
ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 27 DE JUNY DE 2013 
 

A la ciutat de Barcelona, el 27 de juny de 2013, a les 12 hores i 15 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, 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, 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.  
 
Excusen la seva absència els Diputats Srs. Andreu Carreras i Puigdelliura i Xavier 
García Albiol. 
 
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 30 de maig de 2013.  
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
2.- Dictamen que proposa la ratificació de l'Acord adoptat en la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona pel qual es fixen les 
directrius a seguir per a la gestió de les necessitats de personal de la corporació. 



Servei de Programació 
 
3.- 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. 
 
4.- Dictamen que proposa donar compte del Decret de la Presidència (3980/13) de 
data 16 de maig de 2013 d’aprovació de la modificació núm. 7/2013 del pressupost de 
la Corporació 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
5.- Dictamen que proposa aprovar la desafectació de l’immoble situat al carrer 
Francesc Layret, núm. 76, de Badalona. 
 
Intervenció General 
 
6.- Dictamen que proposa aprovar unes modificacions de la tarifa annexa a 
l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en allò que 
afecta a Serveis i Activitats. Epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2013-
2014. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
7.- Dictamen que proposa l'aprovació de l'adhesió de l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona als acords de la Mesa General de negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona de data 13 de maig de 2013. 
 
8.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Cardona, 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. 
 
9.- Dictamen que proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Navarcles, 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. 
 
10.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament d'Olivella, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
11.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
12.- Dictamen que proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 



funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. 
 
13.- Dictamen que proposa acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d'Osormort, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
14.- Dictamen que proposa l’acceptació i aprovació de la minuta de conveni relativa a 
l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya 
a la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la disciplina de mercat. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
15.- Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
defensa de la Conca del Riu Besòs 
 
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 del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – 
Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre la proposta de modificació de la llei 
orgànica 2/2010 de salut sexual i reproducció. 
 
2.- MOCIÓ que presenten els grups polítics del PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la 
Diputació de Barcelona, en defensa del model de comunicació pública local. 
 
3.- MOCIÓ que presenta el grup polític d’Esquerra República de Catalunya – Acord 
Municipal de la Diputació de Barcelona, de rebuig a la reforma de l’administració 
impulsada pel Govern de l’Estat. 
 
4.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i  
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern. 
 
5.- Precs. 
 
6.- Preguntes.  
 



1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de maig de 
2013.  
 
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 30 de maig de 
2013, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se 
cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
2.- Dictamen de data 18 de juny de 2013, que proposa la ratificació de l'Acord 
adoptat en la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació 
de Barcelona pel qual es fixen les directrius a seguir per a la gestió de les 
necessitats de personal de la corporació. 
 
La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013 (article 23.2), estableix la prohibició de contractar personal laboral temporal i 
nomenar personal estatutari temporal o funcionaris interins, llevat de casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions 
i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de 
serveis essencials. El Ple corporatiu de 28 de febrer de 2013 va determinar els serveis 
essencials i prioritaris de la Diputació de Barcelona, dels organismes autònoms Institut 
del Teatre i Patronat d’Apostes i de la societat pública mercantil , Xarxa Audiovisual 
Local, SL, d’acord amb el que disposa la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 
 
Aquesta limitació comporta la necessitat d’establir criteris que permetin optimitzar 
l’eficàcia dels recursos de personal i racionalitzar, en la mesura que sigui possible, les 
despeses de personal mentre persisteixin les circumstàncies econòmiques actuals a 
les quals fa referència la Ley 17/2012. En aquest sentit, la representació sindical i de la 
corporació han volgut fixar els criteris que han de regir la cobertura de les necessitats 
de personal de la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, les parts consideren necessari continuar adoptant les mesures 
necessàries que permetin avançar en la implementació del Pla d’estabilitat que es va 
signar amb la representació sindical el 19 d’octubre de 2012 respecte del personal 
funcionari interí. 
 
L’article 37.1 c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
disposa que les matèries referides, entre altres, a les normes que fixin els criteris 
generals en matèria d’accés i provisió, han de ser objecte de negociació. Així, aquests 
criteris han estat objecte de negociació i s’han tractat en el si de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació, reunida els dies 22 de maig i 3 de 
juny de 2013. Aquesta negociació col·lectiva s’ha produït amb subjecció als principis 
que preveu l’article 33 EBEP, i ha finalitzat amb acord entre la representació 
corporativa i les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CTeC, el tenor literal del qual 
és el següent:  
 



“ACORD 
 

Criteris per a la gestió de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona 
 
S’estableixen, partint dels paràmetres de contenció que disposa la normativa vigent a què 
s’han fet esment i que comporten que en el supòsit en què es produeixi una vacant es 
procedeixi a l’amortització de la plaça, les directrius que han de regir la cobertura de les 
necessitats de personal de la Diputació de Barcelona: 
 
1) Quan en termes d’anàlisi organitzativa es constati la necessitat del manteniment de la 
vacant produïda, s’excepcionarà la seva amortització.   
 
2) Dit això, la cobertura de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona, es 
regirà pels criteris següents:  
 
a) Les necessitats de personal que es generin a partir de l’aprovació d’aquests acords 
s’atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera de la corporació, mitjançant 
els sistemes de provisió ordinaris legalment previstos i l’efectivitat dels reingressos al servei 
actiu dels empleats públics que així ho sol•licitin.  
 
De manera excepcional i per motius d’urgència degudament justificats, es podrà fer ús dels 
sistemes de provisió extraordinaris els en termes previstos en l’ordenament jurídic. 
 
b) Es faran convocatòries de promoció interna amb la finalitat de mantenir la qualitat dels 
serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos humans existents sense haver 
de recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés, quan el servei ho requereixi i 
sempre que les esmentades convocatòries s’acompanyin de l’amortització de les places que 
quedin vacants en el grup immediatament inferior, excepte si en termes d’anàlisi 
organitzativa fos necessari mantenir-les. 
 
c) Com a regla general no es nomenarà personal funcionari interí ni es contractarà personal 
laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit de necessitat urgent i que no es pugui 
ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només en relació amb els serveis, funcions i categories 
professionals que la Corporació hagi considerat prioritàries o que afectin als serveis públics 
essencials.  
 
Aquests nomenaments de personal interí i contractacions de personal laboral temporal 
quedaran condicionats, si és el cas, a la resolució dels processos previstos en els apartats 
precedents. 
 
3) Sobre la possibilitat d’efectuar nomenaments de personal interí corresponents a les lletres 
b, c i d de l’art. 10 de l’ EBEP 
 
Només es podrà nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal per cobrir 
necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que puguin encabir-se en la 
definició de sectors, funcions i categories professionals prioritàries o que afectin els serveis 
públics essencials.  
 
Així mateix, en aquells casos en què hagi desaparegut la causa que motivà el nomenament 
es podrà finalitzar d’acord amb el que estableix l’ordenament de funció pública. 
 
4) Els criteris adoptats s’apliquen en el marc del Pla d’estabilitat per al personal no fix de la 
corporació aprovat per la MGNmc el 19 d’octubre de 2012, com a part integrant de l’acord 



pel qual s’establí la jornada general de treball del personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, i que té per objectiu garantir l’estabilitat del personal interí.  
 
D’entre les mesures que recull el Pla, algunes ja s’han assolit, com la renovació dels 
nomenaments de personal interí “fora plantilla” per períodes d’un any com a mínim, quan no 
estiguin vinculats a causes de substitució de personal amb dret a reserva de lloc de treball o 
a programes determinats amb data de finalització certa. Per a aquest últim personal se 
cercaran fórmules per millorar les seves expectatives d’ocupació.  
 
En relació amb aquest darrer personal i com a desenvolupament del Pla d’estabilitat per al 
personal no fix, s’afegeixen els criteris següents:  
 
a.- Es valorarà la possibilitat que les vacants existents o que es puguin produir, un cop 
constatada la necessitat del seu manteniment, siguin ocupades per personal nomenat que 
desenvolupi funcions de la mateixa categoria com a fora plantilla, quan es constati que es 
tracta de tasques no conjunturals sinó estructurals. De produir-se, comportarà la limitació del 
nomenament de nou personal de les lletres c) i d) del susdit article 10. 
 
b.- El criteri contingut en la lletra a) no serà d’aplicació als nomenaments de personal interí 
corresponent a la lletra b de l’article 10 de l’EBEP. Tampoc als nomenaments corresponents 
a les lletres c i d de l’article 10 de l’EBEP produïts, bàsicament, en els àmbits de RESPIR i 
Espais Naturals. 
 
5) En relació amb els criteris recollits en l’apartat 2 precedent, quan els requisits fixats per 
ocupar els llocs de treball vacants així ho estableixin, les necessitats de personal que es 
generin es podran atendre mitjançant mesures de mobilitat administrativa. 
 
Aquests criteris regiran la cobertura de les necessitats de personal de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2013 i mantindran la seva vigència en exercicis posteriors, sempre i 
quan perdurin les circumstàncies econòmiques actuals i s’estableixi, en la corresponent llei 
de pressupostos generals de l’Estat, la limitació o prohibició al nomenament o contractació 
de personal funcionari o laboral. 
 
Les parts es comprometen, en seu de la Mesa General de Negociació, a realitzar el 
seguiment periòdic de l’aplicació dels criteris assolits en el present acord.  
 
Aquest acord 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, així com el 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 laboral d’aquesta.” 

 
La ratificació de l'esmentat acord assolit en la Mesa General de Negociació es 
considera que correspon al Ple Corporatiu, en aplicació dels articles 37.1.c) de la Llei 
7/2007 (citada), 23.dos, de la Llei  17/20 12 (citada) i 33.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, en considerar-se un complement de 
l'acord adoptat pel Ple en la sessió de 28.2.2013 (acord núm. 41/13), en els mateixos 
termes que l'aprovat en la sessió plenària de 23.2.2012 (acord núm. 24/2012). 
 
En  virtut de tot això, pels motius exposats i  en exercici de les competències conferides 
per l'article 34 de la Llei 7/1985 (citada), aquesta  Presidència  proposa al Ple, previ 
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l'Àrea d’Hisenda, Recursos Interns 
i Noves Tecnologies, l’adopció del següent 



ACORD 
 
Únic.- RATIFICAR l’acord que amb data 3 de juny de 2013 ha estat assolit en la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, per la 
representació de la corporació i per les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CTeC, 
pel qual es fixen les directrius a seguir per a gestió de les necessitats de personal de la  
corporació, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“S’estableixen, partint dels paràmetres de contenció que disposa la normativa vigent a què 
s’han fet esment i que comporten que en el supòsit en què es produeixi una vacant es 
procedeixi a l’amortització de la plaça, les directrius que han de regir la cobertura de les 
necessitats de personal de la Diputació de Barcelona: 
 
1) Quan en termes d’anàlisi organitzativa es constati la necessitat del manteniment de la 
vacant produïda, s’excepcionarà la seva amortització.   
 
2) Dit això, la cobertura de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona, es 
regirà pels criteris següents:  
 
a) Les necessitats de personal que es generin a partir de l’aprovació d’aquests acords 
s’atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera de la corporació, mitjançant 
els sistemes de provisió ordinaris legalment previstos i l’efectivitat dels reingressos al servei 
actiu dels empleats públics que així ho sol•licitin.  
 
De manera excepcional i per motius d’urgència degudament justificats, es podrà fer ús dels 
sistemes de provisió extraordinaris els en termes previstos en l’ordenament jurídic. 
 
b) Es faran convocatòries de promoció interna amb la finalitat de mantenir la qualitat dels 
serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos humans existents sense haver 
de recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés, quan el servei ho requereixi i 
sempre que les esmentades convocatòries s’acompanyin de l’amortització de les places que 
quedin vacants en el grup immediatament inferior, excepte si en termes d’anàlisi 
organitzativa fos necessari mantenir-les. 
 
c) Com a regla general no es nomenarà personal funcionari interí ni es contractarà personal 
laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit de necessitat urgent i que no es pugui 
ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només en relació amb els serveis, funcions i categories 
professionals que la Corporació hagi considerat prioritàries o que afectin als serveis públics 
essencials.  
 
Aquests nomenaments de personal interí i contractacions de personal laboral temporal 
quedaran condicionats, si és el cas, a la resolució dels processos previstos en els apartats 
precedents. 
 
3) Sobre la possibilitat d’efectuar nomenaments de personal interí corresponents a les lletres 
b, c i d de l’art. 10 de l’ EBEP 
 
Només es podrà nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal per cobrir 
necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que puguin encabir-se en la 
definició de sectors, funcions i categories professionals prioritàries o que afectin els serveis 
públics essencials.  
 



Així mateix, en aquells casos en què hagi desaparegut la causa que motivà el nomenament 
es podrà finalitzar d’acord amb el que estableix l’ordenament de funció pública. 
 
4) Els criteris adoptats s’apliquen en el marc del Pla d’estabilitat per al personal no fix de la 
corporació aprovat per la MGNmc el 19 d’octubre de 2012, com a part integrant de l’acord 
pel qual s’establí la jornada general de treball del personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, i que té per objectiu garantir l’estabilitat del personal interí.  
 
D’entre les mesures que recull el Pla, algunes ja s’han assolit, com la renovació dels 
nomenaments de personal interí “fora plantilla” per períodes d’un any com a mínim, quan no 
estiguin vinculats a causes de substitució de personal amb dret a reserva de lloc de treball o 
a programes determinats amb data de finalització certa. Per a aquest últim personal se 
cercaran fórmules per millorar les seves expectatives d’ocupació.  
 
En relació amb aquest darrer personal i com a desenvolupament del Pla d’estabilitat per al 
personal no fix, s’afegeixen els criteris següents:  
 
a.- Es valorarà la possibilitat que les vacants existents o que es puguin produir, un cop 
constatada la necessitat del seu manteniment, siguin ocupades per personal nomenat que 
desenvolupi funcions de la mateixa categoria com a fora plantilla, quan es constati que es 
tracta de tasques no conjunturals sinó estructurals. De produir-se, comportarà la limitació del 
nomenament de nou personal de les lletres c) i d) del susdit article 10. 
 
b.- El criteri contingut en la lletra a) no serà d’aplicació als nomenaments de personal interí 
corresponent a la lletra b de l’article 10 de l’EBEP. Tampoc als nomenaments corresponents 
a les lletres c i d de l’article 10 de l’EBEP produïts, bàsicament, en els àmbits de RESPIR i 
Espais Naturals. 
 
5) En relació amb els criteris recollits en l’apartat 2 precedent, quan els requisits fixats per 
ocupar els llocs de treball vacants així ho estableixin, les necessitats de personal que es 
generin es podran atendre mitjançant mesures de mobilitat administrativa. 
 
Aquests criteris regiran la cobertura de les necessitats de personal de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2013 i mantindran la seva vigència en exercicis posteriors, sempre i 
quan perdurin les circumstàncies econòmiques actuals i s’estableixi, en la corresponent llei 
de pressupostos generals de l’Estat, la limitació o prohibició al nomenament o contractació 
de personal funcionari o laboral. 
 
Les parts es comprometen, en seu de la Mesa General de Negociació, a realitzar el 
seguiment periòdic de l’aplicació dels criteris assolits en el present acord.  
 
Aquest acord 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, així com el 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 laboral d’aquesta.” 

 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal (19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 
 



Servei de Programació 
 
3.- Dictamen de data 17 de juny 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 12/2013 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2013, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i 
suplements de crèdit, per un import total d’un milió dos-cents cinquanta-set mil cinc-
cents divuit (1.257.518) € 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 amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per 
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de 
45 vots a favor i 4 abstencions. 
 
4.- Dictamen de data 17 de juny de 2013, que proposa donar compte del Decret 
de la Presidència (3980/13) de data 16 de maig de 2013 d’aprovació de la 
modificació núm. 7/2013 del pressupost de la Corporació. 
 

I. ANTECEDENTS  
 
La base 20.4 de les vigents bases d’execució del pressupost estableix que en el cas 
de transferències amb origen en el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 



destinada al Fons de Contingència, la seva aprovació sempre correspondrà al 
President de la Diputació, si bé caldrà donar-ne compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que celebri. 
 
Els aiguats dels proppassats dies 4, 5 i 6 març han provat danys en diverses 
instal·lacions dels parcs naturals a càrrec de la Diputació de Barcelona que 
requereixen la seva reparació. 
 
En tractar-se d’una despesa no discrecional i no prevista en el pressupost de la 
Corporació i adequar-se la seva naturalesa al previst en art.31 de  llei orgànica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, mitjançant Decret 
de la Presidència, de data 15 de maig de 2013 (ref. Reg. 3980/13) es va aprovar la 
modificació núm. 7/2013 del pressupost Corporatiu. 
 
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 
(BOPB de data 19.2.2013), correspon als Presidents delegats d’Àrea l’execució dels 
acords de la Diputació relatius als assumptes de la seva competència.  
 
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, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, l’aprovació dels següents: 

 
A C O R D S 

 
Únic.- RESTAR ASSABENTAT del Decret de la Presidència, de data 15 de maig de 
2013, (ref. Reg. 3980/13), el text íntegre del qual és el següent:  

 
“Vist que l’article 179 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la possibilitat d’efectuar 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de la 
manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixi 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 que l’article 180 del TRHL determina que les entitats locals podran efectuar 
transferències de crèdit subjectes a les següents limitacions: 
 
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. 
b) No podran minorar-se els crèdits que hagin sigut incrementats amb suplements o 

transferències excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin sigut 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de 
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel 
Ple.  
 



Vist el que estableixen els articles del 40 al 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per transferència de crèdit. 
 
Vistes les bases 18a a 24a de les vigents bases d’execució del pressupost, i la Circular 
33/12, sobre modificacions de crèdit del pressupost.   
 
Vistes les propostes presentades per diferents centre gestos de la Diputació, en les quals es 
considera necessari efectuar transferències i generacions de crèdit en diferents aplicacions 
pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost del 2013. 
Vist l’informe del Servei de Programació. 
 
Atès que la base 20.4 de les vigents bases d’execució del pressupost estableix que en el 
cas de transferències amb origen en el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 
destinada al Fons de Contingència, la seva aprovació sempre correspondrà al President de 
la Diputació, si bé caldrà donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 07/2013 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2013, que recull transferències per un import total dos-cents vuitanta-
un mil euros (281.000 EUR), amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part 
integrant d’aquesta resolució a tots els efectes.  
 
Segon.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords. 
 
ANNEX al Decret 3980/13 (S’incorpora com annex al present dictamen)  

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
5.- Dictamen de data 22 de maig de 2013, que proposa aprovar la desafectació de 
l’immoble situat al carrer Francesc Layret, núm. 76, de Badalona. 
 
La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble situat al carrer Francesc Layret, 
número 76, de Badalona, inscrit a l’inventari de Béns de la Corporació amb els codis  
d’actius F000055 a nivell de terreny, i F000973 a nivell d’edifici, amb naturalesa 
jurídica de bé de domini públic afecte a un servei públic, inscrit  en el Registre de la 
Propietat número 1 de Badalona, com a finca 26-Bis, volum 1.088, llibre 345 de 
Badalona, foli 198, inscripció 29a, amb referència cadastral 7391801DF3879A0001GK 
i superfície construïda 458,18 m2. 
  
La Diputació de Barcelona des de l’any 1995 ha vingut col·laborant a través de 
diferents convenis en la prestació dels serveis d’assistència psiquiàtrica en salut 
mental amb els Centres de Salut Mental de Badalona.  
 
Aquesta col·laboració es va materialitzar en la signatura de diferents convenis amb 
l’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona (IMSP) en els quals la Diputació 
de Barcelona assumeix la despesa econòmica del personal sanitari de la plantilla dels 



Centres de Salut Mental de Badalona, així com la cessió d’ús del local del carrer 
Francesc Layret, núm. 76, de Barcelona, per prestar el referit servei. 
 
Per escrit de 12 de març de 2013 l’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona 
ens comunica que durant l’any 2012 es va decidir traslladar el servei a un edifici de la 
seva propietat, degut a que realitzades una sèrie d’inspeccions sanitàries es detecta 
que aquest espai no reunia les condicions necessàries per prestar el servei públic pel 
qual es trobava cedit. 
 
Atès que aquest immoble que es vol desafectar no es troba inclòs dins de cap pla o 
projecte de la Corporació, vigent o en curs, en el que es prevegi donar-li una utilitat 
com a bé de domini públic o afectar-lo a un servei públic, ni que sigui utilitzat per cap 
servei o departament d’aquesta Corporació. 
 
Atès que amb data 2 de maig de 2013, i per Decret del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, s’ha aprovat l’acceptació de la 
renúncia de la cessió a favor de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 
l’Ajuntament de Badalona, i s’ha donat conformitat a la recepció de l’immoble situat al 
carrer Francesc Layret, número 76 de Badalona. 
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 3 i 6 de maig de 2013, respectivament; així com l’informe preceptiu de la  
Secretària General i de la Interventora General de la Corporació de data 7 de maig de 
2013. 
 
Atès el que s’estableix en els articles 33.2 g), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; els articles 204 i 179 b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i els articles 20, punts 1 i 2, i 178 del Reglament del Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, tots ells en relació 
a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns. 
  
Atès que la competència per a la seva aprovació correspon al Ple segons el que 
disposen els articles 33.2 g), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, en concret, per a l’alteració de la qualificació jurídica dels 
béns de domini públic, que requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació; l’article 204.5 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l’article 20.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  
 
En conseqüència, el Cap sotasignat proposa a l’II.lm. Sr. President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies que elevi al Ple, previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DESAFECTAR, com a bé de domini públic afecte a un servei públic i 
qualificar-lo, en conseqüència, com a bé patrimonial, l’immoble situat al carrer 



Francesc Layret, núm. 76 de Badalona, que consta inscrit a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb els codis F000055 a nivell de terreny i F000973 a nivell d’edifici. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de 20 dies 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i edicte 
que s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les 
al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Tercer.- DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la desafectació del 
bé esmentat, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, de conformitat am el quòrum previst 
a l’article 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, amb els vots favorables dels diputats assistents dels grups polítics de 
Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), del Partit Popular (5) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 4 
abstencions. 
 
Intervenció General 
 
6.- Dictamen de data 30 de maig de 2013, que proposa aprovar unes 
modificacions de la tarifa annexa a l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre en allò que afecta a Serveis i Activitats. Epígraf II. 
Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2013-2014. 
 
Vista la proposta presentada per la Gerència de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, que obeeix al fet que es considera procedent efectuar una revisió dels imports 
que regeixen la tarifa reguladora de les Taxes per a les activitats i serveis que 
gestiona. 
 
Atès que aquesta modificació que es proposa no afecta el seu articulat, sinó només la 
seva tarifa, concretament als Serveis i Activitats, epígraf II. Ensenyaments reglats. 
Curs acadèmic 2013-2014, apartat 1. Matrícules, 1.2 Dansa, grau professional, i 1.4. 
Grau de Dansa i Grau d’Art Dramàtic. 
 
Atès que en l’última modificació de les taxes i preus públics, als estudis de Dansa, 
grau professional, se’ls va aplicar un increment del 66% d’acord amb el criteri marcat 
per la Generalitat de Catalunya respecte els ensenyaments superiors. 
 
Tenint en compte que el conjunt de condicionants socio-econòmics del moment actual 
justifiquen replantejar la política de preus aplicada, es creu procedent modificar el preu 
inicialment aprovat, per aplicar únicament un increment del 6,16%, respecte el preu del 
curs anterior.  



Per altra part, i respecte al Grau de Dansa i Grau en Art Dramàtic, s’incorpora la 
possibilitat de matricular mòduls d’assignatura de forma separada. 
 
Vista la memòria econòmico-financera formulada de conformitat amb allò que preveu 
l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 i 26 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor delegat sobre la proposta de modificació de les 
taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre aplicables a partir de l’exercici 2013. 
 
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix 
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de 
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte 
disposicions interpretatives i clarificadores. 
 
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de 
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei 
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’elles. 
 
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la 
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents 
ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances 
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les 
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la 
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les 
corresponents ordenances fiscals. 
 
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, 
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament 



les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRHL. 
 
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals. 
 
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus 
públics. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de 
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom lnstitut del 
Teatre en allò que afecta als Serveis i Activitats. Epígraf II. Ensenyaments reglats. 
Curs acadèmic 2013-2014, apartat 1. Matrícules, 1.2 Dansa, grau professional, i 1.4. 
Grau de Dansa i Grau d’Art Dramàtic, que queden establerts com tot seguit s’indica: 
 
1.2. Dansa, grau professional, estableix el preu de la matrícula en: 
 

“ - Curs: 1.090,58 € ” 
 

 
Per a les famílies nombroses de 1a. categoria (categoria general), s’estableix en: 

 
“ - Curs:   545,29 € ” 

 
Pel que fa a l’apartat 1.4. Grau de Dansa i Grau en Art Dramàtic, s’incorpora la 
possibilitat de matricular mòduls d’assignatura de forma separada: 
 

 “Mòdul d’assignatura de formació continuada = nombre de crèdits ECTS  
x preu crèdit x 3”  

 



Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors 
acords provisionals, així com el text íntegre de les modificacions aprovades, durant el 
termini de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran 
examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap 
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions.  
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos 
íntegres de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la 
publicació al citat Butlletí.  
 
Sisè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
modificacions introduïdes a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i 
a la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació 
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de 
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances, i l’article  65.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (2) i el vot en contra dels diputats assistents del 
d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el 
resultat definitiu de 45 vots a favor i 4 vots en contra. 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 

7.- Dictamen de data 10 de juny de 2013, que proposa l'aprovació de l'adhesió de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona als acords de la 
Mesa General de negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona 
de data 13 de maig de 2013. 
 

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió plenària de 30 de 
maig de 2013, han estat ratificats els acords assolits en el si de la Mesa General de 
negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona de data 13 de maig de 
2013, relatius al desenvolupament d’alguns aspectes relacionats amb la jornada de 
treball i al de l’article 48 j) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (en endavant EBEP) que preveu el permís per conciliació de la vida 
familiar i laboral. 
 

Els acords ratificats disposen el següent: 
 

“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” 

 
Les representacions sindicals de l’ORGT, en el si de la Mesa de negociació de 
matèries comunes en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2013, han sol·licitat a 
l’Organisme que elevi a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la seva 
voluntat d’adhesió als acords de la Mesa General de negociació de matèries comunes 
de la Diputació de Barcelona de 13 de maig de 2013, i que es reprodueixen a 
continuació, en el benentès que la referència a la Diputació de Barcelona i els seus 
acords ha de ser substituïda per la de l’Organisme de Gestió Tributària i els seus 
respectius acords: 
 

A. “Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona de desenvolupament d’alguns aspectes de la jornada de treball 

 
1.- S’estableix l’equivalent de 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 i 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 antel·lació mínima de 48 hores a excepció de que la necessitat es generi per 
circumstàncies sobrevingudes. 
 
4.- 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.” 
 

B. “Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona  pel qual es desenvolupa l’article 48 j de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
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, por la que se aprueba el 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 què s’exerceix el deure de 
conciliació. Per tant en aquest cas l’empleat haurà de tenir  una permanència mínima al seu lloc 
de treball de 2 hores i 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 a conciliació durant el període de Nadal. 
 
5.- El gaudiment d’aquest permís s’haurà de sol·licitar amb una antel.lació mínima de 48 hores 
a excepció de que la necessitat es generi per circumstàncies sobrevingudes. 
 
6.- La justificació d’aquest permís requerirà complimentar una declaració responsable de 
l’empleat, d’acord amb el model annex a aquest acord. 
 
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 de l’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 de l’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’adjuntar al document d’incidències indicat el 
codi del permís (Cod. 582J). 
 
Aquest permís de l’article 48 j de l’EBEP està previst amb caràcter independent dels altres 
acords que, sobre permisos en matèria de conciliació, existeixen en vigor a la Diputació de 
Barcelona.” 
 
Atenent al que disposa l’article 34.2 de l’EBEP, si una entitat local pot adherir-se a la 
negociació i als acords adoptats per entitats locals d’àmbit supramunicipal, amb major 
raó un organisme autònom pot adherir-se als acords adoptats pel seu ens matriu, 



màxim quan a la resta d’organismes i consorcis dependents o participats per la 
Diputació de Barcelona es troben, de forma expressa, dins del seu àmbit d’aplicació. 
 

Vist el que disposa l’article 38.3 de l’EBEP segons el qual els acords assolits en el si 
de les meses de negociació corresponents, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser 
aprovats de manera expressa i formal pels òrgans competents de cada administració 
pública. 
 

Vistes les competències reservades a la Diputació de Barcelona per l’article 28.1, 
apartat f) dels Estatuts de l’ORGT, publicats al BOPB de 12 de juny de 2012.  
 

Atès l’exposat, a proposta de la Junta de Govern de l'ORGT, es proposa al Ple de la 
Diputació de Barcelona que, previ informe de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l'adhesió de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona als acords de la Mesa General de negociació de matèries comunes de la 
Diputació de Barcelona de data 13 de maig de 2013, transcrits a la part expositiva 
d’aquesta resolució, relatius al desenvolupament d’alguns aspectes relacionats amb la 
jornada de treball i al de l’article 48 j) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic (en endavant EBEP) que preveu el permís per conciliació de la 
vida familiar i laboral. 
 

Segon.- Notificar aquests acords als representants de les organitzacions sindicals amb 
representació en la Mesa de negociació de matèries comunes de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal (19), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 
 

8.- Dictamen de data 10 de juny de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardona, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cardona en data 2 de maig de 2013 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 de 
Cardona, en data 2 de maig de 2013 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: 
 

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

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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de  fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
– Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 



9.- Dictamen de data 16 de maig de 2013, que proposa acceptar l'ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Navarcles, a favor de la Diputació 
de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Navarcles en data 24 d'abril de 2013 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 de 
Navarcles, en data 24 d'abril de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per la utilització privativa de la xarxa de regadiu 
 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. 
 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 



 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors acords. 
 
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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de  fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
– Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 
 
10.- Dictamen de data 16 de maig de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olivella, 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'Olivella 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 
d'Olivella, en data 9 d'abril de 2103 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.- Cànon dels locals municipals 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Taxa d'ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.  
 

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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de  fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
– Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 



11.- Dictamen de data 3 de juny de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, 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 Llorenç d'Hortons en data 26 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 
Llorenç d'Hortons, en data 26 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: 
 

I.- Quotes d'urbanització 
 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. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

II.- Quotes d'urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, en via de constrenyiment, dels ingressos 
corresponents a les Entitats Urbanístiques Col·laboradores del municipi de Sant 
Llorenç d'Hortons, un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament. 



 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.  
 
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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de  fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
– Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 
 
12.- Dictamen de data 10 de juny de 2013, que proposa acceptar l'ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de 
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de 
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’Ajuntament ha 
delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes 
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 



Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  permeten a les entitats 
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i 
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a 
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a 
termini.  
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes en data 22 d'abril de 2013, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions 
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.  
 
Les  competències delegades abasten les funcions següents: 
 
a. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual 
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre. 

b. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les  
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 

c. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es 
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació 
 



Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de  fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
– Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 
 
13.- Dictamen de data 16 de maig de 2013, que proposa acceptar la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort, a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats 
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
El ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort en data 6 de setembre de 2012 
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat 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  la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Osormort, en data 6 de setembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de 



les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

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. 
 
III.- Sancions 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

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. 
 
IV.- Execucions subsidiàries 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

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. 
 
V.- Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

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. 
 



VI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort 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 i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de 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 
 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 recàrrec d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V.- Taxa per recollida d'escombraries 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 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 per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local 
 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. 
 
VII.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

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. 
 
VIII.- Sancions 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

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. 
 
IX.- Execucions subsidiàries 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

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. 

 

X.- Qualsevol altre ingrés de dret públic 

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



Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de  fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
– Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
14.- Dictamen de data 31 de maig de 2013, que proposa l’acceptació i aprovació 
de la minuta de conveni relativa a l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona a l’àmbit de 
la disciplina de mercat. 
 
La Diputació  de Barcelona és la institució de govern i administració de la Província de 
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que 
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de 
Barcelona són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, al 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 a les normes que les desenvolupen.  
 
Les actuacions desenvolupades per aquesta Corporació a l’àmbit de la protecció de les 
persones consumidores i en suport d’altres ens locals, gaudeixen de gran notorietat i 
reconeixement. 
 
L’Agència Catalana del Consum és l’organisme autònom de la Generalitat de Catalunya 
que té assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, totes 
les competències en matèria de consum que corresponen a la Generalitat en virtut de la 
Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia. En el seu desenvolupament, exerceix les 
funcions previstes a l’article 3 de la mateixa norma legal, entre les quals hi ha la de 
vetllar perquè els productes i els serveis posats a disposició de les persones 
consumidores incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment 
exigibles i establir  campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la 
informació que indueixi a error o sigui incompleta. 
 



L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a 
l’ordenament jurídic i , especialment, al previst al Codi de Consum de Catalunya aprovat 
mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al conjunt 
d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum. 
 
Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública 
i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de 
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció 
i defensa de les persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les 
actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del 
control i la disciplina de mercat. 
 
A la clàusula quarta del conveni citat es recull la possibilitat d’instrumentar un encàrrec 
de funcions entre ambdues administracions per a la gestió ordinària d’un servei 
concret assenyalant que, a més a més dels requisits generals, aquest ha de comptar 
amb la proposta favorable de la Comissió Mixta de Seguiment del conveni i els 
informes jurídics favorables de les parts. 
 
Que d’acord amb l’article 9.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, abans 
esmentat, la Generalitat pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la 
gestió ordinària de serveis propis cosa que confirma el previst a l’article 8 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril. 
 
L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, també permet els 
encàrrecs de gestió entre òrgans de diferents administracions públiques, així com 
l’equivalent previst a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
L’Agència Catalana del Consum per raons d’eficàcia té interès en encarregar a la 
Diputació  de Barcelona la realització d’activitats  dins de l’àmbit de la disciplina de 
mercat en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial 
 
Segons l’informe tècnic emès, la Diputació  de Barcelona, d’acord amb la normativa 
anteriorment assenyalada i la concreta prevista al 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, 
té interès en acceptar l’encàrrec de gestió, al disposar de recursos suficients per 
cooperar amb l’Agència Catalana del Consum, a l’àmbit de la disciplina de mercat i, en 
concret, en tasques d’inspecció i control de mercat adequant les actuacions a 
l’encàrrec rebut, a la legislació d’aplicació en aquest tipus d’acords i al control, la 
direcció i les instruccions generals i particulars de l’Agència Catalana del Consum, 
segons l’acordat a les clàusules i a l’annex I d’activitats anuals incorporat al conveni.  
 
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que 
aquests encàrrec de gestió obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció 
inspectora  a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores en el context actual 
de simplificació de l’organització administrativa, de contenció de la despesa i 
d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i 
denúncies. 



Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir llurs funcions, establir el 
present encàrrec de gestió per aconseguir una major coordinació en les respectives 
competències, una millor eficàcia d’esforços i per tant, un millor aprofitament dels 
respectius recursos, mitjans i materials. 
 
Atès que hi crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària corresponent del vigent 
pressupost del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de 
Barcelona per al 2013 per tal de fer efectiu el pagament de la despesa prevista 
derivada de les actuacions de l’encàrrec. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Vice-
presidència segona i Presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, previ 
l’informe favorable de la Intervenció General d’aquesta Corporació, sotmet a la 
consideració de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, la proposta que segueix per a la seva elevació al Ple, d’acord amb la 
competència prevista a l’art. 33.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases de règim local, en relació a l’art. 47.2.h) de la mateixa norma, per tal de que en 
aquest, si s’estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- ACCEPTAR per part de la Diputació de Barcelona i conforme a les 
justificacions manifestades en la part expositiva d’aquest dictamen, l’encàrrec de 
gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la 
disciplina de mercat i dintre del l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 
 
Segon.- APROVAR el conveni d’encàrrec de gestió, així com els seus dos annexes 
que s’adjunten d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE FORMALITZACIÓ D’UN ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DEL CONSUM A LA DIPUTACIÓ  DE BARCELONA A L’ÀMBIT DE LA 
DISCIPLINA DE  MERCAT 
 
A Barcelona,                       de 2013 
 
REUNITS 
 
D'una banda, l'Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, diputat delegat de Benestar Social, Salut 
Pública i Consum  adscrit a l'Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb el nomenament establert a l'apartat 1.8.f de la Refosa 1/2013 sobre 
nomenaments i delegació de competències i d'atribucions d'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 al BOPB de 19 de febrer de 2013 i facultat amb el que està 
recollit a l’apartat 5.4. c) de la mateixa Refosa 1/2013 sobre la representació de la Diputació 
en la signatura dels convenis que siguin conseqüència del funcionament dels corresponents 
serveis; assistit per la secretària delegada la Sra. Denia Lázaro Ardila en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta Corporació núm. 3538/12 de 
data 2 de maig de 2012 sobre delegació de funcions de secretaria mandat 2011-2015 (II), 
publicat en el BOPB de data 16 de maig de 2012. 
 



I de l’altra, el senyor Alfons Conesa Badiella, director de l’Agència Catalana del Consum, 
actuant en representació de l’organisme autònom administratiu que dirigeix segons el 
nomenament efectuat mitjançant el decret 288/2011, d’1 de març i que actua en virtut de les 
funcions assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de 
l’entitat. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la representació en què actuen, la capacitat 
legal necessària per a la formalització d’aquest acord, i 
 
EXPOSEN 
 
I.- L’Agència Catalana del Consum és l’organisme autònom administratiu de la Generalitat 
de Catalunya que té assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, totes les competències en matèria de consum que corresponen a la Generalitat 
en virtut de la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia. En el seu desenvolupament, 
exerceix les funcions previstes a l’article 3 de la mateixa norma legal, entre les quals hi ha la 
de vetllar perquè els productes i els serveis posats a disposició de les persones 
consumidores incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment 
exigibles i establir  campanyes de prevenció dirigides especialment  a evitar el frau, la 
informació que indueixi a error o sigui incompleta. 
 
L’Agència Catalana del Consum desenvolupa les seves funcions amb subjecció a 
l’ordenament jurídic i, especialment, al previst al Codi de Consum de Catalunya aprovat 
mitjançant la Llei 22/2010, de 20 de juliol, que estén la seva aplicació al conjunt 
d’administracions públiques de Catalunya i de serveis públics de consum. 
 
II.  La Diputació  de Barcelona és la institució de govern i administració de la Província de 
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que 
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació  de Barcelona 
són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al 
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 a les normes que les desenvolupen. Les actuacions 
desenvolupades a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores i en suport d’altres 
ens locals, gaudeixen de gran notorietat i reconeixement. 
 
Que d’acord amb l’article 9.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, abans esmentat, la 
Generalitat pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la gestió ordinària de 
serveis propis cosa que confirma el previst a l’article 8 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril. 
 
III.  Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública i 
Consum de la Diputació  de Barcelona van subscriure un conveni marc de col·laboració per 
tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció i defensa de les 
persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les actuacions que en són 
objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del control i la disciplina de 
mercat. 
 
A la clàusula quarta del conveni citat es recull la possibilitat d’instrumentar un encàrrec de 
funcions per a la gestió ordinària d’un servei concret assenyalant que, a més a més dels 
requisits generals, ha de comptar amb la proposta favorable de la Comissió Mixta de 
Seguiment del conveni i els informes jurídics favorables de les parts. 
 
IV. A partir de l’article 160.1.a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 10 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 



Catalunya, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis 
de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada 
a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de 
diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i, 
també, que l’encàrrec s’ha de formalitzar tenint en compte una sèrie de determinacions que 
s’hi estableixen, elements aquests que es donen en l’objecte i els objectius del present 
conveni. 
 
L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, també permet els encàrrecs de gestió entre 
òrgans de diferents administracions públiques. 
 
V. Al Codi de Consum de Catalunya, en el marc de l’activitat de la inspecció i el control de 
mercat es regulen amb caràcter general les activitats d’inspecció i en concret, la que 
correspon a la presa de mostres reglamentària i indicativa (articles 322-7 i 322-8) la qual 
mentre no sigui objecte de nou desenvolupament s’ha d’ajustar al previst al Decret 
206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i consum. 
 
VI. La Diputació  de Barcelona, d’acord amb la normativa anteriorment assenyalada i la 
concreta prevista al 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, té interès i accepta, al disposar de recursos 
suficients, cooperar amb l’Agència Catalana del Consum, a l’àmbit de la disciplina de mercat 
i, en concret, en tasques d’inspecció i control de mercat adequant les actuacions a 
l’encàrrec rebut, a la legislació d’aplicació en aquest tipus d’acords i al control, la direcció i 
les instruccions generals i particulars de l’Agència Catalana del Consum, segons l’acordat a 
les clàusules i a l’annex I d’activitats anuals incorporat al conveni.  
 
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que 
l’encàrrec de gestió obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la funció inspectora a l’àmbit 
de la protecció de les persones consumidores  en el context actual de simplificació de 
l’organització administrativa, de contenció de la despesa i d’increment d’actuacions 
inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i denúncies. 
 
Les parts convenen les condicions en què s’ha d’efectuar aquest específic encàrrec de 
gestió i per tal de deixar constància dels acords presos formalitzen aquest Acord que es 
regirà per les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte de l’encàrrec 
 
1.L’Agència Catalana del Consum encarrega a la Diputació  de Barcelona la realització 
d’activitats d’inspecció en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit 
territorial, amb l’abast que s’indica a continuació i en el context de les competències pròpies 
de l’Agència i d’acord amb l’activitat prèviament programada pel Servei d’Inspecció i Control 
de Mercat. 
 
2.L’encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’Agència Catalana del Consum proposar 
i adoptar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material 
objecte d’encàrrec així com fer complir a l’encarregat les normes i instruccions d’aplicació. 
 
3.L’encàrrec de gestió no exclou l’obtenció prèvia de les autoritzacions o informes que 
puguin ser necessaris per a l’exercici de l’encàrrec de gestió per part de les administracions 
corresponents. 



Segona.- Marc jurídic  
 
1. L’encàrrec de gestió que s’efectua mitjançant aquest conveni s’ha d’ajustar a les seves 
clàusules i al previst a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i, en aquest sentit, s’ha 
d’adaptar a les normes de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar. 
 
Les actuacions tècniques derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al 
Codi de Consum de Catalunya i a la normativa de desenvolupament, especialment en 
aquella que regula la inspecció de disciplina de mercat i consum i també, als acords que es 
puguin adoptar de conformitat amb el previst a l’apartat tercer de la clàusula primera. 
 
2. Pel que fa a les funcions de direcció i control de la Generalitat de Catalunya, en allò no 
previst en aquest encàrrec de gestió i que no sigui incompatible amb allò establert a les 
normes indicades a l’apartat immediat anterior en serà d’aplicació l’article 141.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Tercera.- Funcions encarregades 
 
1. Les actuacions encarregades es detallen en l’annex I degudament signat d’aquest 
conveni d’acord amb la programació que ha de facilitar l’Agència Catalana del Consum. 
Aquesta programació es farà en funció de l’agenda de suport municipal del Servei de Suport 
a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. 
 
2. L’ampliació de l’objecte i/o de les actuacions d’aquest encàrrec, mentre sigui vigent, ha de 
ser objecte d’una addenda la formalització de la qual s’ha d’ajustar a les determinacions 
previstes a l’article 10.5 de la llei 26/2010, de 3 d’agost. 
 
Quarta.- Obligacions de la Diputació  de Barcelona 
 
1.La Diputació de Barcelona ha de comunicar l’inici i finalització de les actuacions 
d’inspecció a l’Agència Catalana del Consum i ha de realitzar-les d’acord amb les normes 
legals d’aplicació, especialment el Codi de Consum de Catalunya i les normes de 
desenvolupament, en especial aquelles que regulen el funcionament de la inspecció de 
disciplina del mercat i consum i, també, d’acord amb les instruccions generals i particulars 
rebudes de l’organisme encarregant detallades a l’annex I. 
 
2. El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona serà l’òrgan 
responsable de l’execució de l’encàrrec de gestió. 
 
3. La Diputació de Barcelona publicarà el Conveni d’encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de 
la Província i a la seva pàgina web. 
 
Cinquena.- Obligacions de l’Agència Catalana del Consum 
 
1. L’Agència Catalana del Consum, mitjançant la Subdirecció General de Disciplina de 
Mercat ha de supervisar l’activitat encarregada i ha d’adoptar les instruccions pertinents per 
tal que les actuacions realitzades per encàrrec es desenvolupin en el marc competencial i 
normatiu vigent. 
 
2. L’Agència Catalana del Consum ha de facilitar a la Diputació  de Barcelona les dades 
necessàries, els materials necessaris per a la recollida de les mostres i la documentació 
tècnica necessària que permetrà la inserció, quan s’escaigui, dels logotips d’ambdues 
administracions. L’Agència Catalana del Consum, quan ho consideri necessari per a la 



correcta execució de l’encàrrec, facilitarà a  la Diputació de Barcelona  els aplicatius 
informàtics desenvolupats per l’Agència que siguin necessaris. 
 
3. L’Agència Catalana del Consum publicarà el Conveni d’encàrrec de gestió al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i a la seva pàgina web. 
 
4. L’Agència Catalana del Consum acreditarà individualment i nominalment com a personal 
inspector les persones funcionàries designades pel Servei de Suport a les Polítiques de 
Consum de la Diputació de Barcelona per tal que puguin realitzar les actuacions inspectores 
previstes en aquest encàrrec de gestió. 
 
5. L’Agència Catalana del Consum portarà a terme la formació teòrica i pràctica adreçada a 
les persones funcionàries designades pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la 
Diputació de Barcelona per tal que adquireixin els coneixements necessaris per portar a 
terme amb la màxima eficàcia les actuacions inspectores encarregades. 
 
6. A la finalització de les actuacions d’inspecció encarregades, les parts estendran una acta 
dels treballs on es reflectirà llur estat i aquelles altres dades que es considerin rellevants. 
Les actes esmentades seran signades pels representants de la Comissió de Seguiment que 
es preveu en aquest document. 
 
Sisena.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les parts s’obliguen a complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, 
concretament, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que la desenvolupa, així 
com a implementar les mesures tècniques i organitzatives que resultin necessàries per tal 
de garantir la seguretat de les dades d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer 
automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament i conforme a 
les especificacions establertes en l’Annex II. 
 
Tota la informació rebuda o emesa per les parts, en relació amb les dades que es derivin de 
l’execució d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial i no podrà ser revelada a tercers 
sense el previ consentiment de l’altra part. 
 
Setena.- Seguiment i control de l’encàrrec 
 
a) Inici de les actuacions: 
 
La Diputació  de Barcelona comunicarà l’inici de les actuacions mitjançant qualsevol canal 
admès en dret (preferentment correu electrònic) adreçat al/ a la cap del servei d’Inspecció i 
Control de Mercat de l’Agència Catalana del Consum i d’acord amb el Programa 
d’actuacions adoptat. 
 
b) Execució de les actuacions: 
 
Les actuacions objecte del conveni s’hauran d’adequar al procediment administratiu i a les 
condicions legalment aplicables.  
 
En cas que l’Agència Catalana del Consum detectés un incompliment ho posarà en 
coneixement immediat de la Diputació de Barcelona per qualsevol canal admès en dret 
(preferentment correu electrònic) la qual restarà obligada, quan se l’indiqui, a la paralització 
de les actuacions per tal d’adequar l’execució dels treballs a les condicions exigibles. 
 



Si en el curs de les actuacions d’inspecció la Diputació  de Barcelona detectés la necessitat 
d’adopció de mesures cautelars per garantir els interessos generals de les persones 
consumidores i, en especial, la protecció de llur salut i seguretat, ho ha de posar d’immediat 
en coneixement de l’Agència Catalana del Consum per qualsevol canal admès en dret 
(preferentment correu electrònic) perquè aquesta pugui actuar en conseqüència. 
 
c) Finalització de les actuacions: 
 
La Diputació de Barcelona ha de comunicar per qualsevol canal admès en dret 
(preferentment correu electrònic) la finalització de les actuacions a l’Agència Catalana del 
Consum la qual cosa permetrà l’elaboració de l’acta prevista a la clàusula  cinquena. 
 
En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona ha de traspassar a l’Agència Catalana del 
Consum tota la informació i documentació generada per l’encàrrec de gestió, motiu pel qual 
ha d’informar als subjectes afectats per les actuacions, que actua per encàrrec d’aquella. 
 
Vuitena.- Entrada en vigor i vigència 
 
1.Aquest acord entra en vigor un cop hagi estat signat, sens perjudici del previst a la 
clàusula  desena, per a l’execució de les activitats que són el seu objecte serà vigent fins el 
31 de desembre 2013. 
 
Els efectes del conveni s’estendran fins a la seva total justificació i el pagament dels 
compromisos econòmics establerts en la clàusula Onzena, que, com a màxim, serà dintre 
del primer trimestre de l’any immediat següent. 
  
2.L’acord es pot prorrogar per períodes anuals amb la incorporació de les actualitzacions 
anuals pactades a l’annex corresponent. La seva pròrroga ha de ser expressa al comportar 
compromisos de despesa econòmica que han de ser informats explícitament. 
 
Novena.- Comissió de Seguiment 
 
La Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació prevista al Pacte cinquè del Conveni Marc de 
col·laboració de 15 de juliol de 2010 subscrit entre l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea 
de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona serà la comissió de seguiment per a 
la interpretació, revisió i resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució de 
l’encàrrec.  
 
Desena.- Extinció del conveni 
 
1. El conveni s’extingirà pel transcurs de la seva vigència sense pròrroga expressa. 
 
2. A més a més de l’anterior, són causes d’extinció les següents: 
 

- El mutu acord de les parts manifestat per escrit i amb antelació de dos mesos.  
- La revocació de l’encàrrec. 
- La impossibilitat esdevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest 

acord. 
- La derogació o extinció dels organismes signataris o la derogació i/o modificació 

substancial de les competències d’aquests quan tinguin relació amb l’encàrrec. 
- L’incompliment de les obligacions establertes en aquest acord. 
- Com a conseqüència de modificació legislativa que doni lloc a la seva incompatibilitat 

sobrevinguda.  
 



3. En cas d’extinció anticipada la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula anterior ha 
de decidir sobre la forma de finalització i de liquidació de les actuacions en tràmit. 
 
Onzena.- Finançament 
 
Les despeses generades en el correcte desenvolupament d’aquest encàrrec de gestió i 
definides a l’annex I seran assumides per l’Agència Catalana del Consum amb càrrec a la 
partida pressupostària 227.0003 (programa 461). 
 
Les despeses directes, corresponents a la compra de les mostres, s’ajustaran al previst a 
l’annex I d’actuacions i seran assumides inicialment per la Diputació de Barcelona a càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60402/493A0/22615, fins a un pressupost màxim de 13.500,00€ 
(tretze mil cinc-cents euros). 
 
La Diputació de Barcelona acreditarà mensualment, conforme s’especifica a l’annex I, 
davant l’Agència Catalana del Consum les despeses directes en què hagi incorregut amb 
motiu de l’adquisició de mostres i facilitarà els documents corresponents.  
 
Quan la Diputació de Barcelona acrediti periòdicament les despeses directes a l’Agència 
Catalana del Consum, en la documentació haurà d’incloure fotocòpia compulsada de cada 
acta i de cada factura de compra, així com una relació de totes les factures acreditades, 
signada per l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona i amb la conformitat de la 
prestació. 
 
En cas de devolucions les parts es faran les compensacions oportunes. 
 
Les despeses de gestió previstes en l’annex I seran acreditades per semestres naturals per 
la Diputació de Barcelona a l’Agència Catalana del Consum per qualsevol canal admès en 
dret. 
 
L’Agència Catalana del Consum, prèvia comprovació de la documentació presentada per la 
Diputació de Barcelona, procedirà a iniciar els tràmits necessaris per a la liquidació de les 
despeses justificades generades per la compra de les mostres i per les despeses de gestió, 
mitjançant transferència bancària a la Diputació de Barcelona o per d’altres mecanismes de 
compensació de deutes entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
 
Dotzena.- Règim jurídic i jurisdicció 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu, i en concret 
per l’establert a la Llei 26/2010 (articles 10, 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser 
resoltes per la Comissió de Seguiment i Avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se 
sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, perquè coneguin i decideixin sobre les 
qüestions que puguin derivar d’aquest conveni. 
 



La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquests acords, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
Tretzena.- Modificació unitats administratives 
 
Les referències concretes a unitats administratives de les parts s’entendrà feta a aquelles 
altres que per canvis d’estructura les puguin substituir. 
 
Catorzena.- Imatge corporativa 
 
En cas d’un possible ús de la imatge corporativa per part d’ambdues administracions en les 
activitats a desenvolupar, es farà constar d’acord amb les instruccions per a la senyalització 
i els logotips establerts per aquestes. 
 
I en prova de conformitat i pel seu efectiu compliment es signa aquest conveni, per duplicat 
exemplar, en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament,” 

 
Tercer.- IMPUTAR una despesa de tretze mil cinc-cents (13.500) €, a que 
ascendeixen la compra de les mostres derivades de l’activitat del present encàrrec de 
gestió i que aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60402/493A0/22615 del 
pressupost de l’exercici 2013 del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- PUBLICAR els presents acords juntament amb els seus annexes, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com també a la seu electrònica de la 
Corporació.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya  per al seu coneixement i efectes. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de  fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
– Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

15.- Dictamen de data 10 de juny de 2013, que proposa ratificar la modificació 
dels Estatuts del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs 
 

I. ANTECEDENTS 
 

La Diputació de Barcelona des de l’any 1993 forma part del Consorci per a la defensa 
de la Conca del Riu Besòs, juntament amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els 
ajuntaments següents: Aiguafreda, Badalona, Balenyà, Barcelona, Bigues i Riells, 
Caldes de Montbui, Cànoves, Cardedeu, Castellcir, Castellterçol, Centelles, 



Cerdanyola del Vallès, Figaró-Montmany, Granollers, L’Ametlla del Vallès, La Garriga, 
La Llagosta, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Matadepera, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, 
Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant 
Fost de Campsentelles, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze 
de Safaja, Sant Quirze del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, 
Tagamanent, Vallromanes i Vilanova del Vallès (BOPB núm. 181, 30.7.1993). 
 
El Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs va constituir-se l’any 1988 i, 
des de la seva creació, ha modificat els seus Estatuts els anys 1993 i 1997. Aquestes 
modificacions han respost a la incorporació de nous membres, canvis en el seu 
domicili social i modificacions en el número de representant de la Junta General i el 
seu sistema de votacions per a la validesa del acords. 
 
En l’actualitat, tal i com es fonamenta a l’informe jurídic emès pel Secretari del 
Consorci en data 27 de febrer de 2012, els motius que impulsen aquesta modificació 
son: 
 

a) Adaptar els estatuts per tal d’explicitar l’actuació de sanejament en baixa als 
claveguerams municipals, activitat que fins ara no quedava clar si era funció o 
no del Consorci, tot i tenir competències (article 5.b) del DL 3/2004, de 4 de 
novembre, regulador del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya). 
 

b) Actualitzar el text estatutari, ja que la darrera versió data de l’any 1997 i resulta 
necessari incorporar aquells aspectes que havien quedat desfasats pel pas del 
temps o superats per les noves tecnologies i les novetats legislatives. 

 
c) Actualitzar les dades amb les successives incorporacions de membres, 

eixamplar als àmbits d’actuació, millorar l’eficiència i detallar les competències 
dels diferents òrgans. 

 
En la Junta General del Consorci, celebrada el dia 28.2.2012, es va acordar 
l’aprovació inicial de la modificació dels seus Estatuts, segons consta a la certificació 
tramesa pel Secretari. 
 

El text íntegre de la modificació, on hi figura de manera explícita la pertinença de la 
Diputació de Barcelona al Consorci, va publicar-se mitjançant anunci al BOPB de 
4.4.2012, obrint-se així el termini d’informació pública. 
 
Transcorregut el termini de 30 dies d’exposició pública, i tal com consta acreditat a 
l’expedient, no van presentar-se reclamacions ni al·legacions. 
 

II. MODIFICACIONS PROPOSADES 
 

Les modificacions proposades als Estatuts del Consorci són les següents: 
 

1. S’explicita l’actuació de sanejament en baixa als claveguerams municipals en 
l’article 4t, en el sentit “d’impulsar la cooperació entre les entitats que 



conformen el Consorci i també amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per 
tal d’estudiar, proposar i implantar les solucions que satisfacin les necessitats 
relacionades amb el cicle hidràulic (captació, tractament, distribució, 
clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial (aigües 
superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general i sense cap 
restricció, amb el medi ambient”. 

 
També es fa referència al clavegueram amb la introducció dels annexos III 
(Actuació de sanejament en baixa: Neteja i conservació de clavegueram) i IV 
(Actuació de sanejament en baixa: Gestió del servei municipal de 
clavegueram). 

 
2. S’actualitzen les dades dels membres del Consorci (article 1r.), en el sentit 

següent: 
 

a) Incorporació de nous ajuntaments: Barberà del Vallès, Castellar del 
Vallès i Seva. 

 
b) Substitució de la denominació Entitat Metropolitana de Serveis 

Hidràulics i Tractament de Residus, per la nova Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

 
c) Canvis de nom dels municipis següents: Cànoves i Samalús (abans 

Cànoves), Figaró-Montmany (abans Montmany-Figaró) i Palau-solità i 
Plegamans (abans Palau de Plegamans). 

 
3. Es detalla la competència dels diferents òrgans del Consorci, en el sentit de 

millorar-ne l’eficiència (articles 8è, 9è, 10è i 11è). 
 
4. S’eixamplen els àmbits d’actuació per tal d’ampliar la competència en relació 

amb la celebració de convenis i l’execució d’obres (articles 3r.i 4t.c). 
 

5. S’actualitza el text estatutari respecte de la implementació de les noves 
tecnologies (article 13è) i la conversió monetària de pessetes en euros (article 
20è). 

 
III. FONAMENTACIÓ JURÍDICA i NORMATIVA APLICABLE 
 
La nova modificació dels Estatuts que es vol dur a terme recull explícitament la 
competència relativa a l’àmbit del clavegueram, emparant-se en l’article 5.b) del DL 
3/2004, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya: “Correspon als ens locals, d’acord amb la legislació de règim 
local, amb la de sanitat i amb les previsions d’aquesta Llei, les competències relatives 
a: ...b) El clavegueram i el tractament d’aigües residuals”. 
 
Així mateix, la modificació respon a una reestructuració formal, amb les necessàries 
adaptacions legislatives i de funcionament que s’han constatat com a necessàries des 
de la darrera modificació que va tenir lloc l’any 1997. 
 



Les fonts jurídiques que fonamenten aquesta modificació són les següents: 
 

- Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la L 7/1985. 
- Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 

2/2003, de 28 d’abril. 
- Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local. 
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

 
En aquest sentit, resta justificada la necessitat de procedir a l’actualització del marc 
normatiu del Consorci, i per tant, a la modificació dels seus Estatuts i, a més, les 
modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor organització i 
funcionament del Consorci. 
 
Examinades en el seu contingut, les modificacions s’ajusten al que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al que preveu el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i a la resta de disposicions de l’ordenament jurídic 
pels quals es regeixen els Consorcis. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació dels 
estatuts del consorci  requereix l’acord previ adoptat pel seu òrgan superior de govern, 
que ha de ser ratificat pels ens i altres entitats consorciades que formen part. 
 
L’adopció dels acords esmentats és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, d'acord 
amb el que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95. 
 
IV. AL·LEGACIONS DEL COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I 
TRESORERS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA (CSITAL DE 
BARCELONA). 
 
En data 22.5.2013, va tenir entrada en el Registre General de la Diputació de 
Barcelona la comunicació tramesa pel President del Consorci per a la defensa de la 
Conca del Riu Besòs, mitjançant la qual es dóna trasllat de l’escrit presentat en data 
17 d’abril de 2013, per la Presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local de Barcelona (CSITAL), segons el qual es formulen al·legacions 
a l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci pel que fa a la redacció de 
l’article 12, i en relació amb el règim jurídic de les funcions públiques reservades. 
 
El text de la part dispositiva de l’acord d’al·legacions, adoptat per la Junta de govern 
del Col·legi, en sessió ordinària celebrada en data 5.2.2013, és el següent: 
 

“Primer.- PRESENTAR AL·LEGACIONS, en temps i forma, contra 
I'acord d'aprovació definitiva de la modificació del estatuts del Consorci 
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs publicat al BOP Barcelona de 
data 11 de juny de 2012 per considerar que incorren en la comissió 



d'infraccions de l'ordenament jurídic de conformitat amb el que preveu 
I'article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre la 
base del següent motiu d'oposició: 
 
1. Incorrecta redacció de l'apartat 1 de l'article 12 dels estatuts pel que fa 
a la descripció de la tipologia de funcionaris i funcionàries que podran 
exercir les funcions de Secretaria i Intervenció 
 
L'article 1 dels estatuts del citat Consorci indica que està integrat per 
ajuntaments, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de 
Barcelona i l'Área Metropolitana de Barcelona i també que és una entitat 
pública de caràcter associatiu i local. 
 
La Disposició Addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut 
bàsic de l'empleat públic preveu el següent: 
 
"1. Funciones públicas en las Corporaciones Locales: 
 
1.1 Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado 
exclusivamente a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autoridad, las 
de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización 
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de 
contabilidad y tesorería. 
 
1.2 Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones 
locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal: 
 

a. La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento 
legal preceptivo. 

 
b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y 
recaudación." 

 
Donada la condició local que d'aquest consorci preconitza l'article 1 dels 
estatuts, la redacció de l'apartat 1 de l'article 12 dels estatuts del consorci 
vulnera allò que disposa el precepte legal que s'acaba de transcriure, quan 
admet la possibilitat que qualsevol persona nomenada Iliurement per la Junta 
pugui ser titular de les funcions de Secretaria i Intervenció, tinguin o no la 
consideració de funcionari o funcionària amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Les funcions de Secretaria i Intervenció al Consorci estan reservades per Ilei a 
funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter estatal i per tant no és 
possible jurídicament preveure que seran exercides per persones diferents i 
que seran cobertes per sistemes de provisió dels llocs de treball diferents als 
què preveu el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, per als funcionaris i 
funcionàries amb habilitació de caràcter estatal.  



Segon.- SOL·LICITAR a la Junta general del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del riu Besòs, que en base al motiu d'oposició indicat, es modifiqui 
l'acord aprovat per aquest òrgan en sessió de data 28 de febrer de 2012, pel 
què s'aprova inicialment la modificació dels estatuts del consorci. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta general del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs, a tots els ens locals que integren el 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i a la Direcció general 
d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya." 

 
La Presidència del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, mitjançant 
resolució P-2013/391/506, comunicada a la Diputació de Barcelona, ha resolt el 
següent: 
 

“Vist el procés inicial de modificació dels estatuts del Consorci, els quals han 
estat aprovats inicialment per la Junta General i exposats al públic amb data 4 
d’abril de 2012, sense al·legacions. 
 
Vist que durant aquest procés s’ha rebut escrit del Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local CSITAL de Barcelona pel qual 
es demana que la actual redacció de l’article 1 dels estatuts, en relació al 
règim jurídic de les funcions públiques reservades, no s’adapta a la normativa 
legal aplicable prevista a la disposició addicional segons de la L 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i la normativa que el desplega, 
atesa la naturalesa d’entitat pública de caràcter associatiu i local, definida a 
l’article 1.1, in fine d’aquest Consorci. 
 
Vist que resta pendent l’aprovació definitiva de la referida modificació, que es 
produirà per part del Consorci, un cop rebuts els acords de ratificació aprovats 
per cadascú dels plens o assemblees dels ens consorciats. 
 
En ús de les competències que estatutàriament em correspon i les que m’han 
estat delegades 
 
RESOLC: 
 
Primer.- MANIFESTAR la conformitat del CDCRB a què l’article 12 dels 
Estatuts del Consorci sigui modificat en el sentit que les funcions de Secretaria 
i Intervenció siguin exercides d’acord amb el règim que preveu la disposició 
addicional segona de la L 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP, i la normativa que 
la desplega. 
 
Segon.- PROPOSAR  a la propera Junta General del Consorci el següent 
redactat de l‘article 12 dels Estatuts: “Les funcions de secretaria i intervenció 
seran exercides d’acord amb el règim que preveu la disposició addicional 
segona de la L 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i la 
normativa que el desplega”. 
 



Tercer.- RATIFICAR la present resolució a la propera Junta General del 
Consorci. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a cadascú dels Ens consorciats i a la 
presidenta del CSITAL de Barcelona.” 

 
Vistes les al·legacions formulades pel CSITAL i la Resolució de la Presidència del 
Consorci, el primer que cal dir és que l’article 12 no es troba dintre dels que han estat 
objecte de la modificació acordada per la Junta General del Consorci (acord de 
28.2.2012), raó per la qual la ratificació pel Ple de la Diputació no pot pronunciar-se 
sobre el dit article, atès que ha de circumscriure’s als preceptes respecte dels quals sí 
ha estat proposada la modificació.  
 
Feta aquesta precisió, conseqüència directa del moment procedimental en el qual es 
troba l’expedient, i quant al fons de la qüestió, cal expressar la conformitat amb la 
proposta de modificació de l’article 12 dels Estatuts del Consorci en el sentit que les 
funcions de secretaria i intervenció siguin exercides d’acord amb el règim que preveu 
la disposició addicional segona de la L 7/2007, de 12 d’abril de l’EBEP, i la normativa 
que la desplega, afirmació que ve justificada pels arguments següents: 
 
1r.  D’una banda, pel fet que el Consorci té la naturalesa d’ens local, segons 

prescriuen els seus Estatuts (art. 1.1, in fine), en concordança amb l’art. 312.3 
del ROAS/1995. 

 
2n. De l’altra, pel fet que en tractar-se d’un ens local les funcions públiques de 

secretaria i intervenció han de ser exercides d’acord amb el règim que preveu la 
norma de capçalera referida als Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal i 
a les Corporacions locals, que en aquest àmbit la constitueix la disposició 
addicional segons de la L 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, i la normativa que el desplega. 

 
Així ho prescriu l’esmentada disposició addicional segona i ha estat exigit per la 
Jurisprudència: Sentències del Tribunal Suprem de 3.11.1997 (Ar 7967, FJ 2n), 
30.4.1999 (Ar 4692, FJ 3r) i 22.9.2011 (Ar 905, FJ 3r). 

 
Sobre la base de les consideracions anteriors, per tant, procedeix ratificar l’acord de 
modificació dels Estatuts en els termes aprovats per la Junta General del Consorci en 
data 28.2.2012, i manifestar la conformitat respecte de la proposta de modificació de 
l’article 12 en els termes expressats.  
 
Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General i per la Intervenció General de 
la Diputació de Barcelona que consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les 
facultats atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció 
dels següents 
 



ACORDS 
 
Primer.- Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci per a la defensa de 
la Conca del Riu Besòs, acordada per la seva Junta General en data 28.2.2012, el text 
dels quals es transcriu a continuació: 

 
“ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU 
BESÒS. 
  

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

 
Article 1r. Constitució i denominació 
 
1.- Els Ajuntaments que segueixen: 
Aiguafreda 
Badalona 
Balenyà 
Barberà del Vallès 
Barcelona 
Bigues i Riells 
Caldes de Montbui 
Canovelles 
Cànoves i Samalús 
Cardedeu 
Castellar del Vallès 
Castellcir 
Castellterçol 
Centelles 
Cerdanyola del Vallès 
Figaró-Montmany 
Granollers 
L'Ametlla del Vallès 
La Garriga 
La Llagosta 
La Roca del Vallès 
Les Franqueses del Vallès 
Lliçà d'Amunt 
Lliçà de Vall 
Llinars del Vallès 
Martorelles 
Matadepera 
Mollet del Vallès 
Montcada i Reixac 
Montmeló 
Montornès del Vallès 
Palau-solità i Plegamans 
Parets del Vallès 
Polinyà 



Ripollet 
Sant Adrià de Besòs 
Sant Antoni de Vilamajor 
Sant Feliu de Codines 
Sant Fost de Campsentelles 
Sant Martí de Centelles 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Quirze de Safaja 
Sant Quirze del Vallès 
Santa Coloma de Gramenet 
Santa Eulàlia de Ronçana 
Santa Maria de Martorelles 
Santa Perpètua de Mogoda 
Sentmenat 
Seva 
Tagamanent 
Vallromanes 
Vilanova del Vallès 

 
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, es constitueixen, per temps indefinit, amb caràcter 
voluntari i sota la denominació de Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs (en endavant Consorci o CDCRB), en consorci com a entitat pública de 
caràcter associatiu i local, per a l'acompliment de les finalitats que s'expressen en 
els Estatuts i d'acord amb la normativa local vigent. 
 
2.- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins 
l’àmbit de la conca del riu Besòs. 
 
Art. 2n. Domicili 
 
El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers. 
Qualsevol canvi de domicili serà acordat per la Junta General del CDCRB d'acord 
amb el que disposen aquests Estatuts. 
 
Art. 3r. Personalitat jurídica, competències i àmbit territorial 
 
1.- El CDCRB tindrà naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena per 
complir els seus objectius. 
 
2.- Les competències administratives del CDCRB en el seu àmbit d'actuació seran 
les atribuïdes per la Llei als ens consorciats i ostentarà respecte a les mateixes les 
potestats de l'article 4 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, en 
relació amb l'article 8 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En l'àmbit de les seves competències i per tal d'assolir les finalitats i funcions que li 
son encomanades, el CDCRB podrà adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar 
tota classe de bens, celebrar convenis i contractes, executar obres, establir i 



explotar serveis i, en general, realitzar tots els actes necessaris, d'acord amb el que 
disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable. 
 
3.- L'àmbit territorial d'actuació del CDCRB per a l'assoliment de les seves finalitats i 
en l'exercici de les seves competències administratives serà el dels Ajuntaments 
consorciats. Això, sense limitar la possibilitat d’actuar fora l’àmbit estricte de la 
conca del Besòs mitjançant l’establiment d’acords amb altres ens competents. 
 
Art. 4t. Finalitats del Consorci  
 
Les finalitats del CDCRB són les següents: 
 
a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que 
conformen el CDCRB i, també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal 
d’estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades 
amb el cicle hidràulic (:captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, 
reutilització i abocament), amb el medi fluvial (aigües superficials i subterrànies, 
lleres, marges i riberes) i, en general i sense cap restricció, amb el medi ambient. 
 
b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions 
mediambientals a la conca del Besòs, fixant les línies que han de guiar l'acció 
coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes d’actuació 
necessaris per tal d’assolir la recuperació ambiental, la utilització sostenible dels 
recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial. 
 
c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests 
a través d'accions comunes en l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així 
com en les gestions de compres, de personal, administrativa i qualsevol altra que 
afecti el bon funcionament del CDCRB. 
 
d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de 
l'Unió Europea com del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com 
amb qualsevol d'altra entitat pública o privada. 
 
Art. 5è. Funcions del Consorci  
 
Per acomplir les seves finalitats, el CDCRB realitzarà entre altres, les funcions 
següents: 
 
1. Redactar estudis, plans i projectes de caràcter general o concret per tal 
d'aconseguir les finalitats esmentades. 
 
2. Establir mecanismes de control i col·laborar, tant amb els ens del Consorci com 
amb d'altres organismes públics o privats, a fi de conèixer l'estat de la contaminació 
i els paràmetres de qualitat ambiental a la conca. 
 
3. Actuar com a òrgan d'execució de projectes i instal·lacions i dirigir, realitzar, 
contractar i fiscalitzar les obres i accions corresponents. 
 



4. Actuar com a òrgan de prestació de serveis, procedint al seu disseny, direcció, 
realització, contractació i fiscalització. 
 
5. Impulsar l'educació mediambiental i la participació social, amb el 
desenvolupament de programes i activitats a nivell escolar, divulgatiu i especialitzat. 
 
6. Realitzar totes aquelles gestions, iniciatives i projectes que puguin ésser 
solucions als problemes mediambientals de la conca. 
 
7. Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del 
Consorci, dins les finalitats i funcions relacionades. 
 
Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar 
qualsevol de les formes de gestió i serveis establertes per la legislació de règim 
local, així com qualsevol forma de cooperació interadministrativa prevista per la 
normativa. 
 
Art. 6è. Nivells d'actuació del Consorci 
 
1.- Tots els Ajuntaments i altres organismes del Consorci s'integren en un nivell 
bàsic que comporta la realització per part del Consorci de les funcions 
assenyalades en els punts 1, 5, 6 i 7 de l'article anterior. 
 
2.- El Consorci definirà nivells específics d'actuació per a la realització d'altres 
funcions. Les condicions amb les que es desenvoluparan aquestes funcions així 
com els Ajuntaments i organismes on es realitzin, es recolliran en sengles annexes 
d'aquests Estatuts. 
 
3.- El Consorci podrà rebre encàrrecs i delegacions dels ens integrants i també 
subscriure convenis amb aquests o amb d’altres ens aliens per al desenvolupament 
d’actuacions relatives a les seves finalitats i funcions. 
 

CAPÍTOL II 
Règim orgànic 

 
Art. 7è. Òrgans del Consorci 
 
1.- El Consorci es regirà pels òrgans següents: 
a) La Junta general. 
b) La Comissió de govern. 
c) El President. 
d) El Gerent. 
 
2.- Podran, a més, crear-se Comissions informatives per a la preparació i l'estudi 
dels assumptes que corresponguin a la competència de la Junta general, i 
Comissions especials de caràcter transitori, per entendre d'assumptes concrets. 

 



Art. 8è. La Junta general: Composició i atribucions 
 
1.- La Junta general es l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. 
 
La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens 
consorciats. 
 
Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d'entre 
els Alcaldes membres i fins a tres Vicepresidents d'entre la resta de representants. 
 
Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i la resta de representants, 
seran elegits per un període de quatre anys i llur mandat coincidirà amb el període 
que duri el Consistori o òrgan de direcció que els hi hagi encomanat l'esmentada 
representació. 
 
En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés 
del seu càrrec o lloc en els respectius organismes que integren el Consorci, cessarà 
automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci i se li anul·larà la seva 
representació en el CDCRB.  
 
Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra 
que la substituirà, degudament facultada per l'Alcalde o el President de l'organisme 
a qui pertany. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència 
o dimissió d'algun membre de la Junta general. 
 
2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la 
relació següent: 
 
Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot. 
Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots. 
Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots. 
Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots. 
 
Per als municipis amb aigües vertents a altres conques, la valoració del vot es 
determinarà d'acord amb els habitants residents a la conca del Besòs. 
 
Consells Comarcals: 3 vots. 
Diputació de Barcelona: 3 vots. 
AMB: 9 vots. 
Altres ens públics: 1 vot. 
 
3.- Seran competències de la Junta general: 
a)  Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci. 
b)  L'aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del 

personal del Consorci. 
c) L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats 

realitzades. 
d) Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d'actuació. 



e) Aprovar l'admissió o la separació dels ens  i/o  de les entitats consorciades i fixar-
ne la participació econòmica que els hi correspongui com a membres del 
Consorci. 

f)  Modificar els estatuts. 
g) Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de 

govern. 
h)  Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern. 
i)  Nomenar el Secretari i l'Interventor del Consorci, a proposta del President. 
j)  La dissolució i la liquidació del CDCRB. 
k) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis. 
l)  L'adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci. 
m) L'aprovació de plans i projectes. 
n) Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i la creació 

d'òrgans desconcentrats. 
o) Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes 

per altres Administracions públiques diferents de les gestionades. 
p) Ser  informada de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de 

l'organisme, i efectuar-ne el seguiment. 
q) Ser informada dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres 

persones o entitats, públiques o privades. 
r)  Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, 

si s'escau dels serveis que prestin. 
s) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies 

del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb caràcter d'indelegables. 

 
La Junta general podrà delegar la competència per a l'adopció d'acords que no 
requereixin majories qualificades en els altres Òrgans del Consorci. 

 
Art. 9è. La Comissió de govern: Composició i atribucions 
 
1.- La Comissió de govern estarà formada pel President, Vice-presidents i un 
representant per a cada una de les subconques. 
 
2.- Els vocals de la Comissió de govern es renovaran cada quatre anys. 
 
3.- Els membres de la Comissió de govern podran constituir-se com a grup de 
treball per tal de preparar les decisions de la Comissió de govern en ple. 
 
Les sessions de la Comissió de govern i de llurs grups de treball seran obertes a la 
resta de membres del Consorci. 
 
4.- Si per qualsevol de les causes regulades en aquests Estatuts, o prevista en la 
normativa que es cita com a subsidiària, cessés algun vocal durant la vigència del 
seu mandat, es procedirà pels membres de la Junta general de cada subconca a 
elegir el que hagués de substituir-lo, el qual exercirà el càrrec esmentat durant el 
temps que faltés al seu antecessor per completar el seu període de gestió. 
 



5.- Serà de competència de la Comissió de govern: 
a)  Organitzar els serveis tècnics i administratius. 
b) Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i 

projectes aprovats. 
c) Nomenar, premiar i corregir al personal  tècnic  i  administratiu,  a  excepció del 

Gerent, Secretari i Interventor. 
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves 

bases d'execució, com també l'adquisició de béns mobles, sempre que no 
exigeixi crèdits superiors als consignats. 

e) Adoptar els acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns. 
f)  Concertar operacions de crèdit. 
g)  Fixar els criteris d'ordenació de pagaments. 
h) Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa 

total, donant-ne compte a la següent sessió de Junta general. 
i)  La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent 

d'ésser ratificades les que comportin compromisos de consignacions 
pressupostàries plurianuals. 

j)  Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci. 
k) Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos 

del Consorci, en cas d'urgència, tot donant-ne compte a  la Junta General en la 
seva primera reunió. 

l)  Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent. 
m) Rebre informació de les activitats que es  desenvolupin en  l’àmbit de la gestió 

del Consorci així com trametre suggeriments als òrgans del Consorci en 
assumptes relatius a la gestió dels mateixos. 

n) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el 
Gerent o en les entitats consorciades. 

o) Totes les que expressament li delegui la Junta General. 
p) Definir  els nivells específics d'actuació del Consorci i proposar-los a la Junta 

General per a la seva aprovació. 
 

Art. 10è. Atribucions del President i Vice-presidents 
 
1.- Correspondrà al President: 
a) Exercir la representació institucional del Consorci. 
b) Formar l'ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern. 
c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que 

exigeixi el seu millor compliment. 
d) Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la 

gestió del pressupost. 
e) Representar, judicialment i administrativa, al Consorci, i conferir manaments per 

a l'exercici de l'esmentada representació. 
f)  Exercir la competència sancionadora que correspongui al CDCRB. 
g) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el 

vot de qualitat. 
h)  Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns. 
i)  Proposar a Junta general el nomenament de Secretari i Interventor. 



j)  L'adopció d'aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de 
la Comissió de  govern que, per raons d'urgència, no poguessin esperar a la 
propera sessió que es celebri, a efectes de la seva ratificació si s'escau. 

k) Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs 
respectives competències. 

l)  Qualsevulla altres atribucions no assignades expressament a la Junta general o 
a la Comissió de govern. 

m) Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d'aquest òrgan. 
n) Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el 

Gerent, l'exercici de les atribucions compreses en els apartats precedents. 
 
2.- En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena del President, el 
substituirà un dels Vice-presidents. 

 
Art. 11è. El Gerent: Nomenament i funcions 
 
1.- El Gerent serà nomenat per la Junta general a proposta de la Comissió de 
govern i el nomenament haurà de recaure en una persona especialment capacitada 
per a aquest càrrec. 
 
2.- Seran funcions del Gerent: 
a) Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel 

compliment de les seves finalitats. 
b) Representar el Consorci davant les administracions públiques, institucions, 

entitats i particulars, excepció feta de  la representació institucional i al més alt 
nivell.  

c) La coordinació amb els ens i entitats consorciades. 
d) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot 

contractant el personal i, en el seu  cas, acomiadant-lo. 
e) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la 

quantia que es fixi en les Bases d'execució del pressupost. 
f)  Portar a terme, dirigir i inspeccionar les obres, activitats i serveis que realitzi el 

CDCRB, conforme als plans i projectes aprovats. 
g) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes. 
h) Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de 

resultats, liquidacions i comptes generals del Pressupost i sotmetre’ls a 
aprovació dels Òrgans corresponents. 

i)  Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci. 
j)  Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per 

part de la Secretaria i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans 
col·legiats. 

k) Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu, però 
sense vot. 

l) Preparar la documentació que s'ha de sotmetre a la consideració de Junta 
general i Comissió de govern i informar de tot el que calgui per l'adequat exercici 
de les seves competències. 

m) Formular al President del Consorci les propostes que cregui oportunes per a la 
bona marxa del Consorci. 



n) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no 
excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i sigui de 
durada inferior a un any. 

o)   Ordenar els pagaments. 
p)  Administrar els béns i el patrimoni del Consorci. 
q)  Establir el calendari i el programa  anual de les activitats del Consorci. 
r)  Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci 

execució dels programes aprovats per la Junta general. 
s)  Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General. 
t)  Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de 

xecs i talons de forma mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb 
l'Interventor/a general. 

u) Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i 
exercir la gestió ordinària del personal del Consorci, signant els contractes de 
treball, autoritzant els pagaments de nòmina i assentaments i  realitzant els altres 
actes necessaris per a la gestió del personal. 

v) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment 
dels acords de la Junta General. 

w) Totes les que expressament li delegui la Junta General, el President del 
Consorci, la Comissió de Govern i les que resultin d'aquests Estatuts per a 
l'execució dels acords d'aquells Òrgans. 

 
Art. 12è. Secretari i Interventor 
 
1.- El Consorci estarà assistit de Secretari i d'Interventor que seran nomenats 
lliurement per la Junta. 
 
2.- El Secretari del Consorci assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la 
Junta general i de la Comissió de govern i en farà les actes corresponents. 
 
Igualment l'Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta general i de la 
Comissió de govern, amb veu però sense vot. 

 
Art. 13è. Sessions 
 
1.- La Junta general celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any i 
sessió extraordinària sempre que sigui convocada pel President o a proposta de la 
tercera part dels seus membres. 
 
2.- La Comissió de govern es reunirà almenys una vegada cada tres mesos. 
 
3.- De cada sessió, tant de la Junta general com de la Comissió de govern, se 
n'aixecarà l'acta corresponent. 
 
4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans 
electrònics, amb l’ordre del dia acompanyat de la documentació que correspongui. 
Es notificaran a cadascun dels representants dels organismes del Consorci amb 
una antelació mínima de deu dies. 
 



5.- Les convocatòries de la Comissió de govern es faran de la mateixa forma que 
les de la Junta general, però amb una antelació mínima de vuit dies. 
 
6.- El temps mínim de convocatòria per a qualsevol sessió extraordinària serà de 48 
hores. 
 
7.- Pel càlcul dels quòrums necessaris per a la celebració de les sessions, es tindrà 
en compte el valor del vot. 

 
Art. 14è. Acords 
 
1. - Els acords s'adoptaran per majoria de la meitat més un dels vots assignats als 
membres que es trobin presents en el moment de la votació. 
 
2. - Caldrà majoria absoluta per l'aprovació de: 
a)  Proposta de modificació dels Estatuts. 
b)  Concert d'operacions de crèdit. 
c)  Proposta d'integració o de separació d'entitats en el Consorci. 
d)  Proposta de dissolució i liquidació del Consorci. 
e) Aprovació de pressupostos ordinaris i especials, així com d'ordenances fiscals 

reguladores de preus públics i taxes. 
 
3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres 
ens de l’administració local dins l’àmbit de la conca del Besòs. 
 
4.- Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica extraordinària 
d'algun dels Ajuntaments o ens del Consorci requeriran la ratificació de les 
respectives Corporacions o dels òrgans de govern respectius. 

 
Art. 15è. La comptabilitat i els comptes 
 
1.- El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del CDCRB serà el de la 
comptabilitat pública local. 
 
2.- El CDCRB confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de 
març de l'exercici següent. L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al 
President, previ informe de l'Interventor, donant-ne compte a la Junta general en la 
primera sessió que celebri. 
 
3.- El Compte General de Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe 
de la Comissió de govern, que actuarà com a Comissió especial de Comptes. 
S'exposarà al públic del termini reglamentari i es sotmetrà a aprovació de la Junta 
general abans del dia 1 d'octubre. 
 
4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, el CDCRB es 
regirà per les normes legals reguladores de la matèria aplicables als ens locals, 
quedant subjecte al control financer de les intervencions dels ens consorciats i a la 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
 



Art. 16è. Separació del Consorci 
 
1.- La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que estigui la 
institució dissident al corrent dels seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
 
2.- Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran 
retirar-se sense formular avís previ amb sis mesos d'antelació i sense que existeixi 
acord vàlid de la Junta general que aprovi la retirada de l'organisme consorciat. 
Aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de l'anualitat començada i/o 
fins que hagués acabat de pagar l'amortització dels serveis. 

 
Art. 17è. Integració al Consorci 
 
La integració d'algun altre Ajuntament o organisme al Consorci s'autoritzarà per la 
Junta general, prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat que ho desitgi, expressant els 
motius de la seva voluntat de formar part del CDCRB i aportant certificació de 
l'acord de la Corporació corresponent d'integració al Consorci i acatament dels seus 
Estatuts i normes reguladores restants. 

 
Art. 18è. Dissolució del Consorci 
 
1.- El CDCRB es dissoldrà per les causes següents: 
a)  Acord unànime de tots els que l'integren. 
b)  Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c)  Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 
d) Per transformació del CDCRB en una altra entitat, per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
 
2.- L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la 
liquidació dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió 
de les obres i instal·lacions existents. 

 
CAPÍTOL III 

Règim econòmico-financer 
 
Art. 19è. Recursos econòmics  
 
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos 
següents:  
a)  Productes del seu patrimoni. 
b)  Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions. 
c)  Els ingressos provinents de sancions. 
d)  Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals. 
e)  Col·laboracions, subvencions i donatius. 
f)  Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que 

s'estipula en aquests Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets. 
g)  Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta. 



h)  Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya-Decret legislatiu 3/2003. 

i)  Qualsevulla que pugui correspondre-li d'acord amb la legislació aplicable. 
 

Art. 20è. Aportacions dels ens consorciats 
 
1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa 
al seu manteniment. Per aquest concepte- el funcionament del Consorci- tots els 
Ajuntaments consorciats aportaran anyalment 0,012 EUR (abans 2.-PTA) per 
habitant, d'acord amb la rectificació anual del padró d'habitants de cada municipi. 
Per als municipis amb aigües vertents a altres conques, l'aportació es determinarà 
d'acord amb els habitants residents a la conca del Besòs. 
 
Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 
EUR (abans 2.000.-PTA). 
 
2.- L'aportació de l'AMBes fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA)per habitant i any, 
tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aquest 
organisme formen part del Consorci. 
 
3.- L'aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) 
per habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis, no 
inclosos en l'AMB, que dins l'àmbit d'aquest organisme formen part del Consorci. 
 
4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR (abans 1.-
PTA)per habitant i any, tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que 
dins l'àmbit d'aqueixos organismes pertanyen a la conca del Besòs. 
 
5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en 
l’acord que n’autoritzi la integració. 
 
6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i 4 d'aquest article 
experimentaran anyalment les variacions que es derivin del pressupost aprovat. 
Aquestes variacions seran aprovades per la Junta general en la sessió ordinària en 
que s'aprovi el pressupost anyal. 

 
Art. 21è. Drets i taxes 
 
El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per ala 
imposició de drets i taxes per a la prestació dels serveis que estableixi i podrà, 
també, imposar drets i taxes per a l’exercici de les seves funcions, prèvia aprovació 
de les ordenances fiscals preceptives. 

 
Art. 22è. Garanties 
 
El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens associats en el 
termini assenyalat per a fer-ho. En el cas que aquestes aportacions no es facin 
efectives en el termini assenyalat, el CDCRB està facultat per a sol·licitar de 
l’il·lustríssim senyor Delegat d'Hisenda de la província de Barcelona, o de l'òrgan 



competent de la Generalitat, el pagament de l'aportació de l'ens deutor, carregant-
ho a les participacions en impostos liquidats que li corresponguin. 
 
Art. 23è. Pla general d'actuació 
 
El Consorci desenvoluparà la seva activitat basant-se en un pla general d'actuació, 
la vigència del qual s'entendrà al període que s'indiqui, i formularà un pressupost 
anyal. 

 
Art. 24è. Règim jurídic 
 
Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre règim jurídic es 
contenen en la legislació vigent i seran impugnables per la via administrativa i 
jurisdiccional, conforme a la legislació vigent. 

 
Art. 25è. Contractació de personal 
 
La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la normativa 
vigent en matèria de personal. 

 
Disposició final 
 
Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran 
automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió. 
 
En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del CDCRB per 
introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments 
oportuns. 
 
Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació 
bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran 
de l’expressa publicació per part del CDCRB ni dels ens consorciats. 
 
La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol 
altres àmbits, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que 
interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 

 
ANNEX I 

Composició de les subconques del riu Besòs 
 
1. Mogent 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Antoni de Vilamajor 
Cànoves i Samalús 
Llinars del Vallès 
Cardedeu 
La Roca del Vallès 
Vilanova del Vallès 



Vallromanes 
Montornès del Vallès 
 
2. Congost 
Balenyà 
El Brull 
Seva 
Centelles 
Sant Martí de Centelles 
Aiguafreda 
Tagamanent 
Figaró-Montmany 
La Garriga 
L'Ametlla del Vallès 
Les Franqueses del Vallès 
Canovelles 
Granollers 
 
3. Tenes 
Castellcir 
Castellterçol 
Sant Quirze de Safaja 
Sant Feliu de Codines 
Bigues i Riells 
Santa Eulàlia de Ronçana 
Lliçà d'Amunt 
Lliçà de Vall 
Parets del Vallès 
Montmeló 
 
4. Riera de Caldes 
Gallifa 
Caldes de Montbui 
Sentmenat 
Palau-solità i Plegamans 
Polinyà 
Santa Perpètua de Mogoda 
 

5. Ripoll 
Sant Llorenç Savall 
Matadepera 
Castellar del Vallès 
Sabadell 
Sant Quirze del Vallès 
Barberà del Vallès 
Badia del Vallès 
Ripollet 
Sant Cugat del Vallès 
Cerdanyola del Vallès 
Montcada i Reixac 



6. Besòs 
Mollet del Vallès 
Martorelles 
Santa Maria de Martorelles 
Sant Fost de Campsentelles 
La Llagosta 
Santa Coloma de Gramenet 
Barcelona 
Sant Adrià de Besòs 
Badalona 
Tiana 
Montgat 

 
ANNEX II 

Actuació de sanejament en alta 
 

Condicions: 
1.- El CDCRB efectuarà el control d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram i als col·lectors. 
 
2.- El CDCRB gestionarà el servei d'operació i manteniment de les obres i 
instal·lacions de sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions 
depuradores). 
 
3.- El CDCRB assumirà els drets i obligacions com a Administració actuant en 
matèria de sanejament en alta, segons allò que assenyala la normativa vigent. 
 
4.- El CDCRB assumirà la titularitat de les obres i instal·lacions de sanejament en 
alta. 
 
5.- Els Ajuntaments i organismes de la relació següent reconeixen la competència 
reguladora i sancionadora del CDCRB en matèria d'utilització i abocaments a la 
xarxa de sanejament, d'acord amb el Reglament Regulador d'abocaments d'aigües 
residuals del CDCRB. 
 
6.- Els Ajuntaments i organismes no s'obliguen a fer cap aportació econòmica al 
CDCRB com a contraprestació d'aquesta actuació.  

 
Relació d'Ajuntaments i organismes: 

 

Mogent 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Antoni de Vilamajor 
Cànoves i Samalús 
Llinars del Vallès 
Cardedeu 
La Roca del Vallès 
Vilanova del Vallès 
Vallromanes 
Montornès del Vallès 



Congost 
Sant Martí de Centelles 
Aiguafreda 
Tagamanent 
Figaró-Montmany 
La Garriga 
L'Ametlla del Vallès 
Les Franqueses del Vallès 
Canovelles 
Granollers 

 
Tenes 
Castellcir 
Castellterçol 
Sant Feliu de Codines 
Bigues i Riells 
Santa Eulàlia de Ronçana 
Lliçà d'Amunt 
Lliçà de Vall 
Parets del Vallès 
Montmeló 
 
Riera de Caldes 
Caldes de Montbui 
Sentmenat 
Palau-solità i Plegamans 
Polinyà 
Santa Perpètua de Mogoda 
 
Ripoll 
Sant Quirze del Vallès 
 
Besòs 
Mollet del Vallès 
Martorelles 
Santa Maria de Martorelles 
Sant Fost de Campsentelles 
La Llagosta 

 

ANNEX III 
Actuació de sanejament en baixa: Neteja i conservació de clavegueram 

 
Condicions: 
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions 
econòmiques es concreten en els documents de formalització del servei subscrits 
amb cada Ajuntament o organisme. 
 
Relació d’Ajuntaments i organismes: 
Caldes de Montbui 
Granollers 



La Llagosta 
Lliçà d’Amunt 
Mollet del Vallès 
Montmeló 
Sentmenat 
Tagamanent 
 

ANNEX IV 
Actuació de sanejament en baixa: Gestió del servei municipal de clavegueram 

 

Condicions:  
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions 
econòmiques es concreten en els documents de formalització del servei subscrits 
amb cada Ajuntament o organisme. 
 

Relació d’Ajuntaments i organismes:”. 
 

Segon.- Manifestar la conformitat de la Diputació de Barcelona a què l’article 12 dels 
Estatuts del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs sigui modificat en el 
sentit que les funcions de secretaria i intervenció seran exercides d’acord amb el règim 
que preveu la disposició addicional segona de la L 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, i la normativa que el desplega, atesa la naturalesa d’entitat 
pública de caràcter associatiu i local, definida a l’article 1.1, in fine, dels Estatuts de 
l’esmentat Consorci. 
 

Tercer.-  Donar trasllat dels precedents acords al Consorci, als altres ens consorciats i 
al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona 
(CSITAL), per al seu coneixement i efectes. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de  fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
(19), Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
– Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2). 
 
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 del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre la proposta de 
modificació de la llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproducció. 
 

Els diputats, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM), i d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUIA-E) exposen:  
 



El ministre de Justícia ha anunciat que el govern d'Espanya presentarà aviat una 
nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs. Segons les pròpies 
declaracions efectuades per Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova regulació tindrà 
els  punts claus en: 
 
 El retorn  a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985, en la qual 

les dones no podran decidir, seran els metges qui decidiran per elles. 
 
 Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació 

fetal. 
 
 Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare, 

mostrant un clar menyspreu i  desconfiança cap a les dones, a les quals deixa 
sense poder de decisió, donant aquest poder a professionals externs.  

 
El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món 
occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan  legisla sobre l'avortament 
retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de 
l'any 1985, deixant les dones espanyoles amb dues úniques opcions, avortar fora 
d'Espanya si  tenen recursos per fer-ho, o bé avortar a Espanya en condicions de 
clandestinitat  amb el conseqüent risc per a la seva salut i la seva vida. 
 
Volem recordar que el Tribunal Constitucional el 1985, va fer palès que, en relació  
l'avortament, no estem en un conflicte entre dos drets fonamentals, perquè els únics 
drets fonamentals implicats aquí són els drets de les dones, sent el no nascut  un bé 
jurídic  que resta degudament protegit per la legislació vigent. 
 
També és important tenir en compte que la llei actual, aprovada l'any 2010, va ser 
totalment avalada pel Consell d'Estat, que en aquell moment, va argumentar que era 
necessari  reformar  la regulació per adaptar-la a la realitat i també va destacar la 
constitucionalitat dels seus articles.  
 
Malgrat tot això, el Partit Popular va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra 
la llei actual - com ho va fer en relació als matrimonis homosexuals - que encara no 
ha quedat resolt pel Tribunal Constitucional. Tot i així, el ministre de Justícia prefereix 
no esperar el dictamen del Tribunal Constitucional i, es doblega, una vegada més, a 
les demandes dels sectors més ultraconservadors de la nostra societat.  
 
Perquè d’allò que està parlant Gallardón, d'acord amb la Conferència Episcopal, és 
en realitat d’eliminar el dret a decidir de les dones,  i que aquesta eliminació sigui a 
costa de posar en risc la salut i la vida de les dones. 
 
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només 
incrementen el nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten 
clandestinament i en condicions insalubres. Si aquesta anunciada reforma segueix 
endavant és segur que estaran retallant dos drets a les dones:  el dret a decidir 
lliurement i el dret a la salut.  
 



La proposta del govern sobre l'avortament ens portarà a la cua d'Europa, a una 
regulació que estarà al nivell de Malta, Andorra o Polònia, els països més restrictius i 
conservadors en els seves normatives. Ens situa en la clandestinitat o en l’estranger. 
És més, en els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d'avortament, 
però cap d’ells no ha retrocedit.  
 
La gran majoria de països d'Europa permet la interrupció voluntària de l'embaràs 
sense justificació fins la setmana 14, oscil·lant entre la setmana 10 de Portugal i les 
24 setmanes d'Holanda.  
 
L'any 2008 ja el Consell d'Europa va aprovar  una recomanació per al seus 47 països 
on consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs,  garantit per l'Estat, que 
converteixi aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar 
l’avortament, allà on és delicte. I el més important per a la situació actual: es mostra a 
favor d’una llei de terminis i reclama classes d'educació sexual obligatòries per als i 
les joves. 

 
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat 
lliurement decidida, que implica, entre altres coses, que les dones decideixin  sobre 
el seu embaràs i que aquesta decisió -conscient i responsable- sigui respectada; a 
més, aquesta llei garanteix el dret a l'educació i la salut sexual.  Perquè només amb 
l'educació sexual adequada i amb la millora a l'accés a mètodes anticonceptius, 
podem evitar de manera més efectiva, especialment en la gent jove, infeccions de 
transmissió sexual i embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d'IVEs; tanmateix,  
l’actual llei de Salut Sexual i  Reproductiva i IVE garanteix la igualtat en l'accés, en 
totes les Comunitats Autònomes, a les prestacions en l'àmbit de la salut sexual i 
reproductiva, així com l’accés a mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària 
d'embaràs. 
 
Els i les socialistes entenem que no es pot legislar d’esquena a la realitat, i la realitat 
més gran és que les dones arreu del món tenen avortaments, legalitzats o no.  
 
La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és  negant l'accés de les 
dones a procediments legals i  segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva 
pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats. 
 
Per tot l'anterior i en conseqüència, els grups del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal (PSC –PM) i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-EPM) proposen al Ple de la Corporació, d’acord amb 
el que disposa el Reglament Orgànic, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Reconèixer el  dret a una maternitat  lliurement decidida, que implica, 
entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta 
decisió conscient i responsable sigui respectada. 
 



SEGON.- Recordar al Govern d’Espanya l’aconfessionalitat proclamada en la  
Constitució i, en aquest sentit, rebutjar qualsevol ingerència en el dret a una  
maternitat lliurement decidida. 
 
TERCER.- Mostrar-se contrari a la reforma anunciada de  la Llei Orgànica 2/2010, de 
3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs 
anunciada pel ministre Gallardón i rebutjar la regressió que això suposaria. 
 
QUART.- Apel·lar a la responsabilitat del Ministre de Justícia i del Govern del Partit 
popular per a legislar a partir del consens social tot vetllant per la igualtat de gènere i 
del respecte a les llibertats personals. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords al Ministeri de Justícia, al Govern de l’Estat, al 
Congrés dels Diputats, als grups polítics així com a l’ACM, a la FMC i als 
ajuntaments de les comarques de Barcelona. 

 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Portaveu del Grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: D’una banda, per 
anunciar que aquesta és, probablement, una moció preventiva perquè el que tenim ara 
mateix és l’anunci d’una nova regulació de la interrupció de l’embaràs i, per tant, 
pensem que és el moment oportú per presentar la moció i per pronunciar-se en aquest 
cas com a Diputació de Barcelona; com ho han fet ja, sortosament, molts ajuntaments i 
moltes entitats del país. Perquè aquesta nova regulació anunciada és un retorn al 
passat. 
 
Ara que parlem tant del dret a decidir, nosaltres volem reivindicar aquí el dret a decidir 
de les dones, sobre el seu cos i la seva salut en aquest cas. És cert que, com diu molt 
bé la moció, durant els darrers 28 anys han estat 36 els països europeus que han 
modificat la seva regulació de la interrupció de l’embaràs però, en tots els casos, ho 
han fet avançant en supòsits perquè el que demostren les xifres és que, precisament 
aquí, a Catalunya, des que es va aprovar la darrera regulació (2010) ha disminuït el 
nombre d’avortaments. Ha disminuït perquè es donen garanties i es respecta, com 
deia abans, el dret de les dones. Es donen garanties per poder avortar i el fet de 
retornar al passat significa, simplement, que a les dones, com també diu molt bé 
l’exposició de motius, només els queden dues possibilitats: fer-ho d’una manera 
clandestina o sortir a l’estranger per poder fer-ho. 
 
Crec que és molt important recordar que els governs no poden legislar per a una 
minoria o un col·lectiu determinat. Jo crec que el marc ha de ser sempre ampli i 
després cada persona, en aquest cas cada dona, ha de decidir segurament segons les 
seves conviccions morals què és el que ha de fer, però el marc de la legislació ha de 
ser ampli i ha de contemplar tots els supòsits, que crec que és el que hauríem de dir al 
ministre Gallardón i a la Conferència Episcopal: que la llei ha de ser per a tothom i, a 
partir d’aquí, cadascú ha d’actuar en conseqüència. En qualsevol cas, la Llei no obliga 
a avortar, simplement facilita el marc i considera una sèrie de supòsits. 
 
Bé, per part nostra, poca cosa més. Crec que s’explica molt bé a partir de la moció i el 
que volem, sobretot, és això, és reconèixer aquest dret que tenim les dones a una 
maternitat lliurement decidida, recordar al Govern d’Espanya, com diu molt bé la part 



dispositiva, l’aconfessionalitat proclamada en la Constitució, mostrar-nos en contra 
d’aquest anunci i, per tant, demanar que no es produeixi de cap de les maneres.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella. Diu: Nosaltres donarem suport a aquesta proposició 
perquè creiem que, tot i que efectivament podríem dir que és preventiva, es basa en 
un anunci d’un ministre, però un dels anuncis dels ministres del Govern central que 
sempre tenen en comú dos aspectes. El primer d’ells és la recentralització de 
competències i ficar-se en les competències de les comunitats autònomes i els ens 
locals, com hem pogut veure en altres ocasions, en la Diputació i en el Parlament de 
Catalunya. Un segon aspecte comú és un gir ultraconservador que restringeix les 
llibertats assolides en els darrers anys, sovint dècades, com és el cas que avui parlem 
(25 anys). 
 
Ara, amb les declaracions, les intencions i els anuncis dels ministres del Govern 
central, toca el torn al ministre Ruiz Gallardón, qui ens anuncia la reducció de la 
capacitat de les dones per decidir sobre elles mateixes en cas d’embaràs, en 
pràcticament tots els casos, inclosos els casos de risc matern o de malformació. 
Nosaltres sempre hem estat a favor del dret a decidir com a bons republicans que som 
i els d’ERC creiem que el dret a decidir s’ha d’aplicar en l’àmbit del gènere, en aquest 
cas, també a escala col·lectiva, de poble i, en el cas de Catalunya, quan hi ha també 
una demanda molt àmplia de la ciutadania per poder decidir el seu propi futur polític, 
doncs també estem a favor d’aquest dret a decidir. 
 
Per altra part, hi ha un altre aspecte que ens preocupa de l’anunci del ministre de 
Justícia, que és la barreja dels temes de caràcter religiós amb els temes de caràcter 
fisiològic. Jo, en aquests dies del pont de Sant Joan, he tingut l’oportunitat d’anar a 
veure l’exposició que es fa a les Drassanes de Barcelona, de la qual la Diputació forma 
part, on s’explica una mica com va ser el viatge de Darwin en el Beagle i quina era la 
seva manera d’entendre l’evolució de l’espècie humana. A aquest ritme, el PP farà que 
en els textos escolars, en comptes de parlar de l’evolució, parlem del creacionisme i 
que cada una de les espècies existents ha estat creada d’una manera divina. Per tant, 
els aconsello que, abans que la treguin, vagin a veure aquesta exposició de Darwin i 
vegin com ha anat evolucionant el món. 
 
I, per últim, també voldria fer una consideració que ens sembla rellevant, Quan es pren 
una decisió i es fa una legislació, ja sigui una Llei o una Ordenança, val la pena 
observar quins són els efectes que han produït amb el pas del temps. La legislació 
vigent sobre l’avortament, estadísticament, és realment incontestable que ha portat 
una reducció dels avortaments; per tant, si la preocupació és aquesta, el que hauria de 
fer-se és donar suport a la legislació vigent. Per tant, des d’ERC, tant el sector 
countryside (muntanya) com el sector seaside (mar) votarem a favor d’aquesta 
proposició. 
 
Tot seguit intervé la Diputada del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa, Sra. Blasco, qui diu: En el nostre Grup, sempre tenim 
llibertat de vot però crec que no m’equivocaré si dic que tots quatre votarem lliurement 
a favor d’aquesta moció, i ho farem perquè tenim clar que ens oposem molt 
rotundament a aquesta reforma de la Llei de l’avortament perquè suposa un retrocés 



en matèria de drets de les dones i perquè suposa un inacceptable intrusisme de les 
ultraconservadores doctrines de la jerarquia eclesiàstica, impròpies d’un Estat laic. 
 
L’actual Llei es va aprovar amb un ampli consens social, per damunt de doctrines 
ultraconservadores, tenint en compte la fonamentació científica i no basant-se en les 
creences morals. Aquesta reforma que ens anuncien suposaria deixar milers de dones 
i professionals de la sanitat en una situació d’absoluta inseguretat jurídica i pensem, i 
així és, que és un greu atemptat a les dones i al seu dret a decidir sobre el seu propi 
cos. Tenim molt clar que situarà moltes dones en una clara vulnerabilitat social. Tornar 
a una Llei de supòsits en lloc d’una Llei de terminis, ja s’ha dit, ens col·loca a la cua 
d’Europa i sabem perfectament, perquè ens ho ha dit l’experiència en el seu dia, quan 
vàrem tenir una Llei de supòsits i no de terminis, que aquest canvi no disminuirà els 
avortaments sinó que, ben al contrari, situarà les dones en un risc més alt per a les 
seves vides i la seva salut i fomentarà la inequitat perquè aquelles que tinguin i 
continuïn tenint recursos continuaran sortint a l’estranger a avortar, com es feia 
anteriorment. 
 
Per tot això, reiterem el nostre posicionament favorable a la moció i la nostra oposició 
a qualsevol canvi de la Llei d’avortament que es va redactar amb tant ampli consens 
social i amb totes les fonamentacions jurídiques i científiques que hi havia a l’abast i 
ens situava, finalment, en un marc europeu de progrés i no en un marc europeu 
retrògrad, conservador i lligat als desitjos de les esglésies més conservadores. 
 
A continuació intervé el Diputat del Partit Popular, Sr. García Bragado. Diu: En 
primer lugar, permitan que les haga una invitación a realizar una road movie de plenos 
celebrados durante los últimos años en la Diputación. Observaríamos, de manera 
sistemática, que las mociones sobre cuyos temas no tiene competencia esta casa no 
son, en muchos casos ni tan siquiera son competencia del Parlamento de Cataluña. 
Por lo tanto, podríamos establecer un símil donde este tipo de mociones aparece y 
desparece como el Guadiana y, si en el caso del Guadiana, su caudal responde al 
terreno, en el caso que nos ocupa las mociones responden al color de quien gobierna. 
 
Parece que los representantes del anterior tripartito (ICV, PSC y ERC) pretenden 
convertir ahora el Salón de Plenos en un Parlamento en miniatura y transformarlo en 
un altavoz de sus debates que corresponden a otros ámbitos. Yo no voy a reproducir 
los debates parlamentarios que ha habido sobre la materia y no creo necesario 
defender al ministro Ruiz Gallardón, puesto que se defiende bastante bien, y sólo 
explicaré que nosotros votaremos en contra de esta moción por las siguientes 
razones. 
 
La primera, porque nos parece muy bien todo aquello que suponga respetar el 
derecho a la vida y recogido, como está, en el Código Civil, en especial para los más 
débiles, como es el caso del nonato. Nosotros defendemos la vida por razones éticas, 
por supuesto, y, en mi caso, reforzadas por la moral religiosa que he recibido y de la 
cual no me avergüenzo. Lo que discutimos es el principio del feto a ser y, como tal, es 
un portador de derechos desde el instante de la concepción. Y una cosa está clara: el 
óvulo fecundado es algo vivo y es portador de la necesaria información genética para 
convertirse en un ser humano si no lo truncamos artificialmente. Nosotros vamos a 
hacer, simplemente, lo que el marco legal dictamina en el Tribunal Constitucional, y 



eso es lo que figuraba en nuestro programa electoral, cosa que no figuraba en el 
programa socialista de 2008, cuando hicieron una ley que vulneraba de forma clara los 
plazos legales en las semanas de gestación para realizar abortos. 
 
Nuestro partido ganó las últimas elecciones generales y, por lo tanto, lógicamente 
vamos a intentar cumplir nuestro compromiso electoral y, simplemente, quiero terminar 
con dos reflexiones. Nosotros no vamos a legislar desde un punto de vista solamente 
religioso, porque no se legisla únicamente para creyentes, pero sí vamos a legislar 
para garantizar el derecho del feto a la vida y a la libertad a nacer. Todos los que hoy 
estamos aquí estamos porque nos dieron ese derecho a nacer. Y como última 
reflexión: ¿No se deberían realizar políticas de fomento y ayuda a la natalidad, en 
estos momentos en que nuestra pirámide poblacional se estrangula? Los hechos son 
tozudos y a nadie se le escapa que somos un país que envejece, con el consiguiente 
riesgo que esto supone para el mantenimiento del Estado del Bienestar. No creo que 
ignoren las graves consecuencias de, en la situación actual, estar perdiendo 
población. Y, finalmente, nuestro Grupo agradecería que en los futuros plenos se 
ofrezcan debates de tinte supramunicipal más que parlamentario.  
 
Intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, qui diu: 
Molt breument. Ja anunciava el president abans d’iniciar el debat del punt que el vot de 
CiU seria lliure, com ho és sempre, però per aclarir la intervenció de la diputada d’ICV 
en tot cas és lliure i individualitzat. Aquesta és la matisació que caldria fer darrere de la 
seva intervenció. Per tant, el vot de CiU serà individualitzat, perquè entenem diverses 
coses. 
 
La primera, que és una qüestió moral més que física, tot i que té unes conseqüències 
físiques. Però que cal, en aquest cas i en molts d’altres, que els diputats actuïn amb la 
consciència que creguin necessària, insisteixo, perquè crec que és una qüestió més 
moral que no pas física. Aquesta era la primera qüestió. 
 
La segona vindria de la moció, perquè sí que caldria aclarir, m’ho deia algun diputat, 
que el que pretén el punt segon de l’acord, quan diu “no acceptar la ingerència” se 
suposa que del Govern, entendríem que el que proposa la moció és mantenir la Llei 
actual, no pas obrir una Llei més àmplia que la que estem discutint o ha estat fins ara, 
sobretot perquè en aquest punt calia saber si és que estàvem parlant de l’avortament 
als vuit mesos o alguna cosa d’aquestes que canvia radicalment la proposta. 
 
I la següent qüestió important és que estem parlant d’una prèvia, estem parlant sobre 
unes declaracions del ministre Gallardón, que sí que poden derivar en una Llei. Hi ha 
un anunci, no una proposta de Llei i, per tant, quan vegem la Llei també podrem saber 
una mica més. I només dues qüestions no de rectificació però sí que m’agradaria 
intervenir en aquest sentit. Deia la diputada del PSC que les lleis es fan per a la 
majoria. Li voldria recordar que les lleis es fan per protegir les minories en aquest cas. 
Afecten la majoria però serveixen per protegir les minories i, en aquest cas, la Llei surt 
per aquest costat. En tot cas, insisteixo, la intervenció acaba dient vot lliure i 
individualitzat per part del Grup de CiU.  
 
Tot seguit es procedeix a realitzar una votació a ma alçada, sent el resultat de 29 vots 
a favor 7 en contra i 13 abstencions. Els vots han estat els següents: a favor de la 



moció 19 vots dels membres del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal (Srs./es Antoni Fogué Moya, Xavier Amor i Martín, Jaume Bosch i 
Pugès, Manuel Bustos i Garrido, Pilar Díaz i Romero, Carme García i Lores, Ignasi 
Giménez i Renom, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Manel Enric Llorca i 
Ibañez, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep Monrás i Galindo, 
Immaculada Moraleda i Pérez, Rafael Roig i Milà, Carles Ruiz i Novella, Jordi Serra i 
Isern, Ramon Serra i Millat, i Francesc Serrano i Villarroya) 4 vots de membres del 
Grup  d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (Srs./es.  
Elsa Blasco i Riera, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Arnau Funes i Romero i  Alex 
Mañas i Ballesté) 2 vots de membres del Grup d’Equerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (Srs. Jordi Portabella i Calvete i Pere Prat i Boix) i 4 vots dels 
membres del Grup de Convergència i Unió (Srs./es Marc Castells i Berzosa, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Carles Rossinyol i Vidal i Maria Mercè Rius i Serra) 
 
En contra de la moció 5 vots dels membres del Grup del Partit Popular (Srs./es Jesús 
Angel García Bragado, Josep Llobet Navarro, Mònica Querol Querol, Ramon Riera 
Macia i Alberto Villagrasa Gil) i 2 vots dels membres del Grup de de Convergència i 
Unió (Srs. Salvador Esteve i Figueras i Joaquim Ferrer i Tamayo). 
 
13 abstencions de membres del Grup de Convergència i Unió (Srs./es Ferran Civil i 
Arnabat, Mercè Conesa i Pagès, Gerard Ardanuy i Mata, Ramon Castellano i 
Espinosa, Joan Carles García i Cañizares, Mireia Hernández i Hernández, Josep Oliva 
i Santiveri, Joan Puigdollers i Fargas, Ramon Riera i Bruch, Joan Roca i Lleonart, 
Josep Salom i Ges, Mireia Solsona i Garriga i Jordi Subirana i Ortells). 
 
 I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels membres presents a la sessió. 
 
2.- MOCIÓ que presenten els grups polítics del PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la 
Diputació de Barcelona, en defensa del model de comunicació pública local. 
 
Després de presentar un text original de la moció, subscrit pels Grups polítics del PSC-
PM i ICV-EUiA-EPM, que va tenir entrada en el Registre General de la Diputació de 
Barcelona el dia 26 de juny i que te el contingut següent:  
 

Atès que des de la recuperació democràtica la Diputació de Barcelona ha impulsat un 
model descentralitzat de comunicació pública local i en català de qualitat al servei de 
la ciutadania i del municipalisme català. 
 
Atès que al llarg dels anys i des de la creació del Consorci de Comunicació Local 
l'any 1994 i des de l'inici de les emissions de COM Ràdio el 1995 i de la Xarxa de 
Televisions Locals (XAL) el 1999, els mitjans de comunicació de la Diputació de 
Barcelona han complert la funció pública de comunicació, al servei de la ciutadania, 
fomentant la proximitat a la realitat dels municipis, implicant el teixit social i cultural en 
el foment de la realitat quotidiana als nostres pobles i ciutats. Com a mitjans de 
comunicació la seva trajectòria han estat al servei de les ràdios i televisions locals, 
contribuint a crear una realitat comunicativa local en xarxa. 
 
Atès que el novembre de 2012 es constitueix la Societat de responsabilitat limitada, 
Xarxa Audiovisual Local s.l. com a integració de les anteriors estructures (Agència de 



Comunicació Local s.a. i la Xarxa Audiovisual Local epe) per a prestar i proveir 
serveis a les administracions locals i als ens públics i privats. 
 
Atès que en el darrer Consell d'Administració es va aprovar el Pla Estratègic de la 
XAL i la unificació de les corresponents plantilles i alhora el govern va expressar la 
voluntat de mantenir i harmonitzar els llocs de treball. 
 
Atès que de forma reiterada i especialment  arrel de la conversió de la XAL en una 
societat mercantil, els grups sotasignats han demanat al govern de la Diputació de 
Barcelona consens polític i diàleg per definir el futur de la XAL i tanmateix hem 
rebutjat la unilateralitat de les decisions. 
 
Atès que sense cap informació prèvia al Consell d'Administració i sense consens 
polític, la direcció de la XAL va acomiadar dimecres 19 de juny a quinze treballadors i 
treballadores per la via de l’acomiadament objectiu, al·legant causes econòmiques i 
organitzatives, i emparant-se en la reforma laboral, tot just l’endemà que es tanqués 
el procés negociador del primer conveni col·lectiu de la XAL, SL. 
 
Atès que aquests acomiadaments es produeixen entre la signatura del conveni amb 
la representació dels treballadors i les treballadores i la ratificació en assemblea per 
part d’aquests el que només es pot interpretar com una mesura de força amb l’únic 
objectiu de coaccionar i violentar les relacions laborals en el marc del procés de 
ratificació del conveni.  
 

Els grups del PSC-PM i ICV-EUIA-EPM i presenten la següent proposta d’acords al 
ple de la Diputació de Barcelona: 
 

1. Reprovar la decisió del Conseller Delegat de la XAL, Sr. Francesc Pena, 
d’acomiadar quinze treballadors i treballadores tot just el dia següent de la signatura 
del primer conveni de la XAL i dos dies abans del ratificació d’aquest per part de 
l’assemblea de treballadors i treballadores. 
 
2. Instar la revocació de l’acord pres pel Conseller Delegat de la XAL i, en 
conseqüència, la readmissió immediata dels treballadors i treballadores acomiadats 
el 19 de juny. 
  

3. Instar a què es garanteixi el diàleg i la recerca de solucions compartides, entre els 
diferents grups de la Diputació de Barcelona, sindicats, treballadors i treballadores 
i empresa, per mantenir un model de comunicació pública local de proximitat, 
participatiu, plural i democràtic al servei de la ciutadania." 
 

4. Comunicar aquests acords al Conseller Delegat de la XAL, als sindicats de 
treballadors i treballadores de la XAL i de la Diputació de Barcelona, les persones 
afectades, els ajuntaments membres del Consorci de Comunicació Local (CCL) així 
com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis 
de Catalunya.  

 
Abans de l’inici d’aquesta sessió, els mateixos grups han presentat un nou text, 
modificat per via transaccional amb la resta de grups, en el qual els punts 1 i 2 de la 
moció inicial es substitueixen per un nou apartat.  



 
Per tant, la moció modificada i transaccionada que es sotmet a deliberació i votació és 
la següent: 
 

Atès que des de la recuperació democràtica la Diputació de Barcelona ha impulsat un 
model descentralitzat de comunicació pública local i en català de qualitat al servei de 
la ciutadania i del municipalisme català. 
 
Atès que al llarg dels anys i des de la creació del Consorci de Comunicació Local 
l'any 1994 i des de l'inici de les emissions de COM Ràdio el 1995 i de la Xarxa de 
Televisions Locals (XAL) el 1999, els mitjans de comunicació de la Diputació de 
Barcelona han complert la funció pública de comunicació, al servei de la ciutadania, 
fomentant la proximitat a la realitat dels municipis, implicant el teixit social i cultural en 
el foment de la realitat quotidiana als nostres pobles i ciutats. Com a mitjans de 
comunicació la seva trajectòria han estat al servei de les ràdios i televisions locals, 
contribuint a crear una realitat comunicativa local en xarxa. 
 
Atès que el novembre de 2012 es constitueix la Societat de responsabilitat limitada, 
Xarxa Audiovisual Local s.l. com a integració de les anteriors estructures (Agència de 
Comunicació Local s.a. i la Xarxa Audiovisual Local epe) per a prestar i proveir 
serveis a les administracions locals i als ens públics i privats. 
 
Atès que en el darrer Consell d'Administració es va aprovar el Pla Estratègic de la 
XAL i la unificació de les corresponents plantilles i alhora el govern va expressar la 
voluntat de mantenir i harmonitzar els llocs de treball. 
 
Atès que de forma reiterada i especialment  arrel de la conversió de la XAL en una 
societat mercantil, els grups sotasignats han demanat al govern de la Diputació de 
Barcelona consens polític i diàleg per definir el futur de la XAL i tanmateix hem 
rebutjat la unilateralitat de les decisions. 
 
Atès que sense cap informació prèvia al Consell d'Administració i sense consens 
polític, la direcció de la XAL va acomiadar dimecres 19 de juny a quinze treballadors i 
treballadores per la via de l’acomiadament objectiu, al·legant causes econòmiques i 
organitzatives, i emparant-se en la reforma laboral, tot just l’endemà que es tanqués 
el procés negociador del primer conveni col·lectiu de la XAL, SL. 
 
Atès que aquests acomiadaments es produeixen entre la signatura del conveni amb 
la representació dels treballadors i les treballadores i la ratificació en assemblea per 
part d’aquests el que només es pot interpretar com una mesura de força amb l’únic 
objectiu de coaccionar i violentar les relacions laborals en el marc del procés de 
ratificació del conveni.  
 

Els grups del PSC-PM i ICV-EUIA-EPM i presenten la següent proposta d’acords al 
ple de la Diputació de Barcelona: 
 

1. Convocar una Junta General Extraordinària en el termini d’un mes per revisar la 
dedició del Conseller Delegar i tractar la possible reincorporació dels treballadors i 
treballadores. 
 



2. Instar a què es garanteixi el diàleg i la recerca de solucions compartides, entre els 
diferents grups de la Diputació de Barcelona, sindicats, treballadors i treballadores 
i empresa, per mantenir un model de comunicació pública local de proximitat, 
participatiu, plural i democràtic al servei de la ciutadania." 
 

3. Comunicar aquests acords al Conseller Delegat de la XAL, als sindicats de 
treballadors i treballadores de la XAL i de la Diputació de Barcelona, les persones 
afectades, els ajuntaments membres del Consorci de Comunicació Local (CCL) així 
com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis 
de Catalunya.  
 
En aquest moment s’absenten el Diputat de Convergència i Unió, Il.lm. Sr. Jaume 
Ciurana i Llevadot i la Diputada del Partit Popular, Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol. 

 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al President del Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Funes. Diu: En tot 
cas, per explicar el procés de la moció i com hem arribat a la moció ara mateix 
presentada i explicada. Aquesta moció parteix bàsicament de dues idees o dues 
voluntats. 
 
Una. Expressar una certa decepció amb relació a l’actual situació de la XAL i, alhora, 
donar veu a un cert malestar que també existeix en el si de la XAL i en la comunicació 
local en general. La decepció, inicialment, jo crec que l’exposició de motius, si un se la 
torna a llegir, la pot explicar i veure, és per la percepció que tenim nosaltres, i jo crec 
que compartim bastants diputats i diputades, de la incapacitat que estem tenint per 
consensuar, políticament i professionalment, quin és el model que volem desenvolupar 
en la comunicació local. És una responsabilitat de tots els que estem aquí asseguts, 
però en aquests moments també va més enllà d’aquesta Diputació i va en la relació 
amb les emissores locals i els alcaldes. Tenim la sensació, i així ens ho han verbalitzat 
diferents emissores locals, que en aquests moments està costant molt arribar a definir i 
construir conjuntament quina és la proposta de comunicació local que volem fer, que si 
algú fa repàs de les meves intervencions en aquest Plenari, no només en aquest 
mandat sinó també en l’anterior, aquestes parteixen de la idea, que creiem que era 
compartida, que necessitàvem reubicar probablement la comunicació (COM, XAL,  
laMalla) però en cap cas no estàvem plantejant una eliminació ni una reducció.  
 
Per on va també la decepció? Doncs va també per la sensació que no estem fent, com 
a Diputació, una defensa activa ni la participació en la voluntat d’intentar mantenir un 
model de comunicació local públic i potent a Catalunya. La nostra sensació és que, en 
aquests dos anys, hem anat fent una sèrie de denúncies que tenen a veure amb la 
renúncia a voler defensar un cert espai de comunicació local pública i ens fa la 
sensació que aquesta és la línia del Govern de la Diputació, i només del Govern de la 
Diputació, i, alhora, una renúncia a mantenir una certa qualitat professional, una 
capacitat d’imparcialitat, una capacitat de tenir un mitjà plural que doni una qualitat de 
continguts. I, per tant, quan un fa tot aquest conjunt de renúncies potser acaba arribant 
a la conclusió que el que s’està fent és renunciar a tenir una qualitat de mitjans, una 
qualitat periodística que, al final, és una manca de qualitat democràtica. I això ens 
preocupa perquè, entre altres coses, vam estar dos anys al Parlament de Catalunya 
treballant per tenir una Llei de l’audiovisual i tenim la sensació que, en aquests 
moments, els mitjans de la Diputació estan fora de la Llei de l’audiovisual, i això ens 



preocupa perquè al final és una Llei de consens. I ens preocupa com hem arribat fins 
aquí perquè, al final, la crisi no pot justificar tot. L’escenari de crisi és real, no el 
negarem. Els ajuntaments tenen crisi, la situació de la Diputació no és tampoc la de fa 
alguns anys, però la crisi no pot justificar tot i, per tant, reivindiquem i expressem la 
nostra decepció perquè, després de dos anys d’haver començat aquest mandat, no 
tenim consensuat, jo crec, quin és el model de ràdio, de televisió i de mitjans de 
comunicació locals que volem. 
 
I l’altra part d’aquesta moció era donar veu al malestar existent. Creiem que tant per 
acció o omissió, tant de la XAL com del Govern de la Diputació, s’ha acabat construint 
un escenari professional en els mitjans públics inacceptable, sota el nostre humil punt 
de vista. Hi ha hagut diferents accions durant aquests dos anys, que creiem que no 
han estat tractades o resoltes com correspon a un mitjà de comunicació públic i a una 
administració com la Diputació de Barcelona. Des dels canvis en la direcció en la 
Direcció General de la COM, als canvis de funcions dels directius, a qüestions més 
concretes, o l’esdeveniment final, que és l’acomiadament d’aquestes quinze persones, 
que expliquem a la moció. Entremig, hi ha hagut una certa descapitalització dels 
nostres mitjans de comunicació, i en aquest Ple jo mateix us vaig fer un prec amb 
relació al que estava passant i per què havien prescindit de figures tan interessants i 
importants de la comunicació local com el Sergi Mas, el Jordi Duran, el Ramon 
Miravitlles o altra gent, que podien fer-ho més bé o més malament però crec que 
alimentaven les emissores locals, i que creiem que no havien de prescindir d’ells tan 
directament. I després dos escenaris molt estranys: contractacions erràtiques, canviem 
ara un professional, posem un altre; no està clar qui és el gerent, després canviem a 
un altre gerent; en molts casos estem admetent més treballadors, que no cal tanta 
gent però estem incorporant més gent a l’estructura de la COM i, al final i en definitiva, 
l’escenari de la negociació col·lectiva està, sota el nostra punt de vista, amb una certa 
tensió i amb una certa pressió, per no dir un clima d’amenaça, (deixem-ho en un clima 
de tensió i de pressió) des de la direcció de la XAL amb relació als treballadors de la 
casa. 
 
Tot això, evidentment, ha tingut elements positius i ho vaig reconèixer al Ple passat, en 
aquest mateix moment del Ple, quan vaig reconèixer al diputat que portava aquests 
temes, el senyor Rossinyol, que era una bona decisió haver internalitzat les seixanta 
persones que estaven en Antena Local i que això és un encert. S’havia de fer i era una 
de les millors decisions que s’han pres, però creiem que l’escenari no justificava el 
conjunt de malestar que s’està generant i el preocupant clima professional que creiem 
que es dóna. En resum i per no guanyar avui el premi al més llarg, us demanem, com 
a Grup, al Govern, tres coses ràpides des del punt de vista que tenim temps ja que 
encara tenim dos anys per redreçar la situació: posem el fre de mà, revisem el que 
estem fent; recuperem el timó des de la Diputació; que sigui la Diputació de Barcelona, 
el Govern de la Diputació amb el consens de tots els grups, qui marqui la línia, i 
després tornem a parlar, posem-nos en una taula, parlem de les coses i plantegem-
nos el model que volem, que nosaltres creiem que no ha de passar de dues coses 
senzilles. La nostra funció ha de ser ajudar la comunicació local, per tant, ajudar tots 
els mitjans de comunicació local que hi ha i contribuir a l’existència, per què no?, d’un 
relat comunicatiu local, plural i divers. I creiem que hem de garantir-ho en una 
Diputació que és això: plural i diversa. Per tant, el relat de la comunicació local ha de 
ser així perquè el món local ho és. En aquest sentit, hem acceptat la proposta 



d’esmena que ens ha fet el Grup de CiU, entenem que hi ha temps, us demanem que 
en aquest més revisem què és el que ha passat i anem a una voluntat, i amb voluntat 
de diàleg i de consens intentem buscar solucions que creiem que són possibles i que 
són reals en el marc de la Diputació de Barcelona, de fet, en els darrers anys 
d’aquesta casa així ho hem aconseguit. Res més i esperem que puguem tenir el suport 
de la resta de grups.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres votarem favorablement aquesta 
proposició. A nosaltres, ens ha preocupat en diverses ocasions, en aquest mateix 
Plenari, la vitalitat i la fortalesa dels mitjans de comunicació públics catalans i locals. 
Creiem que realment, en el moment actual, però només pel moment actual que vivim 
políticament parlant, la funció dels mitjans públics de comunicació de caràcter local, 
com he dit, però també per proximitat, participació, pluralitat i democràcia, té una gran 
importància en la democràcia en general i en la nostra ciutadania. Per tant, nosaltres 
creiem que s’ha de continuar defensant, amb tota la nostra força i energia, que hi hagi 
aquesta vitalitat i fortalesa dels mitjans públics catalans de comunicació a què feia 
referència al principi. 
 
Després de les modificacions que s’han introduït i veient, doncs, que es debatran en el 
lloc on correspon; és a dir, en la Junta General extraordinària, nosaltres hem decidit 
votar favorablement perquè també hi ha alguns aspectes que ens preocupen 
especialment. Un d’ells és el manteniment de la freqüència radiofònica de la XAL. Com 
vostès saben, la propietat pròpiament dita, d’aquesta freqüència correspon a 
l’Ajuntament de Barcelona i aquest necessita més temps del que ha tingut fins ara per 
poder fer la seva pròpia corporació de radiotelevisió i, per això, creiem que és 
important que la Diputació mantingui la seva activitat, almenys, fins a principis de l’any 
entrant de forma i manera que es pugui garantir la continuïtat d’aquesta ràdio i 
d’aquesta freqüència. Si no, ens podríem trobar en el cas que, d’aquí a poc temps, no 
estiguéssim parlant del que parla aquesta moció a l’entorn, d’aquesta quinzena 
d’acomiadats; ens podríem trobar en una situació molt pitjor i, per tant, creiem que val 
la pena que es produeixi aquest debat a la Junta General extraordinària, que es trobi la 
manera que hi hagi una continuïtat de l’emissió radiofònica de l’antiga COM i que 
l’Ajuntament de Barcelona pugui assumir aquesta freqüència el més aviat possible, 
però no pot assumir-la de manera immediata. 
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: La moció que tenim, la presentàvem 
finalment els grups PSC-PM i ICV-EUiA-EPM, però no tenim cap problema a intervenir 
ara. No voldria allargar-me explicant una història que tots coneixem, però és veritat 
que es va aprovar el Pla Estratègic de la XAL, que s’havia confeccionat, en el darrer 
Consell d’Administració, també és cert, i ho saben, que poden tenir la nostra 
comprensió i el nostre acompanyament, perquè són moments de revisar, actualitzar i 
trobar els models més eficients en qualsevol moment, i més en el moment actual, i, per 
tant, això no està en discussió ni molt menys. 
 
Però, sense voler allargar-me, simplement relatant els fets més actuals i propers, sí 
que veníem d’una proposta d’ERO de 77 treballadors/es, d’una segona proposta de 
possible rebaixa salarial a canvi de no acomiadar ningú i, de fet, a l’ultima que s’havia 



arribat després de setmanes de contactes, converses i diàleg era a un consens, a un 
pacte, a conveniar les condicions per part de la XAL i dels treballadors i les 
treballadores. Un preacord que s’havia de ratificar en una assemblea i és en aquest 
intermedi quan es produeix l’acomiadament de quinze treballadors/es, que és el que 
nosaltres posem en qüestió en aquesta moció. És aquesta decisió que, a més a més, 
pensem que es fa amb nocturnitat i alevosia. No era anunciada. S’està parlant d’una 
sèrie de temes, torno a repetir per si no ha quedat clar, amb la nostra comprensió  i el  
nostre acompanyament per revisar tot el que calgui revisar, des del consens i el diàleg, 
però, efectivament, s’arriba a un acord on no es diu en cap moment que s’havia 
d’acomiadar ningú; al contrari, l’acord contenia una sèrie de condicions, fins i tot, torno 
a dir, una rebaixa salarial a canvi de no acomiadar ningú, però ens trobem amb el fet 
que abans de la ratificació de l’assemblea s’acomiaden quinze persones precisament.  
 
Bé, doncs això és el que es posa en qüestió aquí i el que es demana, bàsicament, és 
no només la revisió d’aquesta decisió que pensem que no es encertada, no només es 
demana que es reconsideri el cas d’aquests treballadors i d’aquestes treballadores 
sinó, sobretot, el que es demana és dialogar a partir d’ara. És arribar a consensos en 
aquest model perquè nosaltres hi serem, però el que sobretot demanem no és només 
aquesta revisió concreta i puntual sinó treballar conjuntament per poder trobar i 
garantir un model de comunicació públic local que, s’ha dit abans, sigui plural i 
democràtic. En aquest cas que estigui al servei dels municipis, dels ajuntaments, de la 
ciutadania i de la societat i, per tant, que les decisions es prenguin el més àmpliament 
possible en la mesura del possible.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares. Diu: Per fer una intervenció breu perquè ens podríem allargar i revisar 
algunes de les qüestions que es posen damunt la taula, però que també s’han debatut 
els últims mesos d’ençà que el govern va proposar canvis a la XAL i a la COM en el 
seu moment. Una cosa que sí que voldria aclarir és que el que s’està fent respon a un 
model concret de comunicació local i a un pla estratègic; no és un invent d’última hora 
sinó que la feina que s’està fent, el camí que s’està seguint no respon a la casualitat, 
no respon a la tria de Darwin, que és fruit de la casualitat, sinó que respon a un pla 
estratègic que va aprovar la XAL. Per tant, primera qüestió: sí que sabem a on anem i 
s’està seguint el camí. Aquesta és la primera. La segona, important: penso que 
sorprèn, fins i tot, el fet que la COM i la XAL no tinguessin conveni col·lectiu amb els 
treballadors, que amb tots els anys d’història que tenen no hagi estat una prioritat, per 
part dels diversos governs, fer un conveni amb els treballadors de la XAL quan sembla 
una cosa absolutament obligatòria i que els grups dels governs anteriors sovint 
defensen en diferents plenaris. I la tercera, i molt important: el conveni es va aprovar 
amb l’acord del 90% dels treballadors. També crec que s’ha de ressaltar quan s’està 
discutint el procés i el projecte de la XAL. 
 
I finalment i molt important: una de les coses que he anat dient durant aquestes hores, 
perquè el Grup de CiU hem tingut aquesta moció fa aproximadament 24 hores i, per 
tant, hem anat intentant pactar els acords en un temps rècord i, moltes vegades, 
insuficient, i he defensat des del primer moment que hem tingut aquesta moció, és que 
no és en la seu del Plenari de la Diputació on s’ha de parlar d’aquestes qüestions sinó 
que hi ha una Junta General (que coincideix, a més, amb els mateixos diputats que 
componen el Ple de la Diputació de Barcelona) i que, per tant, aquests acords, 



aquestes propostes o aquestes queixes s’haurien de plantejar en aquest marc que és 
la Junta General. Per tant, amb aquest acord in extremis acordant que convocarem 
una Junta General, el Grup de CiU va decidir, i decideix en el Plenari votar a favor 
d’aquesta convocatòria i tractar-hi aquests temes. Gràcies, president. 
 
La Presidència li precisa que el Sr. Portabella ha fet una petició específica referent a la 
freqüència, al que el Sr. Garcia Cañizares diu:  Quant a mantenir l’activitat i garantir la 
freqüència fins l’u de gener, prenem en aquest Plenari l’acord formal de mantenir-la. 
 
De nou sol.licita la paraula el President del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Funes, qui diu: Molt breu. Només amb 
relació a la intervenció que ha fet el portaveu de CiU. Estem d’acord, en un 
percentatge elevat, amb el que ha expressat i només matisar que el Pla Estratègic 
explica moltes coses però són línies generals. No hi ha el full de ruta concret ni cap de 
les decisions que s’han pres en els darrers dos anys no està explicada en el Pla 
Estratègic. Per tant, en tot cas per anar avançant en el consens, potser hauríem de 
baixar un nivell en el Pla Estratègic i anar a accions més concretes, i potser trobaríem 
el punt intermedi, perquè moltes de les coses del Pla Estratègic són objectius 
generals, amb els quals tots/es podem estar més o menys d’acord, però tampoc no 
hem de concretar en el Pla Estratègic si el color de la porta del despatx de no sé què 
ha de ser blanc o negre. No estem parlant d’això; estem parlant de decisions globals 
que afecten la línia estratègica de l’oferta de programació que no apareixen en el Pla 
Estratègic, que potser és el punt on no hem arribat al suficient diàleg, que és el punt 
intermedi. No cal que els grups polítics decidim quina és la programació que ha de fer 
la XAL, però sí que crec que hauríem d’arribar a un més alt nivell de detall del que diu 
el Pla Estratègic. Perdó, president. Només era per expressar això. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió (18), del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal (19), del Partit Popular (4), d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (2), el que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació. 
 
3.- MOCIÓ que presenta el grup polític d’Esquerra República de Catalunya – 
Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, de rebuig a la reforma de 
l’administració impulsada pel Govern de l’Estat.  
 
Fou retirada la present Moció. 
 
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el 
número 4303 al 5176 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponent a les sessions ordinàries de data 9 i 30 de maig de 2013.  
 
Obert el capítol de Precs i Preguntes, demana la paraula el Diputat del Grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Cayuela,  
per formular una pregunta. Diu: El nostre Grup ha vist el Decret 5176, que no hem 
explicat en el punt de decrets perquè no és un dels quals es donava compte en aquest 



Ple, sinó que és posterior, és de data 19 de juny de 2013. Està signat pel president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i és referent a la venda, a la Generalitat de Catalunya, de 
les accions que la Diputació de Barcelona tenia fins ara en l’empresa TABASA. I 
nosaltres volíem, primer, expressar igual que ho hem expressat, si no ho tinc entès 
malament, al Ple de l’Ajuntament de Barcelona, també ha passat pel Ple de  
l’Ajuntament de Sant Cugat, que fins ara també era propietari d’accions, i també pel 
Consell Comarcal del Barcelonès. Aquestes quatre institucions eren propietàries d’una 
petita part del capital de TABASA i, a totes aquestes institucions, el nostre Grup s’ha 
oposat o s’oposarà quan arribi el moment concret. En alguns, s’ha portat al Ple; en 
altres, s’ha dictat resolució per part d’Alcaldia o de Presidència, o fins i tot del diputat 
delgat en aquest cas. 
 
Estem en contra, perquè això significa, que una institució pública renuncia a poder 
gestionar, a participar en la gestió d’un tema tan important com les infraestructures i, 
per tant, ens oposem a aquesta decisió de la Generalitat de fer la concessió a una 
empresa privada, com és el cas d’ABERTIS, i creiem que la Diputació no hauria de 
vendre aquestes accions a la Generalitat. De totes maneres, també ens preocupen 
tres qüestions que, al cap i a la fi, són les preguntes. La primera és per què no es va 
comunicar aquesta venda a cap dels grups i dic per què no es va comunicar perquè el 
dia 20, dijous passat, hi havia Comissió Informativa i això es va signar el dia 19; per 
tant, es podia haver donat informació. La segona seria per què no es va intentar 
consensuar també aquest tema o, com a mínim, cercar el consens si és possible. I les 
altres farien referència a quin és el destí d’aquests 2.947.000 euros que la Diputació 
entenem que rebrà per aquesta venda, i dic que entenem que rebrà perquè l’última 
pregunta seria aquesta: si estarà garantit el pagament per part de la Generalitat. La 
resolució ho posa en tres terminis però no podem oblidar que la Generalitat deu a la 
Diputació de Barcelona 168 milions d’euros i que encara no n’hem vist ni un; per tant, 
a hores d’ara, com a mínim en l’imaginari de tots nosaltres, se’ns fa difícil que aquests 
tres milions d’euros arribin a la caixa de la Diputació. Per tant, aquestes són les 
preguntes i esperem una resposta per part de la Presidència. 
 
La Presidència manifesta al Sr. Cayuela que li seran adequadament respostes.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
13 hores i 10 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
El President,      La Secretària General 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 541356 al 541395. 
 
Barcelona,  2 de setembre de 2013 
La Secretària General 
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