comencem anunciant el nostre vot favorable agraint, també, al Grup d’ERC-AM de la
Diputació que ens hagi acceptat dues esmenes que pensem que eren importants
perquè precisament començaré per aquí.
Segurament que no hi ha un consens contra aquest, encara, avantprojecte de llei, però
el que també tenim molt clar és que no hi ha un consens a favor. Jo crec que tothom
coincidirà amb mi en què l’educació és la millor inversió que un país pot fer i, després
de trenta anys de democràcia, és el moment en què hem de començar a pactar els
temes de país. I aquest n’és un, el tema de l’educació. És el moment que totes les
formacions polítiques, juntament amb la comunitat educativa, comencem a legislar en
aquell sentit que ens pot apropar, efectivament, a països com Finlàndia, que s’ha
esmentat, i d’altres. Per tant, començo per aquí: el més important és aquest consens
imprescindible en temes de país i l’educació és un dels principals. Segurament, no hi
ha un consens en contra, senyor Villagrasa, però per suposat que no hi ha un consens
a favor i això és imprescindible.
El Govern del PP sempre comença desprestigiant els àmbits que vol reformar aplicant
un model ideològic i ens parla d’un elevat fracàs escolar. Sí, és veritat, i hem de veure
com el podem reduir. Ens comença parlant d’abandonament escolar i és veritat. Tenim
la urgència, també, de reduir aquest abandonament escolar. En això, sí que coincidim,
però en la fórmula que ens proposen per fer-ho. El que ens ha dit no són objectius de
la LOMCE, són eslògans que podem compartir però que després hem de veure,
mitjançant les lleis, i la normativa com podem fer que el nostre sigui un model educatiu
d’èxit.
Nosaltres agraïm al Grup d’ERC-AM, com deia, que hagin acceptat les esmenes que
hem introduït. Una, perquè parlava precisament d’això, de les iniciatives i del clam que
fa la comunitat educativa i en concret, aquí, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa
(MUCE), i també perquè, efectivament, aquest projecte de llei (que encara és projecte)
dinamita les bases democràtiques del nostre sistema i legitima un model segregador

que nosaltres no volem en l’àmbit lingüístic i també en altres àmbits (capacitat, gènere,
raons econòmiques) i també com no, el de la llengua, al qual em referiré molt
breument. I ho ha dit molt bé el senyor Portabella: el nostre és un model d’èxit. Ja fa
molts anys que és, a més a més, un model reconegut i prestigiat arreu i, en concret, a
tota Europa. Un model que ens proporciona cohesió social i sobretot, també, permet
que, per a molts nens i nenes, suposi un ascensor social. No hi ha cap mena de dubte.
Nosaltres no volem imaginar una Catalunya on determinats nens i nenes entrin per
una porta i d’altres entrin per una altra en funció de la llengua materna, de la llengua
que parlin a casa seva. Nosaltres volem que els nens i les nenes de Catalunya parlin i
escriguin perfectament el català, el castellà, l’anglès i si pot ser una altra llengua,
encara millor. I, per tant, no ens ho podem permetre. Des del punt de vista acadèmic,
és un model aplaudit, reconegut, elogiat i, per tant, no ens podem carregar, per motius
polítics, allò que tant i tant ens ha costat construir.
Bé, segurament hi ha més motius. Es parlava de la religió, però jo no hi entraré. És
optativa i hi ha una alternativa que és millor no nomenar i, evidentment, és curricular.
Hi ha molts motius però nosaltres pensem que, des dels ajuntaments, des de la
Diputació i des de qualsevol instància del nostre país, el que hem de fer és lluitar
perquè aquesta llei no ens comportarà una millora del nostre model, un model d’èxit,
que és el que volem per a les nostres escoles i, per tant, reafirmo el nostre vot
favorable.
A continuació pren la paraula el Portaveu del Grup de CiU, Sr. García Cañizares, qui
diu: “Per repetir poca cosa del que s’ha estat dient. No és la primera vegada que en
aquest Plenari parlem de la Llei d’educació, de les declaracions del ministre, de com
es tractava la immersió lingüística i, per tant, es podrien derivar, de la meva
intervenció, moltes reiteracions d’altres i no ho penso fer perquè figuren a les actes de
la corporació. El model català ha estat un èxit (és una evidència) i, quan es proposa un
canvi de llei, el que s’ha de fer és una proposta que surti d’estudis empírics de recerca,
de saber quines són les realitats del país i, a partir d’aquí, aplicar-les amb tota aquesta
informació que ve de la pròpia comunitat educativa i dels estudis que hàgim pogut fer
des d’altres àmbits. No ha de ser una decisió absolutament política que, sovint i
malauradament, al llarg dels anys ha estat així.
Aquesta era la primera qüestió i la segona, que també he repetit en diverses ocasions,
és que aquesta llei no hauria de ser aplicada a Catalunya. Diverses vegades hem dit
que Catalunya té competències exclusives en educació i que, per tant, hi ha una Llei
d’educació de Catalunya, que és la que hem de discutir i és on hem d’arribar a acords,
i que és evident que una llei d’educació no ha de ser d’un Govern, ha de ser de la
societat i consensuada per tots els polítics i tots els agents que hi participen. Per tant,
seria reiterar el mateix i seguir parlant de la llengua, de la immersió lingüística i del que
tot això ha suposat per al país de cohesió social, d’integració, d’un seguit, de feines i
solucions que s’havien donat a una societat que ha esdevingut, evidentment, molt
cohesionada.
Jo recordaria, ja que és el XX aniversari de la mort de la Mercè Rodoreda; quanta,
quanta guerra i repetiria quanta, quanta guerra en contra de l’idioma català, que ni és
LAPAO, ni és el valencià, ni és el balear ni és el que es parla a l’Alguer (algueronès).
L’idioma català és parlat per deu milions d’habitants, seguirà sent un idioma diguem el

que diguem i qualsevol cosa que intenti despistar aquesta realitat no deixa de ser una
claríssima falàcia d’una qüestió que és absolutament real i que té futur. Per tant, amb
aquest quanta, quanta guerra de la Mercè Rodoreda en contra del català, i recordant el
que vaig dir en una de les meves anteriors intervencions; deia que la miopia és un
defecte que s’aguditza amb la llunyania i deia (i repeteixo) que el gran problema és
que Madrid està massa lluny de les necessitats de Catalunya i, justament perquè està
molt lluny, s’aguditza la miopia i no s’adona de quina és la realitat catalana i la seva
educació, que evidentment és un model d’èxit, com s’ha dit, i un model d’èxit que s’ha
de millorar des del propi Parlament de Catalunya i sense interferències de l’Estat.
Demana de nou la paraula el Sr. Villagrasa. Diu: “Sobre el tema de los idiomas,
hombre, yo dudo que se justifique que tres horas de estudio a la semana de un idioma
es suficiente. Que con el actual modelo no haya garantías para aprender un buen
tercer idioma eso es verdad. Que se califique como modelo de éxito un modelo que
tiene un 22% de fracaso escolar y un 26% de abandono escolar es un fracaso. Y señor
García Cañizares, para mí lo que se habla en Valencia, Mallorca, Cataluña y l’Alguer
es catalán, pero cada cuál lo puede decir como quiera y yo le recomiendo que mire la
introducción de Tirant lo blanc, de Joanot Martorell, que dice que escribe este libro en
sa llengua valenciana.”
La Presidència cedeix de nou la paraula al Sr. Portabella qui manifesta: Jo que em
pensava que m’havia exonerat de ser considerat el més extens en les meves
intervencions, després de la brillant intervenció del senyor García Bragado, veig que
no. Passarà a formar part dels mites, això. El Sr. García Bragado contesta que ell és
molt competitiu.
El Sr. Portabella diu: Nosaltres hem volgut intencionadament parlar del tema lingüístic
en la tercera premissa; és a dir, que no es pot fer tota la crítica a la LOMCE a la part
estrictament lingüística perquè hi ha altres aspectes que són molt preocupants
d’aquesta llei però, al final, el PP se centra en la seva obsessió, com li correspon.
Llavors diu coses que, empíricament, tothom sap que són falses. Per exemple, la nota
mitjana de coneixement de la llengua castellana a Catalunya, està o no per sobre de la
mitjana de l’Estat?, al que contesta el Sr. Villagrasa: “Depende de los lugares”.
Seguint amb la seva intervenció, el Sr. Portabella manifesta: Si està per sobre de la
mitjana de l’Estat, em vol dir per què els preocupa tant que hi hagi x, x+1 o x+2 hores
de l’ús o l’aprenentatge de la llengua castellana? Vostè coneix algun monolingüe
català? Perquè nosaltres, de monolingües castellans, en coneixem a cabassos.
Llavors, es clar, què ens explica? Ve, aquí fa una abstracció, fa veure que viu en un
núvol i ens ve a explicar coses que no són concordants amb la realitat, però amb la
realitat que vivim cada dia tots i cada un de nosaltres, perquè, si ens estigués explicant
la situació de la llengua al Nepal, doncs clar, com que no la coneixem, igual ens la
podríem creure, però és que ens explica la nostra realitat. Està intentant reescriure la
realitat dia rere dia i, com pot comprendre, no li podem tolerar perquè vostès ja burxen,
ja insisteixen a veure si generen un conflicte lingüístic i social a Catalunya però no ho
aconsegueixen. Llavors han de recórrer als llocs on tenen majoria com a institució per
mirar de continuar generant discrepàncies innecessàries i irresponsables. Per tant,
parin ja, home. Si no han deixat de recórrer la normalització lingüística des del dia 1 i
encara volen venir a explicar-nos que això de la normalització lingüística és un

problema quan vostès viuen aquí i saben que és fals. I el que haurien de fer és
explicar-ho allà, a veure si els fan cas.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels membres presents a la sessió
amb els vots favorables dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (19), d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), i el vot en contra del grup del Partit Popular (5) sent el resultat
definitiu de 45 vots a favor i 5 en contra.
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 3099 al 4302 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a les sessions ordinàries de data 11 i 25 d’abril de 2013.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
14 hores i 5 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,
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