
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2013 
 

A la ciutat de Barcelona, el 25 de juliol de 2013, a les 11 hores i 55 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, i amb l’assistència del Vicepresident primer, Ferran Civil i 
Arnabat,  Vicepresidenta segona, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, 
Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, Antoni Fogué i Moya, i amb les 
diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor i Martín, Gerard 
Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i Pugès, Manuel Bustos i Garrido, 
Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa, 
Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i Romero, 
Arnau Funes i Romero, 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; i el Sr. Xavier 
García Albiol, que s’incorpora a les 12 hores i 35 minuts. 
 
Actua de secretària, Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps i la 
Interventora General, Teresa Raurich Montasell.  
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, per a l’obertura de la 
sessió, la Presidència, abans d’iniciar aquesta, dóna lectura d’una declaració 
institucional del tenor literal següent:  
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona vol expressar la seva consternació per l’accident 
ferroviari ocorregut aquest vespre passat a la ciutat de Santiago de Compostela amb 
un elevat nombre de víctimes mortals i ferits de diversa consideració. 
 
La Diputació vol expressar el seu condol a les persones que han perdut els seus 
éssers estimats en aquest tràgic accident i vol desitjar una ràpida recuperació a totes 
les persones ferides. 
 
En moments tràgics com els viscuts el passat vespre a Santiago de Compostela, és 
reconfortant veure com la ràpida i professional actuació dels cossos d’emergències 
així com la solidaritat ciutadana ajuden a pal·liar el patiment de les víctimes i  
familiars.” 
 



A continuació, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de juny de 2013.  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa ratificar el decret de la Presidència de 28 de juny, número 
5475/13, que resol interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, per la inactivitat de la Generalitat de Catalunya, en 
relació amb l’incompliment del conveni per al desenvolupament del “Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local”. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
Ratificació de: 
 
3.- Decret de la Presidència de data 5 de juliol, número 5866/13 sobre ratificació de 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona relatiu a la modificació dels terminis establerts a la normativa sobre la 
jubilació voluntària incentivada del personal al servei de la Diputació de Barcelona. 
 
Dictamen 
 
4.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació de la plantilla de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre i actualització de la relació de llocs de treball. 
 
Servei de Programació 
 
5.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2013, i donar compte del 
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Intervenció General 
 
6.- Dictamen que proposa aprovar el Compte General de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2012. 
 
7.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels 
pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 de juny de 2013. 
 

 



 

Organisme de Gestió Tributària 
 
8.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
9.- Dictamen que proposa acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Palafolls, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, i 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
10.-Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Ripollet, 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 i modificació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 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 Andreu de Llavaneres, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals. 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
13.-Dictamen que proposa ratificar els acords inicials de dissolució del Consorci de 
promoció turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic.  
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infaestructures Viàries i Mobilitat 
 
Dona compte de: 
 
14.- Decret de la Presidència, en virtut del qual es declara l’emergència de les 
actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes en un túnel situat al p.k. 10,350 de 
la N-141d, en el terme municipal de Sant Sadurní d’Osormort, a conseqüència d’un 
despreniment de roca natural, el dia 3 de juliol de 2013. 
 
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 CiU, ICV-EUiA-EPM i ERC de la Diputació 
de Barcelona, d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir. 
 

 



2.- MOCIÓ que presenta el grup polític ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, 
referent a la creació d’una comissió de treball per tal d’analitzar l’equiparació del servei 
i les condicions laborals de l’Organisme de Gestió Tributària a la Diputació de 
Barcelona. 
 
3.- MOCIÓ que presenten els grups polítics CiU i PSC-PM de la Diputació de 
Barcelona, a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat 
 
4.- MOCIÓ que presenten els grups polítics ICV-EUiA-EPM, ERC i CiU, de la Diputació 
de Barcelona, de rebuig al projecte de llei de garantia de la unitat de mercat 
 
5.- MOCIÓ que presenten els grups polítics CiU i PSC-PM de la Diputació de 
Barcelona,  en defensa de l’esport amateur català. 
 
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. 
 
Precs. 
 
Preguntes.  
 
Abans de l’inici de la sessió, el Grup del Partit Popular ha presentat la moció següent:  
 
MOCIÓ que presenta el grup polític del Partit Popular, de rebuig a les declaracions de 
l’Iman de Ceuta Malik Ibn Benaisa. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de juny de 2013.  
 
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 27 de juny de 
2013, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se 
cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 16 de juliol de 2013, que proposa ratificar el decret de la 
Presidència de 28 de juny, número 5475/13, que resol interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
per la inactivitat de la Generalitat de Catalunya, en relació amb l’incompliment 
del conveni per al desenvolupament del “Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local”. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 14 de març de 
2012, va ratificar íntegrament, per unanimitat, el decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona número 1632/2012, de 8 de març de 2012, que aprovava el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les diputacions de 
Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, així com l’Associació Catalana de Municipis i 

 



 

Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, amb l’objecte d’establir les 
relacions necessàries per al desenvolupament de l’anomenat "Pla extraordinari 
d’assistència financera local". 
 
Atès que, d’acord amb el conveni subscrit, la Diputació de Barcelona, en l’exercici de 
les seves competències de suport i assistència als municipis, es va comprometre a 
adquirir els crèdits dels ens locals de la seva demarcació territorial que aquests 
tinguessin al seu favor i a càrrec de la Generalitat, sempre que estiguessin reconeguts 
per l’Administració autonòmica i fossin susceptibles d’incloure’s en el "Pla extraordinari 
d’assistència financera local". 
 
Atès que la Generalitat, per la seva part, es va comprometre a fer efectives les 
quantitats satisfetes per la Diputació de Barcelona en les dates següents: 
 

a) El 30/09/2012 ................. el 30% del total del deute. 
b) El 30/10/2012 ................. el 30% del total del deute. 
c) El 30/11/2012 ................. el 40% del total del deute. 

 
Atès que posteriorment es van prorrogar aquestes dates fins el 15 de desembre de 
2012. 
 
Atès que en data 21 de maig de 2012, la Diputació de Barcelona va notificar a la 
Generalitat de Catalunya un certificat que acredita el pagament de 168.111.318,94 € 
als ens locals adscrits al Pla extraordinari d’assistència financera local. 
 
Atès que la Generalitat, un cop vençut el primer termini de pagament, el 30 de 
setembre de 2012, no va fer efectiu el corresponent pagament, des de la Intervenció 
de la Diputació de Barcelona es va adreçar un escrit, el 15 d’octubre de 2012, al 
Director General de Política Financera, Assegurances i Tresor, informant de 
l’incompliment del primer venciment i plantejant les conseqüències d’una eventual 
modificació del conveni, amb la finalitat d’establir una nova data de cancel·lació del 
pagament. La dita carta no va obtenir cap resposta. 
 
Atès que es va produir l’incompliment del segon termini de pagament pactat en el 
referit conveni, i un cop transcorregut el termini i constatat el seu impagament, des de 
la Intervenció de la Diputació, en data 14 de novembre de 2012, es va adreçar un nou 
escrit a l’esmentat Director General, sol·licitant-li la indicació d’una data de previsió de 
liquidació del deute, i advertint-lo que en el cas de no atendre els pagaments, es 
procediria a la formulació del requeriment previ previst en la legislació vigent, contra la 
inactivitat de l’Administració. 
 
Atès que el 21 de novembre de 2012 la Direcció General va enviar una carta a la 
Diputació de Barcelona sol·licitant una pròrroga de la data de venciment fins el 14 de 
desembre de 2012; sol·licitud que va ser acceptada per aquesta Corporació mitjançant 
decret de la Presidència de 28 de novembre de 2012. 
 
Atès que transcorregut el termini de pròrroga a què fa referència el paràgraf anterior, i 
no havent-se realitzat cap pagament, el president delegat de l'Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns envià un escrit al conseller d’Economia i Coneixement, reclamant-li, 

 



formalment, el pagament del deute líquid, vençut i exigible, per import de 
168.111.318,94 €, d’acord amb el que disposa l’art. 29.1 de la L 29/98, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, assenyalant que la data 
màxima de pagament del deute finalitzaria el 31 de gener de 2013. Vençuda aquesta 
data es constatà de nou l’impagament per la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que han transcorregut els tres mesos a comptar des del 31 de gener de 2013, 
sense haver rebut l’ingrés de les quanties endeutades i a l’empara del que disposa 
l’art. 29.1 de la LRJCA, en relació amb l’art. 46.2 d’aquesta mateixa norma legal, que 
preveu un procediment especial per inactivitat de l’Administració, pel President de la 
Diputació es va acordar, mitjançant decret i per raons d’urgència: d’una banda, 
interposar recurs contenciós administratiu davant el TSJC per inactivitat de 
l’Administració contra la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència d’haver 
incomplert el conveni a què s’ha fet referència anteriorment i no haver procedit al 
pagament dels deutes vençuts, líquids i exigibles, per import de 168.111.318,94 €, més 
els interessos que hagin meritat; i, per altra banda, que dit recurs sigui dut a terme pels 
lletrats del Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, i sotmetre aquest 
decret al Ple als efectes de la seva ratificació. 
 
En ús de les facultats que em concedeix l’art. 34 de la L 7/85, de 2 d’abril, proposo al 
Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Ratificar íntegrament el decret de la Presidència núm. 5475/2013, de 28 de 
juny, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu davant el TSJC, per 
inactivitat de l’Administració, contra la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència 
de haver incomplert el conveni de col.laboració formalitzat entre la Generalitat de 
Catalunya, les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya i al qual 
s’ha fet referència a la part expositiva d’aquesta proposta, i no haver procedit al 
pagament dels deutes vençuts, líquids i exigibles, per import de 168.111.318,94 €, més 
els interessos que hagin meritat. El text del decret a ratificar es transcriu a continuació: 
 

“Per acord del Ple del dia 14 de març de 2012 es va ratificar íntegrament el decret de la 
Presidència de la Diputació de data 8 de marc, pel qual s’aprova el conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del “Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local”. 
 
En raó del conveni subscrit la Diputació de Barcelona, en exercici de la seva competència 
de suport i assistència als municipis, adquiria dels ens locals de la seva demarcació, els 
crèdits que aquests tinguessin al seu favor i a càrrec de la Generalitat de Catalunya de les 
quantitats que designin d’entre les reconegudes per la Generalitat de Catalunya com a 
susceptibles d’incloure’s al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local previst al dit 
conveni.  
 
Per la seva banda la Generalitat es comprometia a fer efectiva la quantitat satisfeta per la 
Diputació, d’acord amb el següent calendari: 
 
30 de setembre de 2012   30% del  total deute  

 



 

30 d’octubre de 2012   30% del total del deute. 
30 de novembre de 2012   40 % del total del deute. 
 
El dia 21 de maig de 2012 la Diputació de Barcelona notificà a la Generalitat de Catalunya 
un certificat que acredita el pagament de l’import de 168.111.318,94 euros als ens locals 
adherits al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, adjuntant un annex que 
específica els beneficiaris i els imports corresponents als dits pagaments, en compliment de 
l’apartat 7 del dit conveni. 
 
Com sigui que, vençut el primer termini 30 de setembre de 2012, la Generalitat no va fer el 
pagament corresponent, la interventora general de la Diputació de Barcelona va dirigir, el 
dia 15 d’octubre de 2012, al director general de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat una carta informant de l’incompliment del primer venciment i plantejant en 
conseqüència una eventual modificació del conveni a fi d’establir una nova data de 
cancel·lació del pagament, sense obtenir-ne cap resposta. 
 
Arribada la data del segon termini, i constatat el seu impagament, la interventora general va 
trametre en data 14 de novembre de 2012, una altra carta a l’esmentat director general 
demanant la indicació d’una data de previsió de liquidació del deute i advertint que, en cas 
de no atendre els pagaments, es formularia un requeriment previ contra la inactivitat.  
 
La Direcció General va contestar mitjançat una carta de 21 de novembre de 2012, dirigida al 
president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació, sol·licitant una 
pròrroga dels venciments fins el 14 de desembre de 2012, cosa a la què aquesta Corporació 
va accedir mitjançant el Decret de la Presidència de data 28 de novembre de 2012. 
 
Transcorregut el termini de la pròrroga i en no realitzar-se cap pagament,  per carta de data 
7 de gener de 2013, el president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns es dirigeix al 
conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat, reclamant formalment el pagament 
del deute líquid i vençut que per import de 168.111.318,94 euros ha de fer front la 
Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 29.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, assenyalant que la data màxima de 
pagament del deute finalitzaria el dia 31 de gener de 2013. Vençuda aquesta data es 
constatà de nou l’impagament. 
 
Atès que en haver transcorregut els tres mesos, a comptar des del dia 31 de gener de 2013, 
sense que s’hagi rebut l’ingrés d’aquesta quantitat escau, a l’empara de l’article 29.1 de la 
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa amb relació a l’article 46.2 d’aquesta norma, 
interposar recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de la Generalitat de Catalunya 
per incompliment del conveni, tal com manifesta la interventora general d’aquesta Diputació 
mitjançant escrit del dia 21 de juny de 2013. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) la Diputació de Barcelona ha 
d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, l’Assessoria Jurídica de   
la Diputació ha emès informe del que s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós 
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa 
i representació de la Corporació en el procediment esmentat. 
 

 



Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 b) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d'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, que 
l’atribueix al President, sense perjudici de la ratificació pel Ple en la següent sessió que se 
celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
Primer. Interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per la inactivitat de la Generalitat de Catalunya consistent en l’incompliment del 
conveni al qual s’ha fet esment en la part dispositiva d’aquesta resolució, en no haver fet 
front al pagament del deute vençut, líquid i exigit que manté amb aquesta Corporació per 
import de 168.111.318,94 euros, més els interessos que s’escaiguin. 
 
Segon. Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè mitjançant 
qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei 
orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la representació, de la 
Corporació en aquest recurs.  
 
Tercer. Incloure la present resolució en l’ordre del dia del Ple de la Corporació en la primera 
sessió que es celebri per a la seva ratificació”. 
 

Segon.- Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als Presidents 
de les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, als Presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords als Presidents del Grups Polítics de la Diputació de 
Barcelona, al President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, al Coordinador General, a la Intervenció, a la Tresoreria i a la Secretaria 
General. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. 
Mañas, el qual diu: El març del 2012 nosaltres, en la nostra intervenció, vam advertir 
dels riscos que comportava aquest conveni i vam ser crítics amb les formes en què es 
va portar aquest conveni. Nosaltres teníem una negociació, amb el Govern de la 
Diputació, sobre com s’arribaria a aquest acord i, finalment, com a mínim, el nostre 
Grup es va assabentar de la signatura d’aquest acord sobre la base d’una roda de 
premsa que el president de la Generalitat va fer amb els presidents de les quatre 
diputacions provincials catalanes. Ja vam denunciar en el seu moment que, en aquell 
moment, tant el contingut de l’acord com l’annex que reconeixia els deutes com el 
moment mediàtic de presentar l’acord havien anat en funció de les necessitats 
mediàtiques del president de la Generalitat de Catalunya, necessitats purament 
partidistes i no vinculades als interessos del país ni a allò que necessitava el 
municipalisme català en aquells moments. 
 
El conveni, que vam signar, comportava fer un avançament de tresoreria de 167 
milions d’euros a la Generalitat de Catalunya perquè pagués els seus deutes amb els 
ens locals i comportava, també, que era el mateix municipalisme qui refinançava la 

 



 

Generalitat perquè pogués complir amb els seus deutes. Els mateixos ajuntaments es 
pagaven ells mateixos deixant aquests diners a la Generalitat de Catalunya. 
Dissortadament, la Generalitat de Catalunya ha incomplert tots els terminis de 
pagament a la Diputació de Barcelona que tenia assignats. En el seu moment, 
nosaltres vam dir, i va causar molt malestar, que ens trobàvem davant del Govern de 
la Generalitat que s’havia comportat de manera més deslleial amb els ajuntaments de 
Catalunya i la realitat ens ha demostrat que, quan afirmàvem això, teníem raó. 
 
Ens agradaria fer-los una pregunta. En l’acord que vam prendre el mes de març de 
2012, pel que fa als incompliments, hi ha dos acords: un és que, òbviament, la 
Diputació es reservava el dret d’emprendre accions legals en cas d’incompliment; 
manifestar que estem d’acord amb què s’hagin emprès aquestes accions legals, fins i 
tot constatant que la Conselleria d’Economia i Finances molt sovint ni tan sols ha 
contestat els requeriments de la Diputació de Barcelona, per tant, estem parlant d’una 
clara deslleialtat institucional. Però hi havia un altre acord, que és que, un cop notificat 
el requeriment del pagament a la Generalitat de Catalunya, les diputacions provincials 
cessionàries restaven autoritzades per compensar-se aquests deutes amb d’altres que 
aquestes puguin tenir amb la Generalitat pel procediment habitual establert fins a 
cobrar l’import degut. La nostra pregunta és: a part de portar aquest contenciós 
administratiu, que és un fet insòlit en la història política d’aquest país, que la Diputació 
de Barcelona acabi portant un contenciós administratiu amb la Generalitat de 
Catalunya per un impagament d’aquesta envergadura; ens agradaria saber si en 
aquest punt segon dels incompliments hi ha algun recorregut administratiu que pugui 
prendre la Diputació de Barcelona. I segon, senyor President, nosaltres hem demanat 
la seva compareixença en la Comissió d’afers institucionals del Parlament de 
Catalunya per explicar aquest fet. Vostè té tot el nostre suport, com a Grup de la 
Diputació de Barcelona, per fer aquesta compareixença i perquè en el marc d’aquesta 
compareixença defensi els interessos dels ajuntaments de la província de Barcelona i 
defensi els recursos que han de servir per fer atenció a les persones i lluitar contra la 
crisi en el marc dels plans que tenim concertats amb els ajuntaments. Tindrà tot el 
nostre suport en aquesta compareixença, però li demanem que hi denunciï la 
deslleialtat que la Generalitat de Catalunya té amb els ajuntaments del país en aquests 
moments. 
 
La Presidència contesta al Sr. Mañas i diu: si demano una compareixença, serà 
perquè jo digui el que penso, no pas el què vostè vol que digui.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, i diu: 
“Nosotros votaremos a favor pero, simplemente, presidente, felicitarle y reconocerle 
que, al menos, ha cumplido con su responsabilidad de presidente denunciando a la 
Generalitat, dándole el mensaje de  que ya está bien de incumplir sus convenios y que 
de ninguna manera puede utilizar ayuntamientos como el de Barcelona o la Diputación 
de Barcelona como bancos prestamistas y creo que esto se tiene que acabar. Y, por lo 
tanto, felicitarle por haber cumplido con su responsabilidad como presidente de la 
Diputación de Barcelona”. 
 
La Presidència contesta al Sr. Villagrasa manifestant que ell sempre intenta complir 
amb els deures i continuarà fent-ho.   
 

 



Tot seguit intervé el Diputat del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal, Sr. Roig, i diu: Com vostès saben, des del principi, quan va 
començar a haver-hi l’incompliment dels diferents retorns per part de la Generalitat, del 
deute que havia contret amb aquesta institució, hem anat preguntant com estava el 
tema, com anava evolucionant i, evidentment, quines mesures es pensava prendre per 
solucionar aquesta situació. 
 
El cert és que nosaltres vam donar el nostre suport a aquest Pla en el moment en què 
va ser portat a aquest Ple perquè, en el món local, tots sabem el que està patint amb 
les situacions econòmicament insostenibles, en part pels deutes que té la Generalitat 
amb els ajuntaments, i també per la convicció, així crèiem, que el Govern de 
Catalunya, el Govern de la Generalitat, el Govern del nostre país, compliria els 
compromisos que prenia i, en aquest cas, amb una institució com la Diputació de 
Barcelona. Bé doncs, la realitat ha estat una altra. És una llàstima, i ho dic amb 
majúscules, que aquesta institució hagi hagut d’arribar a aquest punt per 
l’incompliment de la Generalitat. És evident que aquest recurs contenciós administratiu 
que avui portem té un procediment llarg, que es pot allargar en el temps i que, en tot 
cas, el desig seria, per part del nostre Grup, que no s’esgotessin els terminis i que 
realment la Generalitat retornés aquesta quantitat abans que s’acabés aquest 
procediment. 
 
És evident que el nostre Grup votarà a favor perquè és el que toca fer; l’acció que 
estem fent avui és la que toca tirar endavant en aquests moments, que és la 
interposició d’aquest recurs contenciós administratiu contra la Generalitat de Catalunya 
malgrat que, repeteixo, ens dol i que és una llàstima que hàgim hagut d’arribar a 
aquest punt.  
  
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres, atès que estem davant d’un Ple 
llarg, havíem decidit no intervenir, però ja que finalment intervenen tots els grups, 
nosaltres també hem decidit intervenir per dir que nosaltres votarem a favor de la 
interposició d’aquest recurs contenciós administratiu contra la Generalitat de Catalunya 
perquè els acords estan per complir-los i, per tant, quan es veu el risc de no complir-
los, es va veient que no es compleixen els paràmetres que s’havien establert en 
l’acord i arriba el moment en què s’han de satisfer però això no ha passat, doncs 
l’administració que sigui, les institucions, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, té l’obligació d’interposar aquest recurs contenciós, no?.  
 
Ara bé, nosaltres creiem també que la reclamació que legítimament ha de fer i fa la 
Diputació de Barcelona a la Generalitat de Catalunya ha d’incorporar la reflexió dels 
impagaments sistematitzats que l’Estat espanyol fa a la Generalitat de Catalunya, 
perquè una bona part de la situació d’ofec econòmic que viuen Catalunya i els 
municipis és clarament premeditada i això es pot veure en els diferents incompliments 
que s’han produït. Per exemple, la famosa Disposició Addicional Tercera de l’Estatut 
d’Autonomia, ara ja caducada, ens havia de portar uns quants milers de milions, dels 
quals no n’hem vist cap. I això té conseqüències directes sobre els diners que rep la 
Generalitat, que després ha de traspassar als ajuntaments. I té conseqüències directes 
sobre els ajuntaments perquè alguns dels diners d’aquesta Tercera Addicional ja 
estaven directament assignats als municipis. Per tant, el que nosaltres demanem és 

 



 

que la Diputació de Barcelona mantingui una posició de fermesa en aquesta 
interposició del recurs contenciós contra la Generalitat de Catalunya, però que 
mantingui, alhora, aquest mateix nivell de fermesa i exigència contra l’Administració 
Central per tal que compleixi amb l’Administració de la Generalitat perquè això deriva 
cap a un mal servei dels municipis i les administracions supramunicipals. 
 
Tot seguit intervé el President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, Sr. Rossinyol i diu: Només posar èmfasi en algunes coses 
perquè, de vegades, es traslladen coses que, crec, no fan bé a ningú. Més enllà del 
discurs que pot ser més o menys partidista per part del que puguem fer tots plegats, 
penso que hi ha coses amb què no es pot jugar. Per exemple, en aquest conveni que, 
evidentment, quan tots plegats li vam donar suport, estàvem convençuts que era bo i 
que, a més a més, es compliria en els seus estrictes termes; si no, l’haguéssim 
plantejat d’alguna altra manera i ho haguéssim plantejat d’una altra manera perquè 
crèiem que era bo. I per a què era bo? No era bo per a la Generalitat. La nostra feina 
com a Diputació no és donar suport ni treure les castanyes del foc a la Generalitat i, de 
fet, no ho hem fet. No es tractava d’això en aquest conveni. Aquest conveni, com jo 
crec que tothom n’és molt conscient, el que intentava era donar resposta a unes 
necessitats del conjunt d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona. 
 
Una sèrie de greus circumstàncies, recollint el que comentava el senyor Portabella, és 
que, bàsicament, si la Generalitat no cobra els diners de l’Administració de l’Estat que 
li pertoquen, difícilment pot fer front a les seves obligacions, tenint en compte el 
sistema de finançament de les comunitats autònomes. Al final, en qui repercuteix tota 
aquesta cadena de mecanismes és en els ajuntaments, donar suport als quals sí que 
és la nostra responsabilitat. Tot això repercuteix en les empreses, la gent i els 
autònoms que no poden cobrar allò que els ajuntaments ja tenien emparaulat i 
repercuteix en la vida local de la nostra demarcació. I aquesta era la filosofia d’aquest 
conveni.  
 
La filosofia d’aquest conveni era, i crec que ho va aconseguir, donar resposta a unes 
molt greus necessitats de tresoreria que els ajuntaments tenien en aquell moment. I 
això és el que es va fer i es va fer amb un mecanisme gens partidista, perquè sí que 
crec que, qui avui tingui algun dubte que parli amb els diferents ajuntaments de 
qualsevol signe, de la demarcació de Barcelona, a veure què li diuen. I el que li diran 
tots els alcaldes, almenys, el que ens ha arribat a nosaltres, és que tots, de qualsevol 
signe polític, estan molt contents d’aquella acció que es va fer perquè, realment, es va 
resoldre un greu problema de tresoreria causat pels impagaments de la Generalitat; és 
veritat, impagaments causats pels impagaments de l’Estat i, llavors, més enllà de les 
cascades en busca d’una responsabilitat mediata o immediata, del que es tractava era 
de donar solució als ajuntaments, a les persones, a les petites empreses i als 
autònoms. I això és el que es va fer amb aquest conveni. 
 
Malauradament, si a la Diputació ens passés el mateix que està passant amb la 
Generalitat, tindríem els mateixos problemes per pagar als nostres creditors. Si no ens 
arribessin puntualment les transferències de l’Estat per poder fer front als creditors, no 
podríem fer una sèrie de mesures que estem fent. Per tant, coneixedors d’aquesta 
realitat, el que intentem són dues coses. Primer, evidentment doncs, preservar els 
drets econòmics de la Diputació, que és la nostra responsabilitat i per això s’ha 

 



presentat un contenciós administratiu. Estem parlant d’un procés purament 
administratiu, no s’acaba el món, i el que s’està fent amb això és garantir formalment 
els drets de la Diputació, res mes. I quan la Generalitat pugui fer front a les seves 
obligacions, en forma directa o en els terminis que pugui, evidentment es retirarà això. 
Remarcar que nosaltres hem complert literalment el conveni i la Generalitat, també, en 
la part que ha pogut perquè vull posar de manifest que això no s’ha comentat però que 
sí que la Generalitat ha complert una part del conveni, que són els interessos. Sí ha 
pagat els interessos. Hi havia un principal i uns interessos al conveni. No ha pogut fer 
front al principal però sí als interessos i dir que s’està en negociacions continuades per 
trobar la solució; i aquí està el quid de la qüestió. I intentar portar-ho més enllà del que 
és estrictament, bé, tots els interessos són legítims, però en resum ha estat una 
actuació de la Diputació per donar solució a unes molt greus necessitats de tresoreria 
dels ajuntaments que afectaven directament persones i entitats. Un conveni al qual la 
Generalitat, malauradament, no ha pogut fer front perquè no ha rebut els ingressos 
que li pertocaven i la Diputació, que, en l’exercici de la seva responsabilitat, utilitza els 
mecanismes que la llei li atorga per garantir els seus drets de cobrament mentre s’està 
negociant la manera de fer-ho.  
 
Intervé de nou el Sr. Mañas i diu: És que he fet una pregunta que m’agradaria que em 
contestés. Té la Diputació, com diu el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, 
en aquests moments algun deute pendent amb la Generalitat i, des del moment en què 
van requerir-li el pagament, la Diputació ha començat a no pagar per complir allò que 
diu el conveni? És una pregunta que li he fet i no m’ha contestat. I, si em permet, el 
convido a anar a veure alguna persona que tingui una hipoteca i que vagi al director 
del seu banc i li digui que aquella persona complirà els acords perquè pagarà els 
interessos però no el principal. A veure si li compren l’argument.  
 
El Sr. Rossinyol contesta al Sr. Mañas i diu: Li haig de dir que, no tan sols arran 
d’aquest conveni sinó que des de fa molts mesos, des de sempre, es compensa. Fa 
mesos, molt abans d’aquest conveni, que la Diputació no fa cap pagament a la 
Generalitat si no és a base de compensacions. Amb la Generalitat i amb tots els 
ajuntaments. És el mecanisme habitual de funcionament que tenim perquè no té cap 
mena de sentit pagar alguna cosa quan ens estan devent alguna altra quantitat. Per 
tant, ho compensem amb la Generalitat i amb els ajuntaments. I la Generalitat, 
evidentment, no per aquest conveni sinó per altres transaccions pendents, fa temps 
que no percep cap retribució, tret d’alguns casos molt concrets, com nòmines d’ens 
que no són estrictament Generalitat sinó organismes que tenen altres NIF. Resumint, 
fa molt temps que s’està compensant amb la Generalitat. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 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 (20), 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). 
 
Abandona el saló de sessions la Sra. Marin, no intervenint a partir d’aquest moment 
en la deliberació i votació de la resta de punts de l’Ordre del Dia. 

 

 



 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
3.- Decret de la Presidència de data 5 de juliol de 2013, número 5866/13 sobre 
ratificació de l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 
la Diputació de Barcelona relatiu a la modificació dels terminis establerts a la 
normativa sobre la jubilació voluntària incentivada del personal al servei de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Per Decret número 6004/00 de 2 d’octubre de 2000, la Diputació de Barcelona aprovà 
la normativa reguladora de la jubilació voluntària incentivada, que establia els requisits 
que necessàriament s’havien de complir per accedir-hi. 
 
El 17 d’abril de 2013 es va reunir la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes (en endavant MGNmc) per tractar la necessitat d’adequar la regulació 
convencional relativa a la jubilació voluntària incentivada al nou marc legal que 
estableix el Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la 
continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment 
actiu. Fruit d’aquesta negociació es va signar l’Acord relatiu a l’ampliació de l’àmbit 
subjectiu d’aplicació de la jubilació voluntària incentivada que va ser ratificat pel Ple de 
la Diputació el 30 de maig de 2013. 
 
En la gestió del dia a dia dels supòsits de jubilació voluntària incentivada s’ha constatat 
la necessitat d’establir un període transitori d’implementació de la nova normativa i 
flexibilitzar els terminis establerts al Decret de 2 d’octubre de 2000, perquè en molts 
casos és impossible que els empleats puguin complir amb els terminis marcats a la 
normativa esmentada. 
 
L’article 37.1 i) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en 
endavant EBEP) disposa que ha de ser objecte de negociació tota matèria que 
estableixi criteris generals d’acció social. Així, ha estat objecte de negociació i s’ha 
tractat en el si de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, reunida el dia 13 de juny de 
2013, la possibilitat de modificar els terminis establerts al Decret de 2 d’octubre de 
2000 de la normativa sobre la jubilació voluntària incentivada. Aquesta negociació 
col·lectiva s’ha produït amb la subjecció als principis que preveu l’article 33 de l’EBEP, 
i ha finalitzat amb acord entre la representació corporativa i les organitzacions sindicals 
UGT, CCOO, CGT i CTeC, el tenor literal del qual és el següent: 
 

“ACORD 
 

1- Modificar l’apartat 1 punt C.2) del Decret número 6004/00 de 2 d’octubre de 2000 de la 
normativa reguladora de la jubilació voluntària incentivada del personal al servei de la 
Diputació de Barcelona (en endavant Decret 6004/00), que resta redactat de la manera 
següent: 

 
“ C.2) Termini per a formular la petició 
 Les persones interessades hauran de formular la seva petició d’acollir-se a la jubilació 

voluntària incentivada amb un mínim d’antelació d’un mes a la data en què hagi de 
produir-se la jubilació, no tramitant-se les sol·licituds que no compleixin aquest requisit”. 

 



2- Modificar el paràgraf tercer de l’apartat 3 del Decret 6004/00, que resta redactat de la 
manera següent: 

 
“La petició haurà de presentar-se en el termini d’un mes d’antelació a la data en què hagi 
de produir-se la jubilació, no tramitant-se les sol·licituds que no compleixin aquest 
requisit.” 
 

3- S’afegeix una disposició transitòria, al Decret 6004/00 amb el text següent: 
 

“ Disposició transitòria única 
 
Els interessats que sol·licitin la jubilació voluntària incentivada amb data d’efecte abans 
de la finalització de l’any 2013 no els serà d’aplicació el requisit recollit a l’apartat 1, punt 
C.1) que disposa que en la data de jubilació efectiva restin, com a mínim, 7 mesos per a 
la data de jubilació forçosa per edat. Per aquests supòsits, les mensualitats de l’incentiu 
seran igual als mesos que restin per accedir a l’edat de jubilació forçosa, és a dir, no serà 
d’aplicació el que disposa l’apartat 2 punt A) pel que fa a l’incentiu econòmic.” 

 
D’acord amb el que disposa l’apartat 2.4 b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i 
delegació de competències i 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 quan a l’exercici, per 
raons d’urgència de les competències del Ple, donant-ne compte a l’efecte de la seva 
ratificació en la següent sessió que celebri i pels motius exposats, proposo que 
s’adopti la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- RATIFICAR l’acord que en data 13 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, CGT i 
CTeC, relatiu a la modificació dels terminis establerts a la normativa sobre la jubilació 
voluntària incentivada del personal al servei de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
el text que es transcriu a continuació: 
 

“ACORD 
 

1- Modificar l’apartat 1 punt C.2) del Decret número 6004/00 de 2 d’octubre de 2000 de la 
normativa reguladora de la jubilació voluntària incentivada del personal al servei de la 
Diputació de Barcelona (en endavant Decret 6004/00), que resta redactat de la manera 
següent: 

 
“ C.2) Termini per a formular la petició 
 
Les persones interessades hauran de formular la seva petició d’acollir-se a la jubilació 
voluntària incentivada amb un mínim d’antelació d’un mes a la data en què hagi de 
produir-se la jubilació, no tramitant-se les sol·licituds que no compleixin aquest requisit”. 

 
2- Modificar el paràgraf tercer de l’apartat 3 del Decret 6004/00, que resta redactat de la 

manera següent: 
“La petició haurà de presentar-se en el termini d’un mes d’antelació a la data en què 
hagi de produir-se la jubilació, no tramitant-se les sol·licituds que no compleixin aquest 
requisit.” 

 



 

3- S’afegeix una disposició transitòria al Decret 6004/00 amb el text següent: 
 
“ Disposició transitòria única 
 
Els interessats que sol·licitin la jubilació voluntària incentivada amb data d’efecte abans 
de la finalització de l’any 2013 no els serà d’aplicació el requisit recollit a l’apartat 1, 
punt C.1) que disposa que en la data de jubilació efectiva restin, com a mínim, 7 mesos 
per a la data de jubilació forçosa per edat. Per aquests supòsits, les mensualitats de 
l’incentiu seran igual als mesos que restin per accedir a l’edat de jubilació forçosa, és a 
dir, no serà d’aplicació el que disposa l’apartat 2 punt A) pel que fa a l’incentiu 
econòmic.” 

 

Segon.- FIXAR que les modificacions introduïdes per l’Acord precedent produeixen 
efectes des del 13 de juny de 2013. 
 
Tercer.- DETERMINAR que 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, tot tenint en compte les 
peculiaritats i singularitats de cada ens, així com al personal laboral dels referits ens i 
organismes, sempre que estiguin adherits al Conveni col·lectiu del personal laboral 
d’aquesta corporació. 
 

Quart.- DONAR trasllat d’aquest decret al Ple de la corporació a l’efecte de la seva 
ratificació en la propera sessió que celebri. 
 
I el Ple n’acorda la ratificació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, 
dels 51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (2). 
 
4.- Dictamen de data 18 de juliol de 2013 que proposa aprovar inicialment la 
modificació de la plantilla de l’Organisme Autònom Institut del Teatre i 
actualització de la relació de llocs de treball 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona aprovà en sessió de 20 de desembre de 2012, els 
pressupostos generals de la corporació per a l’any 2013, els quals integren els 
pressupostos dels organismes autònoms que en depenen de la corporació, com és el 
cas de l’Institut del Teatre, de conformitat amb el règim d'atribucions previst a l’article 
33.2 lletres c) i f) de la Ley 7/1985  de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local, i 44.2.c) del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. L’acord plenari aprovà 
alhora la plantilla i la relació de llocs de treball inicials de la corporació així com, dels 
seus organismes entre aquests, de l’Institut del Teatre.   
 
Vist que amb posterioritat la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, ha aprovat en 
sessió de 17 de juliol de 2013, un acord consistent en elevar proposta al Ple de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb l’aprovació inicial de la modificació de la 
plantilla, i en relació amb l’aprovació de l’adequació de la relació de llocs de treball, en 
els termes que literalment es transcriuen a continuació:   
 

 



“El Ple de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la proposta elevada pel Consell General 
de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de data 12 de desembre de 2012, aprovà en 
sessió de data 20 de desembre de 2012, com a part integrant del corresponent pressupost 
per a l’any 2013, la plantilla i la relació de llocs de treball, d’entre d’altres, de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, de conformitat amb el règim d'atribucions previst a la Llei 
7/1985  de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que 
disposen l’article 30 en relació amb l’article 12, apartat k) dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre (BOP núm. 192, de l’11 d’agost de 2004).  
 
La plantilla i la relació de llocs de treball poden ser modificades amb posterioritat a la seva 
aprovació quan resulti necessari per a l’adequada gestió dels recursos de personal. Així, les 
modificacions poden estar motivades per factors externs, com ara adequacions normatives 
que incideixin en alguns dels seus elements, o per factors derivats de la pròpia dinàmica de 
l’organització, com ara els ajustos per donar resposta als serveis que s’hi presten.  
 
Els articles 27.1 i 32 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de modificar la plantilla i la 
relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels pressupostos. Així mateix, 
l’article 28, apartats 1 i 2 d’aquesta mateixa norma disposa la publicació de la plantilla al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la tramesa de 
còpies d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.   
 
El tràmit de modificació de la plantilla inicialment aprovada requereix informe preceptiu emès 
per la Intervenció General. En tractar-se d’un Organisme Autònom depenent de la Diputació, 
el correlatiu de la Intervenció delegada, de conformitat amb l’article 168, 4 del Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  (TRHL), en relació amb l’article 18.4 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el cual se desarrolla el Capítulo 1 del Título 6 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de les Haciendas Locales en materia de 
presupuestos. 
 
D’acord amb els antecedents exposats ha estat emès un informe tècnic per la Cap de 
l’Oficina de Gestió i Administració de l’institut del Teatre, de 12 de juliol de 2013, que 
fonamenta la necessària modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla, el qual 
es transcriu literalment a continuació: 
 

“INFORME 
 

Assumpte 
 
Proposta de modificació parcial de la plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de 
l’Organisme Institut del Teatre.  
 
Antecedents 
 
L’Institut del Teatre de forma periòdica i constant revisa la seva estructura organitzativa amb 
l’objectiu d’adequar-la a les possibles modificacions que se’n puguin derivar dels recursos 
humans de què disposa i atenent al compliment de la seva estratègia organitzacional.  
 
Amb aquesta finalitat, l’estructura organitzativa de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics 
de l’Institut del Teatre ha estat objecte d’anàlisi, concretament, en quant a la necessitat de 
racionalitzar i optimitzar la seva organització, separant diferents àmbits d’actuació per 
aconseguir uns objectius bàsics que depenguin del mateix ascendent. En aquest sentit, es 
persegueix doncs, d’una banda, concentrar totes les funcions de manteniment i 

 



 

instal·lacions de l’edifici en un unitat orgànica, i per una altra, concentrar les funcions 
corresponents als serveis generals que engloba, l’atenció a l’usuari, carteria, reprografia, 
etc., en una altra unitat. 
 
En conseqüència, la modificació d’estructura organitzativa que es proposa, es concreta en 
les següents accions: 
 Supressió de l’actual Unitat de Manteniment i Serveis Generals  
 Supressió del Grup de Serveis Generals 
 Creació d’una nova Unitat de Manteniment i Instal·lacions, que se li assigna l’orgànic 

P08A202. 
 Creació d’una nova Unitat de Serveis Generals, que se li assigna l’orgànic P08A204. 
 
I per tant, cal realitzar les amortitzacions i creacions dels llocs següents: 
 
 Amortització del lloc de treball de “Cap de Grup”, codi retributiu 15.A515, jornada de 

treball AP (Ampliat partit), adscrit al Grup de Serveis Generals, orgànic P08A202A. 
 
 Amortització del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Manteniment i Serveis Generals”, 

codi retributiu 22.A501, jornada de treball TC (Plena dedicació), adscrit a la Unitat de 
Manteniment i Serveis Generals, orgànic P08A202. 

 
 Creació del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Manteniment i Instal·lacions”, codi 

retributiu 22.A501, jornada de treball TC (Plena dedicació), i adscriure’l a la nova Unitat 
de Manteniment i Instal·lacions, orgànic P08A202. 

 
 Creació del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Serveis Generals”, codi retributiu 

18.A544, jornada de treball TC (Plena dedicació), i adscriure’l a la nova Unitat de Serveis 
Generals, orgànic P08A204. 

 
 Disminuir la dotació d’un efectiu del lloc de treball de “Subaltern”, codi retributiu 8.PS01, 

jornada de treball GM (Intensiu matí) adscrit a l’orgànic P08A202A Grup de Serveis 
Generals, i augmentar la dotació d’un efectiu del lloc de treball d’“Operari de Serveis”, 
codi retributiu 8.PO01, jornada de treball GM (Intensiu matí), que s’adscriurà a la nova 
unitat de Manteniment i Instal·lacions, orgànic P08A202.  

 
Per tant, cal amortitzar una plaça d’Ajudant de Serveis (NC), de l’Escala d’Administració 
Especial, subescala serveis especials, personal d’oficis, personal funcionari i crear un plaça 
d’Operari de Serveis (PA), de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis 
especials, personal d’oficis, personal funcionari. 
 
De totes les creacions de llocs de treball esmentats anteriorment, caldrà aprovar les 
corresponents fitxes descriptives, i que tot seguit es detallen: 
 
 Fitxa descriptiva 17-MO, del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Manteniment i 

Instal·lacions”. 
 
 Fitxa descriptiva 18-MO, del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Serveis Generals”. 
 
D’altra banda, la doctrina antiga resumeix la formulació clàssica i consolidada de la relació 
de l’ocupació pública com a una relació estatutària, però actualment no existeix cap oposició 
a les relacions laborals en el sector públic, sempre i quan amb les adaptacions pertinents 
permetin mantenir les premisses de l’interès general. 
 

 



Des d’aquest escenari i des dels seus inicis, l’Institut del Teatre incorpora les relacions 
laborals en la prestació de serveis corresponents a la seva activitat pròpia, com és ara 
l’ensenyament artístic i totes les prestacions de serveis vinculades al mateix. 
 
Per tant, l’Institut del Teatre parteix d’una concepció instrumental per tal de considerar les 
places de plantilla de què disposa com a règim estatutari o de règim laboral, i que poden ser 
utilitzades indistintament en la configuració de la relació jurídica del personal al seu servei.  
 
Des de l’òptica de què la prestació de serveis del personal docent i personal vinculats a la 
docència de l’Organisme no es consideren activitats exclusives que puguin implicar l’exercici 
de poder o autoritat, l’Institut del Teatre considera que han de tenir -únicament aquestes 
places esmentades- el règim jurídic de personal laboral. 
 
En la mateixa línia, es pronuncia a l’àmbit de la Unió Europea, la Comissió (Comunicació 
88/C72/02), en funció d’assegurar el principi de lliure circulació dels treballadors, i ha 
concretat aquelles activitats que poden excloure’s la de la funció pública nacional i, per tant, 
de la reserva als nacionals de cada estat, assenyalant una sèrie de sectors susceptibles de 
diversificació funcional. Entre els sectors s’inclou al servei d’ensenyament de centres 
públics. 
 
En aquest sentit, l’Institut del Teatre considera necessari modificar el règim jurídic d’una 
plaça de “Tècnic Auxiliar Especialista” (EG) que és de personal funcionari i passaria a 
integrar-se com a personal laboral.  
 
A resultes d’aquesta modificació, cal amortitzar una plaça de “Tècnic Auxiliar Especialista” 
(EG) de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses especials, 
grup de classificació C, subgrup C1, personal funcionari i crear-ne una plaça de “Tècnic 
Auxiliar Especialista” (EG), de personal laboral. 
 
Així mateix, l’Institut del Teatre per tal d’adequar la seva plantilla a la realitat a conseqüència 
de la mobilitat del seu personal, considera necessari amortitzar dues places d’Auxiliar 
d’Oficina (HS), de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses 
especials, grup de classificació C, subgrup C2, personal funcionari, i crear-ne dues places 
d’Auxiliar Administratiu (BD), de l’Escala d’Administració General, sotsescala auxiliar, grup 
de classificació C, subgrup C2, personal funcionari. 
 
A més, l’Institut del Teatre té la necessitat de modificar l’adscripció d’un efectiu del lloc de 
treball d’”Auxiliar de suport a la gestió”, codi retributiu 12.AG01, jornada de treball GM 
(Intensiu matí), actualment adscrit a l’orgànic P080101 IT Dansa, que passaria a adscriure’s 
a l’orgànic P080100 Coordinació Acadèmica, atenent l’elevat volum de tasques 
administratives i de gestió que li són encomanades des de la Coordinació Acadèmica. 
 
D’altra banda, la Unitat de Secretaria Acadèmica de l’Institut del Teatre, té entre les seves 
funcions principals la gestió dels processos de matriculació acadèmica dels alumnes que 
cursen els ensenyaments a l’Organisme, proves d’accés, períodes d’exàmens, atenció als 
usuaris en general, etc. En aquest sentit, i amb l’única finalitat de vetllar per l’adequat 
compliment de la gestió acadèmica del procés de pre-inscripció dels alumnes, tot garantint 
la seva adequació a les disposicions vigents, és necessari modificar la jornada de treball 
d’un efectiu del lloc de treball d’”Auxiliar de suport a la gestió”, codi retributiu 12.AG01, 
adscrit a l’orgànic P080201 Unitat de Secretaria Acadèmica, que actualment té assignada la 
jornada de treball GM (Intensiu matí), en el sentit d’assignar-li la jornada de treball GE 
(Específic). 
 
A conseqüència de la vacant generada del lloc de treball de “Director del Centre Territorial 
del Vallès” l’Institut del Teatre ha analitzat tècnicament l’actual context organitzatiu i el 

 



 

contingut funcional del lloc, i a la vista dels resultats es considera necessari adequar i 
actualitzar la seva classificació de conformitat amb la complexitat, càrrega de treball i abast 
de les tasques que en l’actualitat té assignades. Així mateix, els dos llocs de Directors dels 
Centres Territorials (Vallès i Osona) serien equivalents en quant a contingut, funcions i nivell 
de responsabilitat. 
 
En aquest sentit, es considera adient modificar el codi retributiu del lloc de treball de 
“Director del Centre Territorial del Vallès”, orgànic P080300 Centre Territorial del Vallès, 
jornada de treball TC (Plena dedicació), que actualment té assignat un codi retributiu 
25.A301, en el sentit d’assignar-li el codi retributiu 24.A302 en base als motius adduïts 
anteriorment.  
 
També es considera necessari adequar els requisits de provisió del lloc de Gerent, per tal 
d’ampliar l’àmbit subjectiu d’accés al mateix d’acord amb el contingut funcional d’aquest lloc 
de treball. Per les raons exposades, es proposa substituir l’actual codi A001 (Qualsevol 
titulació Grup de classificació A, subgrup A1) pel codi F001 (Qualsevol titulació del grup de 
classificació A, subgrup A1 i A2. En tot cas, el nivell del complement de destinació serà el 
màxim de l’interval assignat al subgrup de pertinença del funcionari que ocupi el lloc de 
treball. D’acord amb el disposat en els Estatuts, cas que la persona proposada per a la 
provisió no tingui la condició de funcionària de carrera amb els requisits exigits en la RLT, el 
seu règim serà el de personal laboral d’alta direcció. 
 
A més, l’Institut del Teatre té la necessitat de modificar l’adscripció del lloc de treball de 
“Tècnic Auxiliar Magatzem”, codi retributiu 14.AT01, jornada de treball GE (Específic), 
actualment adscrit a l’orgànic P081000 Direcció de Serveis Culturals, que passaria a 
adscriure’s a l’orgànic P080100 Coordinació Acadèmica, per tal d’adequar aquesta 
adscripció a la realitat. 
 
A la vista de la recent incorporació a l’Institut del Teatre d’un efectiu al lloc de treball de 
“Tècnic Superior Informàtica”, cal adequar la plantilla a la realitat, per la qual cosa, cal 
amortitzar una plaça de Tècnic Superior Informàtic (CL), de l’Escala d’Administració 
Especial, subescala serveis especials, comeses especials, grup de classificació A, subgrup 
A1, personal funcionari i crear un plaça Tècnic Superior (CN), subescala serveis especials, 
comeses especials, grup de classificació A, subgrup A1, personal funcionari. 
 
Atès que el Centre del Vallès porta a terme diferents programes europeus i realitza convenis 
amb diverses entitats de forma puntual és necessari modificar la jornada de treball d’un 
efectiu del lloc de treball de “Tècnic Mitjà de Gestió”, codi retributiu 17.TG01, adscrit a 
l’orgànic P080300 Centre Territorial del Vallès, que actualment té assignada la jornada de 
treball GE (Específic), en el sentit d’assignar-li la jornada de treball GER (Específic reduït). 
 
Conclusions 
 
D’acord amb la informació assenyalada a l’anterior apartat, es considera necessari procedir 
a l’adequació parcial de la plantilla i de la Relació de Llocs de treball de l’Institut del Teatre.”   

 
D’acord amb l’informe econòmic emès per la Intervenció delegada de l’Organisme Autònom 
Institut de Teatre, el qual es transcriu literalment a continuació, les modificacions 
proposades no suposen increment de la despesa respecte de les previsions del Capítol I de 
l’estat de despeses del pressupost de l’Organisme en tant que part integrant del Pressupost 
general de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment és conforme amb allò previst a la 
Ley 17/2012, de 27 de noviembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2013, en, 
així com, compleix el principi d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa definits en 

 



els articles 3 i 12 de la Ley Orgánica 23/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria i 
Sostenibilidad Financiera.  
 
“INFORME RELATIU A LA NECESSITAT DE MODIFICAR PARCIALMENT LA 
PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE 
 
L’Institut del Teatre considera necessari modificar parcialment la plantilla donades les 
incidències de personal que es van produint al llarg del temps i modificar la Relació de Llocs 
de Treball, entre d’altres, es proposa modificar l’estructura de la Secció de Recursos i 
Serveis Tècnics. 
 
Les modificacions de manera molt resumides, i sense utilitzar el vocabulari tècnic que 
correspondria, són aquestes: 
 
 

MODIFICACIÓ MOTIU 
COST 

ECONÒMIC 

Modificar l’estructura 
organitzativa de la Secció de 
Recursos i Serveis Tècnics. 
 
Passa de tenir 3 unitats a tenir 
4 unitats. Això comporta: 
 

Amortització lloc de treball 
“Cap de Grup” 

Amortització lloc de treball 
“Cap de la Unitat de 
Manteniment i Serveis 
Generals” 

Creació lloc de treball “Cap 
de la Unitat de Manteniment i 
Instal·lacions” 

Creació lloc de treball “Cap 
de la Unitat Serveis Generals” 

Amortitzar un efectiu del lloc 
de “Subaltern” i creació d’un 
lloc  d’”Operari de serveis”. 
Comporta amortitzar una plaça 
d’Ajudant de serveis (NC) i 
crear una plaça d’Operari de 
Serveis (PA). 

Aprovar les fitxes 
descriptives dels llocs que es 
creen. 

Es considera adient separar 
els dos àmbits (totalment 
diferents) en cada unitat, de 
tal manera que les funcions de 
manteniment de les 
instal·lacions estiguin 
centralitzades en una unitat 
orgànica, i totes les funcions 
de serveis generals en una 
altra unitat. 
L’amortització del lloc de 
Subaltern i la creació del lloc 
d’Operari de Serveis està 
motivada per la jubilació de 
R.M.  
 
Aquesta modificació es va 
aprovar per la Junta de 
Govern el 07/03/12, pendent 
d’aprovació del Ple. 
Atès que posteriorment es va 
aprovar la plantilla i rllt 
juntament amb el pressupost 
2013 (Ple de 20/12/12) i així 
mateix es va aprovar una 
nova modificació d’rllt 
(adequació de les jornades de 
treball), aprovat pel Ple de 
30/05/13, es considera 
necessari procedir de nou a 
proposar aquesta modificació. 

+10.684,32 

Canviar l’adscripció d’un lloc 
d’Auxiliar Administratiu 
 
Passa d’IT Dansa a 
Coordinació Acadèmica. 

Volum de tasques assignades 
des de Coordinació 
Acadèmica. La persona que 
canvia és R.P. Adequació a la 
realitat. 

Sense cost 
econòmic 
addicional 

 

 



 

 
 

MODIFICACIÓ MOTIU 
COST 

ECONÒMIC 

Canviar la categoria de dos 
lloc d’Auxiliar Administratiu 
 
Passen d’HS (Aux. d’Oficina) a 
BD (Aux. Administratiu) 

Han marxat dues persones de 
Secretaria Acadèmica amb 
aquesta categoria i les noves 
que ocupen son BD (van 
marxar M.S. i G.A.l). Cal 
adequar la plantilla a la 
realitat. 

Sense cost 
econòmic 
addicional 

Canviar el codi retributiu del 
lloc de Director del Centre 
del Vallès. 
 
Passa d’un nivell 25  a un nivell 
24 

Igualar els dos Directors dels 
Centres Territorials al mateix 
nivell (el d’Osona i Vallès), 
d’acord amb la càrrec de 
treball i tasques assignades. 

-4.211,48 

Canviar la tipologia horària 
d’un lloc  d’Auxiliar 
Administratiu adscrit a 
Secretaria Acadèmica 
 
Passa de GM (intensiu matí) a 
GE (Específic) 

La Secretaria Acadèmica 
General vol que totes les 
administratives tinguin la 
mateixa  tipologia horària per 
donar servei a l’atenció a 
l’usuari. Ocupa aquest lloc la 
C.V.  

Sense cost 
econòmic 
addicional 

Amortització 1 plaça CL i 
creació de 1 plaça de CN 
Passa d’un Tècnic Superior 
Informàtica (CL) a un Tècnic 
Superior (CN) 

Adequació necessària per la 
incorporació  del Sr. A.D.  

Sense cost 
econòmic 
addicional 

Canviar l’adscripció del lloc 
de Tècnic Auxiliar Magatzem 
Passa de la Direcció de Serveis 
Culturals a Coordinació 
Acadèmica. 

Adequar l’adscripció a la 
realitat. 

Sense cost 
econòmic 
addicional 

Reducció tipologia jornada 
Tècnic Mitja Gestió (TRS) 
Passa de GE (Específic) a 
GER (Específic Reduït) 

De 37,50 a 14,50 -24.074,81 

Canviar la forma de provisió 
del lloc de Gerent 
 
 

Vist que es considera 
necessari modificar els 
requisits d’accés al lloc de 
Gerent, el qual passa de tenir 
el codi A001 (Qualsevol 
titulació Grup de classificació 
A, subgrup A1) al codi F001 
(Qualsevol titulació del grup 
de classificació A, subgrup A1 
i A2). Tenint en compte que 
en tot cas, el nivell del 
complement de destinació 
serà el màxim de l’interval 
assignat al subgrup de 
pertinença del funcionari que 
ocupi el lloc de treball. 

Sense cost 
econòmic 
addicional 

 



A la vista del càlcul realitzat i en base a les taules salarials de la Diputació de Barcelona 
vigents durant l’any 2013, resulta un estalvi anyal pel Capítol I del pressupost de l’Institut del 
Teatre de 16.665,62 euros.” 
 
S’ha donat trasllat de la documentació que integra el present expedient a la representació 
del personal funcionari i laboral que presta serveis a l’Organisme.  
 
D’altra banda, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en data 18 de març de 2013, va 
informar favorablement l’adequació de les tipologies horàries dels llocs de treball establerts 
d’aquest Organisme, amb efecte 1 de febrer de 2013, d’acord amb la jornada general de 
treball acordada el 19 d’octubre de 2012 per la Mesa de Negociació de matèries comunes 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la Disposició Addicional setanta-unena de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, i ratificada pel 
Ple de la Corporació en sessió ordinària de 25 d’octubre de 2012. Aquesta adequació resta 
pendent de la corresponent aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
En relació amb el règim de competències pel que fa als acords que es proposen en aquest 
dictamen, s’ha de tenir en compte el que disposen els següents preceptes: 
 
 Article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del Govern Local, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la 
plantilla de personal. 

  
 Article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot modificar 

amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar, 
suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici 
següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa 
interna. 

 
 Article 44.2.f) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona publicat al BOP núm. 

42 de 18.2.2003, que disposa que correspon al Ple de la Diputació de Barcelona 
l’adopció dels acords d’aprovació que, en relació amb els organismes autònoms d’ella 
depenents, facin referència a l’aprovació de la plantilla de personal i la Relació de Llocs 
de Treball.  

 
 Article 19 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, relatiu a la competència de la Gerència 

d’elaborar, d’acord amb la Direcció General, les propostes de plantilla i de modificació de 
Relació de Llocs de Treball.. 

 
 Article 30, lletra f) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que estableix la competència del 

Ple corporatiu quant a l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de l’Organisme 
Autònom. 

 
 Article 12 k) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que disposa que en aquests supòsits de 

competència plenària correspon adoptar els acords de proposta a la Junta de Govern de 
l’Organisme. 

 
 Acord de la Comissió de Govern (actualment Junta de Govern) de la Diputació de 

Barcelona, aprovat en data 22 de febrer de 2001, mitjançant el qual les propostes dels 
Organismes Autònoms de la Diputació de Barcelona relatives als instruments de gestió i 
assumptes en matèria de personal seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis 
de Recursos Humans. 

 

 



 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència 
sotmet a la consideració de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR  FAVORABLEMENT I ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona l’APROVACIÓ INICIAL de la modificació de la plantilla de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, en els termes en què queda reflectida en l'annex I que s’adjunta al 
dictamen i que es detallen en els següents acords: 
 
 Amortitzar una plaça d’“Ajudant de Serveis” (NC), de l’Escala d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, personal d’oficis, personal funcionari. 
 
 Crear una plaça d’“Operari de Serveis” (PA), de l’Escala d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, personal d’oficis, personal funcionari. 
 
 Amortitzar una plaça de “Tècnic Auxiliar Especialista” (EG), de l’Escala d’Administració 

Especial, subescala serveis especials, comeses especials, grup de classificació C, 
subgrup C1, personal funcionari. 

 
 Crear una plaça de “Tècnic Auxiliar Especialista” (EG), personal laboral. 
 
 Amortitzar dues places d’”Auxiliar d’Oficina”, (HS), de l’Escala d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, comeses especials,  grup de classificació C, subgrup C2, 
personal funcionari. 

 
 Crear dues places d’Auxiliar Administratiu (BD), de l’Escala d’Administració General, 

sotsescala auxiliar, grup de classificació C, subgrup C2, personal funcionari. 
 
 Amortitzar una plaça de “Tècnic Superior Informàtica” (CL), de l’Escala d’Administració 

Especial, subescala serveis especials, comeses especials, grup de classificació A, 
subgrup A1, personal funcionari. 

 
 Crear una plaça de “Tècnic Superior” (CN), de l’Escala d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, comeses especials, grup de classificació A, subgrup A1, 
personal funcionari. 

 
Segon.- INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, en els termes que resten reflectits en l’annex II, adjunt al present dictamen, i que a 
continuació s’exposen: 
 
 Amortització del lloc de treball de “Cap de Grup de Serveis Generals”, codi retributiu 

15.A515, jornada de treball AP (Ampliat partit), adscrit al Grup de Serveis Generals, 
orgànic P08A202A. 

 
 Amortització del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Manteniment i Serveis Generals”, 

codi retributiu 22.A501, jornada de treball TC (Plena dedicació), adscrit a la Unitat de 
Manteniment i Serveis Generals, orgànic P08A202. 

 
 Creació del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Manteniment i Instal·lacions”, codi 

retributiu 22.A501, jornada de treball TC (Plena dedicació), i adscriure’l a la nova Unitat 
de Manteniment i Instal·lacions, orgànic P08A202. 

 



 Creació del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Serveis Generals”, codi retributiu 
15.A544, jornada de treball TC (Plena dedicació), i adscriure’l a la nova Unitat de Serveis 
Generals, orgànic P08A204. 

 
 Amortització d’un efectiu del lloc de treball de “Subaltern”, codi retributiu 8.PS01, jornada 

de treball GM (Intensiu matí), adscrit al Grup de Serveis Generals, orgànic P08A202A. 
 
 Incrementar la dotació en un efectiu del lloc de treball d’“Operari de Serveis”, codi 

retributiu 8.PO01, jornada de treball GM (Intensiu matí), i adscriure’l a la nova Unitat de 
Manteniment i Instal·lacions, orgànic P08A202. 

 
 Modificar l’adscripció orgànica d’un efectiu del lloc de treball d’”Auxiliar de suport a la 

gestió”, codi retributiu 12.AG01, jornada de treball GM (Intensiu matí), actualment adscrit 
a l’orgànic P080101 IT Dansa, que passa a adscriure’s a l’orgànic P080100 Coordinació 
Acadèmica. 

 
 Modificar la jornada de treball d’un efectiu del lloc de treball d’”Auxiliar de suport a la 

gestió”, codi retributiu 12.AG01, adscrit a l’orgànic P080201 Unitat de Secretaria 
Acadèmica, actualment amb jornada de treball GM (Intensiu matí), en el sentit 
d’assignar-li la jornada de treball GE (Específic). 

 
 Modificar el codi retributiu del lloc de treball de “Director del Centre Territorial del Vallès”, 

orgànic P080300 Centre Territorial del Vallès, jornada de treball TC (Plena dedicació), 
que actualment té assignat un codi retributiu 25.A301, en el sentit d’assignar-li el codi 
retributiu 24.A302. 

 
 Modificar els requisits de provisió del lloc de “Gerent/a”, orgànic P08A000 Gerència, codi 

retributiu 28A202, jornada EC (Dedicació Exclusiva), en el sentit de substituir l’actual codi 
A001 (Qualsevol titulació Grup de classificació A, subgrup A1) pel codi F001 (Qualsevol 
titulació del grup de classificació A, subgrup A1 i A2. En tot cas, el nivell del complement 
de destinació serà el màxim de l’interval assignat al subgrup de pertinença del funcionari 
que ocupi el lloc de treball. 

 

 Modificar l’adscripció orgànica d’un efectiu del lloc de treball de ”Tècnic Auxiliar 
Magatzem”, codi retributiu 14.AT01, jornada de treball GE (Específic), actualment adscrit 
a l’orgànic P081000 Direcció de Serveis Culturals, que passa a adscriure’s a l’orgànic 
P080100 Coordinació Acadèmica. 

 

 Modificar la jornada de treball d’un efectiu del lloc de treball de ”Tècnic Mitjà de Gestió”, 
codi retributiu 17.TG01, adscrit a l’orgànic P080300 Centre Territorial del Vallès, que 
actualment té assignada la jornada de treball GE (Específic), en el sentit d’assignar-li la 
jornada de treball GER (Específic reduït). 

 
Tercer.- ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona a efectes de la seva aprovació, l’acord 
aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 18 de març de 2013, 
d’adequació de les tipologies horàries dels llocs de treball establerts a la Relació de Llocs de 
Treball de l’Institut del Teatre, a la jornada general de treball acordada el 19 d’octubre de 
2012 per la Mesa de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona i que 
apareix reflectida en la Relació de llocs (annex II). 
 
Quart.- APROVAR les fitxes descriptives dels llocs orgànics que es creen a conseqüència 
d’aquests canvis (annex III), i que es relacionen tot seguit: 
 

 17-MO lloc de treball de Cap de la Unitat de Manteniment i Instal·lacions 
 18-MO lloc de treball de Cap de la Unitat de Serveis Generals 

 



 

Cinquè.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per realitzar els actes 
administratius necessaris per a la implantació d’aquesta modificació. 
 
Setè.- NOTIFICAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona als efectes de la seva tramitació.” 

 
La modificació de la plantilla proposada requereix informe preceptiu emès per la 
Intervenció General de conformitat amb l’article 168.4 del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo  (TRHL), en relació amb l’article 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el cual se desarrolla el Capítulo 1 del Título 6 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de les Haciendas Locales en materia de presupuestos. 
  
Aprovada inicialment la modificació de la plantilla i d’acord amb el que disposa l’article 
169 del susdit TRHL, s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, per un termini de quinze dies hàbils durant els quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant del Ple.  
 
L’article 28, apartats 1 i 2 del Decret 214/90, disposen la publicació de la plantilla al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la 
tramesa de còpies d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya.   
 
L’article 44.2, apartat f), del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aprovat per 
acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOP núm. 42, de 18.2.2003), sobre 
coordinació dels organismes públics, estableix la competència per a l’aprovació de les 
respectives plantilles de personal.  
 
La Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de 2001, va aprovar 
un dictamen de mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió i 
assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del qual les propostes d’aquestes entitats relatives a les matèries 
assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 90, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, quant a l’aprovació de la plantilla i la relació de 
llocs de treball, i en ús de les facultats que em confereix l’article 34 i d’acord amb 
l’article 33.2.f) de l’esmentada Llei 7/1985, aquesta presidència a proposta de la 
direcció dels serveis de recursos humans, eleva al Ple, previ informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, en els termes en què queda reflectida en l'annex I que 
s’adjunta al dictamen i que es detallen en els següents acords: 

 



 Amortitzar una plaça d’“Ajudant de Serveis” (NC), de l’Escala d’Administració 
Especial, subescala serveis especials, personal d’oficis, personal funcionari. 

 
 Crear una plaça d’“Operari de Serveis” (PA), de l’Escala d’Administració 

Especial, subescala serveis especials, personal d’oficis, personal funcionari. 
 
 Amortitzar una plaça de “Tècnic Auxiliar Especialista” (EG), de l’Escala 

d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses especials, grup 
de classificació C, subgrup C1, personal funcionari. 

 
 Crear una plaça de “Tècnic Auxiliar Especialista” (EG), personal laboral. 
 
 Amortitzar dues places d’”Auxiliar d’Oficina”, (HS), de l’Escala d’Administració 

Especial, subescala serveis especials, comeses especials,  grup de classificació 
C, subgrup C2, personal funcionari. 

 
 Crear dues places d’Auxiliar Administratiu (BD), de l’Escala d’Administració 

General, sotsescala auxiliar, grup de classificació C, subgrup C2, personal 
funcionari. 

 
 Amortitzar una plaça de “Tècnic Superior Informàtica” (CL), de l’Escala 

d’Administració Especial, subescala serveis especials, comeses especials, grup 
de classificació A, subgrup A1, personal funcionari. 

 
 Crear una plaça de “Tècnic Superior” (CN), de l’Escala d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, comeses especials, grup de classificació A, subgrup 
A1, personal funcionari. 

 
Segon.- APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, en els termes que resten reflectits en l’annex II, adjunt al 
present dictamen, i que a continuació s’exposen: 

 
 Amortització del lloc de treball de “Cap de Grup de Serveis Generals”, codi 

retributiu 15.A515, jornada de treball AP (Ampliat partit), adscrit al Grup de 
Serveis Generals, orgànic P08A202A. 

 
 Amortització del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Manteniment i Serveis 

Generals”, codi retributiu 22.A501, jornada de treball TC (Plena dedicació), 
adscrit a la Unitat de Manteniment i Serveis Generals, orgànic P08A202. 

 
 Creació del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Manteniment i Instal·lacions”, 

codi retributiu 22.A501, jornada de treball TC (Plena dedicació), i adscriure’l a la 
nova Unitat de Manteniment i Instal·lacions, orgànic P08A202. 

 
 Creació del lloc de treball de “Cap de la Unitat de Serveis Generals”, codi 

retributiu 15.A544, jornada de treball TC (Plena dedicació), i adscriure’l a la nova 
Unitat de Serveis Generals, orgànic P08A204. 

 

 



 

 Amortització d’un efectiu del lloc de treball de “Subaltern”, codi retributiu 8.PS01, 
jornada de treball GM (Intensiu matí), adscrit al Grup de Serveis Generals, 
orgànic P08A202A. 

 
 Incrementar la dotació en un efectiu del lloc de treball d’“Operari de Serveis”, 

codi retributiu 8.PO01, jornada de treball GM (Intensiu matí), i adscriure’l a la 
nova Unitat de Manteniment i Instal·lacions, orgànic P08A202. 

 
 Modificar l’adscripció orgànica d’un efectiu del lloc de treball d’”Auxiliar de suport 

a la gestió”, codi retributiu 12.AG01, jornada de treball GM (Intensiu matí), 
actualment adscrit a l’orgànic P080101 IT Dansa, que passa a adscriure’s a 
l’orgànic P080100 Coordinació Acadèmica. 

 
 Modificar la jornada de treball d’un efectiu del lloc de treball d’”Auxiliar de suport 

a la gestió”, codi retributiu 12.AG01, adscrit a l’orgànic P080201 Unitat de 
Secretaria Acadèmica, actualment amb jornada de treball GM (Intensiu matí), en 
el sentit d’assignar-li la jornada de treball GE (Específic). 

 
 Modificar el codi retributiu del lloc de treball de “Director del Centre Territorial del 

Vallès”, orgànic P080300 Centre Territorial del Vallès, jornada de treball TC 
(Plena dedicació), que actualment té assignat un codi retributiu 25.A301, en el 
sentit d’assignar-li el codi retributiu 24.A302. 

 
 Modificar els requisits de provisió del lloc de “Gerent/a”, orgànic P08A000 

Gerència, codi retributiu 28A202, jornada EC (Dedicació Exclusiva), en el sentit 
de substituir l’actual codi A001 (Qualsevol titulació Grup de classificació A, 
subgrup A1) pel codi F001 (Qualsevol titulació del grup de classificació A, 
subgrup A1 i A2. En tot cas, el nivell del complement de destinació serà el màxim 
de l’interval assignat al subgrup de pertinença del funcionari que ocupi el lloc de 
treball. 

 
 Modificar l’adscripció orgànica d’un efectiu del lloc de treball de ”Tècnic Auxiliar 

Magatzem”, codi retributiu 14.AT01, jornada de treball GE (Específic), actualment 
adscrit a l’orgànic P081000 Direcció de Serveis Culturals, que passa a 
adscriure’s a l’orgànic P080100 Coordinació Acadèmica. 

 
 Modificar la jornada de treball d’un efectiu del lloc de treball de ”Tècnic Mitjà de 

Gestió”, codi retributiu 17.TG01, adscrit a l’orgànic P080300 Centre Territorial del 
Vallès, que actualment té assignada la jornada de treball GE (Específic), en el 
sentit d’assignar-li la jornada de treball GER (Específic reduït). 

 
Tercer.- APROVAR l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 
data 18 de març de 2013, d’adequació de les tipologies horàries dels llocs de treball 
establerts a la Relació de Llocs de Treball de l’Institut del Teatre, a la jornada general 
de treball acordada el 19 d’octubre de 2012 per la Mesa de Negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona i que apareix reflectida en la Relació de llocs 
(annex II). 
 

 



Quart.-  EXPOSAR al públic la modificació de la plantilla de l’organisme autònom 
Institut del Teatre, prèvia la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i la seva fixació al tauler d’edictes de la corporació, pel termini 
de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar reclamacions davant del Ple. La plantilla es considerarà definitivament 
aprovada si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les. 
 
Cinquè.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. 
Mañas, i diu: A veure, hem tingut i jo crec que tots els grups també, una comunicació 
dels representants sindicals de l’Institut del Teatre (IT) en la qual ens demanàvem que 
es retirés aquest punt de l’ordre del dia perquè ens deien que no hi havia acord. El 
portaveu de CiU ens manifestà que hi ha acord però fa escassos minuts els 
treballadors de l’IT em deien que no. Jo, senyor Garcia Cañizares, òbviament no vull 
posar en dubte les seves paraules però no vull posar en dubte les paraules que em 
diuen els representants dels treballadors. Per tant, crec que hi ha un malentès aquí per 
part de les dues parts i demanaríem que es retirés el Decret i es portés el setembre; 
en cas contrari, manifestar el vot negatiu al mateix del nostre Grup. 
 
A continuació intervé el Diputat del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal, Sr. Roig, qui diu: Aquest és un tema que ens va entrar per 
urgència a la Comissió Informativa. El nostre Grup va votar-ne la urgència malgrat fer 
la reserva de vot del tema perquè, evidentment, no el coneixíem i l’havíem d’analitzar. 
Una vegada hem vist i analitzat aquest Dictamen, d’una manera molt ràpida, hem vist 
que hi ha vuit apartats del Dictamen que afecten modificacions de plantilla i dotze que 
són actualitzacions de llocs de treball. És evident que, en aquest cas i pel procés legal 
que s’ha de seguir, hi ha d’haver informe de la Junta de Personal i aquest informe ha 
de tenir un termini a l’hora de comunicar-lo i poder contestar-lo. És evident que, pels 
escrits que ens han fet arribar els representants sindicals, aquests terminis no s’han 
complert. Per tant, ull i alerta que en aquest acord que podem prendre hi ha un vici de 
possible nul·litat. Però és més, penso que es fa necessari portar aquesta modificació 
de llocs de treball allà on toca fer aquesta negociació i allà on toca és la pròpia Mesa 
de Negociació. Nosaltres, per la informació que tenim, el que sabem és que això no ha 
estat negociat amb la representació sindical, però sí que hi ha hagut algun contacte 
per part de la presidenta del Comitè d’Empresa, però va ser una reunió amb el diputat 
senyor Garcia Cañizares. Sabíem que aquest matí hi havia una reunió de la presidenta 
de la Junta de Personal, senyora Martínez, amb el diputat senyor Rossinyol. Sé que 
s’ha celebrat en altres termes però el fons de la qüestió, que era el que també 
demanaven els sindicats i el que també demana el nostre Grup, és que es retiri el punt 
de l’ordre del dia precisament perquè se segueixin aquests processos i no caiguem en 
aquests possibles vicis de nul·litat. Per tant, doncs, el que demanem aquí és la 
retirada d’aquest punt; és evident que si no es fa, el nostre Grup votarà en contra 
precisament per aquestes raons que els he exposat, que no són altres que dir que 
aprovaríem quelcom viciat de nul·litat i, evidentment, el que també és important, que 
no s’ha portat als llocs de negociació amb la part social. 
 

 



 

A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, el qual diu: És curiós que una trobada entre el diputat i la presidenta del 
Comitè de personal de l’IT es consideri una reunió. És evident, és una reunió i té un 
contingut: explicar per què la urgència d’aquest punt de l’ordre del dia i explicar, 
també, que no té cap possibilitat de ser nul entre altres coses perquè l’única variació 
que no coneixien els sindicats és ampliar els grups als quals pot accedir o la categoria 
que té el gerent de l’IT i la resta, les altres vint modificacions, s’han demanat 
reiteradament des de l’IT en els darrers vuit mesos. Per tant, està més que informat.  
 
Només es tracta de la Gerència i ja es va explicar als sindicats ahir i aquest matí. Com 
bé deia el diputat del PSC, el que es deia era la necessitat de tenir-lo aprovat en 
aquest Plenari per iniciar el curs vinent amb totes les coses ordenades i això, vam 
explicar també als sindicats, no ve per la voluntat del Govern de la Diputació ni per 
altres voluntats polítiques sinó pel fet que hi ha un informe de la Sindicatura de 
Comptes que posa en dubte i diu que no està ben feta la contractació del gerent de l’IT 
respecte a la relació dels llocs de treball. Això fa dos mesos que dura i, finalment, 
passava per fer aquesta modificació. I el que pretenem amb la urgència, per això, no 
acceptem que es pugui retirar, es que s’iniciï el curs 2013-2014 amb tot el personal en 
ordre. Si no fem això, ens trobarem a inicis de curs amb moviments de la plantilla de 
l’IT i, al final, això afecta realment els alumnes de l’IT. I el que vol el Govern, el que vull 
com a diputat de l’IT, és que els alumnes, que paguen la seva matrícula per ser 
formats i no perquè estiguin dos o tres mesos situant-se per saber com està l’òrgan 
directiu o l’òrgan educatiu del propi IT, no notin que hi ha hagut algun problema en 
aquest sentit. Aquesta és la voluntat i, per això, no proposem retirar el punt ni 
acceptem el que diuen. I per això les reunions que mantenim amb els sindicats, que 
potser no ens hem entès, com deia el senyor Mañas, però ahir em va quedar molt clar 
que s’havia entès. Fins i tot, hi ha ja convocada una reunió, dilluns al matí, amb la 
Junta Directiva de l’IT per explicar quina és la situació definitiva, tot i que el gerent i el 
director de l’IT ja ho saben, però per parlar amb el conjunt de la Junta Directiva i 
explicar quina és la situació i per què hem anat per aquest camí. Per tant, entendríem 
que no es pot retirar per una qüestió de necessitat del propi IT. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels  
membres presents a la sessió dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del 
Partit Popular (5) i d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2) i el vot 
en contra dels diputats assistents del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), i d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
- Entesa (4) sent el resultat definitiu de 27 vots a favor i 22 vots en contra. 
 
Servei de Programació 
 
5.- Dictamen de data 16 de juliol 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 14/2013 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2013, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i 
suplements de crèdit, per un import total de vint-i-vuit milions cent quatre mil cinc-cents 
noranta-un (28.104.591,00) € 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. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres 
intervenim per anunciar el nostre vot positiu en aquest punt. Ens sembla que les 
modificacions de crèdit que se’ns presenten són ajustades a la realitat i demanaríem, 
per una banda, una mica més d’ampliació del punt que fa referència a l’increment d’1,2 
milions d’euros a la XAL, de la qual ja hem fet abans el Consell Extraordinari, i, per 
tant, ens agradaria saber per a què és aquesta modificació de crèdit amb una 
aportació addicional d’1,2 milions a la XAL, i celebrar, per l’altra part, que es destinin 
18.678.000 euros a tot el que són les emergències socials. Jo crec que tots som 
conscients que vivim un període, que ja fa molt temps que dura, de crisi severa que fa 
que ens haguem de centrar en alguns aspectes concrets de les actuacions que fan les 
administracions i que tenen repercussions sobre la ciutadania. I un dels més 
importants és poder atendre de manera adequada la ciutadania i les persones més 
vulnerables. Entenem que aquests 18.678.000 euros van destinats, justament, a poder 
atendre adequadament aquestes persones mitjançant aquest epígraf d’’Emergències 
Socials i també ens agradaria que se’ns fes una explicació una mica més àmplia. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, i diu: 
Manifestar la nostra abstenció i expliquem els motius. Ja ens vam abstenir en 
l’aprovació del Pressupost General 2013. En aquest cas, podríem estar d’acord amb 
algunes de les modificacions però aquí hi ha set milions d’euros al programa Xarxa, 
del qual ningú no ens ha explicat quins seran els criteris d’ampliació ni les prioritats. Hi 

 



ha divuit milions i mig d’euros que van per a emergències socials. Felicitem la iniciativa 
però ens hagués agradat poder participar en el debat i les discussions sobre quines 
han de ser les prioritats per donar aquest ajut als municipis i què cobririen. Recordar 
que aquests diners surten de les partides inicialment destinades al PUOSC i recordar, 
també, és un dels motius pels quals ens abstenim, que el nostre Grup està pendent del 
compliment d’alguns acords que s’han pres per unanimitat o per majoria en el Ple de la 
Diputació per mocions com, per exemple, que es destinin recursos de la Diputació a 
polítiques actives d’ocupació i a complementar els plans d’ocupació que estan fent 
altres entitats supramunicipals.  
 
En definitiva, el que estem reclamant és poder negociar amb el Govern de la Diputació 
que, recordo, és un Govern en minoria, ampliacions i modificacions del Pressupost tan 
importants com les que avui portem aquí. Recordar-li que vostès són un Govern en 
minoria i no sabem si tenen algun soci ocult amb qui ja pacten les modificacions i els 
dictàmens i, per tant, ja no ens expliquen això. Si és així, agrairíem que ens ho 
expliqués i, si no és així, recordar-li que tenim dos anys per redreçar encara el rumb i 
per intentar buscar consensos que lamentem que no s’han buscat durant aquests 
darrers dos anys.  
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, i diu:  “Votaremos a 
favor porque, si bien es cierto que hay alguna modificación con muy elevadas 
cuantías que podríamos cuestionar y que no votaríamos a favor, sí que es verdad que 
los dieciocho millones de euros que se aportan para el caso de emergencias sociales 
tienen un importante peso en nuestro voto y hemos puesto la emergencia social por 
delante de cuestiones políticas que, si acaso, podríamos discutir en otro foro con 
mayor profundidad”. 
 
A continuació intervé el Diputat del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal, Sr. Roig, el qual diu: Bé, de la modificació que avui ens porten, ja 
vam demanar algunes informacions a la Comissió Informativa en allò que feia 
referència tant a la XAL com a aquest fons d’emergències socials. En aquell moment, 
se’ns va dir que es preveia, sobretot en la tornada de l’estiu, vist com havia anat la 
qüestió fins ara, una gran demanda i una gran pressió al voltant de situacions 
d’emergència social per part dels ajuntaments i, per tant, es creava aquesta partida. 
No se’ns va poder donar tampoc més informació perquè se’ns va dir que s’estava 
habilitant aquesta partida i, en tot cas, qui ho havia de gestionar seria l’Àrea 
corresponent. Evidentment, en aquell moment es va manifestar que hi hauria una 
voluntat de parlar amb tots els grups i en la meva intervenció, aquí, a part d’anunciar el 
nostre vot favorable evidentment, és anunciar, en sessió plenària, aquest compromís 
de treballar aquesta partida i totes les actuacions que se’n desprenguin i pactar-ho 
amb tots els grups presents en aquesta Diputació. 
 
El President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 
Sr. Rossinyol diu: Bé, només per donar resposta a alguna de les qüestions que s’han 
plantejat. En primer lloc, el senyor Portabella ha demanat si es podia aclarir o donar 
més informació amb relació a la partida d’1.200.000 euros de la XAL, SL i bé, 
bàsicament, aquest import respon a les necessitats d’aportar-hi més diners. 
Recordaran que hi havia hagut, en l’àmbit de la XAL, la possibilitat de fer o no un ERO 
perquè, senzillament, els comptes no quadraven perquè hi havia més despeses que 

 



 

ingressos. Fruit dels acords arribats amb els treballadors, se’ls va demanar un sacrifici, 
que van assumir en la corresponent assemblea, i la reestructuració del funcionament 
de la plantilla, que també es va assumir, però la part de la Diputació era aportar una 
quantitat de diners per compensar allò que no va fer l’ERO i aquesta part es concreta 
en aquests 1.200.000 euros, que són els que haurem d’aportar aquest any i que, 
evidentment, queden incorporats als anys següents perquè, és clar, estem parlant 
d’una partida destinada a personal. 
 
A grans trets, també s’ha comentat sobre les transferències de la Xarxa, que són 
transferències internes. No és que hi hagi noves necessitats; és que el que es fa, quan 
es fa el pressupost dels diners que demanaran els diferents ajuntaments pels diferents 
conceptes, és una suposició. Llavors, en el procés de concertació, cada alcalde i cada 
ajuntament marquen les seves prioritats i, quan sumes tot plegat, no té perquè 
coincidir amb les previsions que havíem fet inicialment perquè no ho sabíem. És 
estimatiu. I ara el que es fa és recol·locar aquestes partides per adaptar-les a les 
necessitats i prioritats que ens van marcant els diferents alcaldes dels diferents 
municipis als quals hem de donar resposta. Per tant, no és res nou sinó una 
recol·locació de les diferents partides, tenint en compte les peticions fetes pels 
diferents ajuntaments. 
 
I, per acabar, en la important partida d’emergències socials, tal com ha dit el senyor 
Roig, tenim la percepció, tots som del món local, que es preveu una situació 
complicada i és, diguem-ne, preparar-ho tot perquè no hi hagi problemes 
administratius per poder donar respostes a les necessitats dels ajuntaments. 
Evidentment, això s’ha de fer i volem fer-ho amb converses i amb l’acord de les 
diferents forces polítiques aquí representades.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (18), del Partit Popular (5) i d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del grup 
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 5 de juliol de 2013, que proposa aprovar el Compte General 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2012. 
 

Vist i examinat el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2012, el 
qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari de l’exercici referit, de conformitat amb allò que preveu l’art. 
208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia Corporació, i pels dels 
organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària (ORGT), els quals 
reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics 
patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 

 



del TRHL, i pels Comptes de l’entitat pública empresarial local, Xarxa Audiovisual 
Local (XAL, e.p.e) i de la societat mercantil limitada Xarxa Audiovisual Local (XAL, SL), 
la preparació i presentació dels quals s’ha basat en l’aplicació dels principis, criteris i 
polítiques comptables establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant el 
Reial decret 1514/2007, com també en l’altra legislació mercantil vigent.  
  
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i dels Comptes dels 
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local (en endavant ICL), aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
del Ministeri d’Economia i Hisenda, a l’empara del que disposa l’art. 210, en relació 
amb l’art. 203.1.d) del TRHL, i els comptes de la XAL e.p.e i de la XAL SL s’han 
elaborat d’acord amb la normativa mercantil, i el seu règim de comptabilitat és el 
previst per a les societats mercantils quan el capital social de les quals pertanyi 
íntegrament a les entitats locals d’acord amb l’article 209.3 del TRHL. 
 
Atès que el Compte General reflecteix de manera adequada la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. 
 
Els comptes anuals que integren el Compte de la Diputació i els que han de formar 
cadascun dels seus organismes autònoms segons la regla 98 de la ICL són els 
següents: 
 

a) el Balanç 
b) el Compte del resultat econòmic-patrimonal 
c) l’Estat de Liquidació del Pressupost, i 
d) la Memòria 

 
Els comptes a què es refereix la regla anterior s’han elaborat seguint les normes i 
ajustant-se als models que s’estableixen en la Quarta part del Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local annex a la ICL. 
 
Atès que als comptes anuals de la pròpia Diputació i de cadascun dels seus 
organismes autònoms, s’uneix la  documentació complementària que s’estableix en la 
Regla 98.3 de la ICL, constituïda per: 
 

- les actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici 
- les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, 

a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referides a fi d’exercici i 
agrupats pel número o raó social de l’entitat bancària, acompanyades, quan 
cal, dels oportuns estats de conciliació. 

 
Atès que el Compte General s’acompanya també de la documentació complementària 
prevista en la Regla 101 de la ICL, és a dir: 

 
- els estats integrats i consolidats dels comptes que ha determinat el Ple de la 

Corporació 
- la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics 
- la Memòria demostrativa del grau en què s’han complert els objectius 

programats amb indicació dels previstos i assolits.  

 



 

Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat retuts per l’Excm. Sr. 
President, i els dels seus organismes autònoms i els de la XAL e.p.e i la XAL SL, han 
estat retuts i proposats inicialment pels seus òrgans competents, a tenor del que 
estableix l’art. 212 del TRHL. 
 
Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 219 del TRHL, i la base 75.3 de les 
d’execució del pressupost per a l’exercici 2012 es va trametre al Ple l’Informe de 
Control Posterior i de Control Financer de Subvencions, corresponent a la fiscalització 
plena referida a l’exercici 2012, elaborat per la Intervenció General, on consten les 
observacions de la fiscalització realitzada, i del que la Corporació, reunida en sessió 
plenària ordinària que va tenir lloc el dia 28 de febrer de 2013, va acordar donar-se’n 
per assabentada. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el Compte General de la Diputació 
de l’exercici de 2012, del qual resulta que el Compte general s’ha format per aquesta 
Intervenció per mitjans informàtics i concorda fidelment amb la comptabilitat que li ha 
servit de base, el qual ofereix una imatge fidel dels subjectes comptables i reflecteix 
una situació econòmica  financera sanejada. 
 
El Compte General format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 212.2 del TRHL. 
 
Atès que l’assenyalada Comissió, en la reunió que va tenir lloc el dia 30 de maig  de 
2013, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà sobre la 
procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada Comissió, 
a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els 
interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme 
amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL. 
 
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions 
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de 
la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per 
la Comissió Especial de Comptes, sense necessitat d’emetre un nou informe per 
l’esmentada Comissió, conforme amb allò que determina l’art. 212.3 del TRHL. 
 
Vista la Base 85a de les d’execució del pressupost 2012, i vist l’apartat 2.2 f) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB 
de 19 de febrer de 2013.  
 
En conseqüència, 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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR el Compte General de la Diputació de l’exercici de 2012, el qual 
està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de conformitat 

 



amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Segon.- RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò 
previst en l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma 
prevista en l’Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 17 de maig de 2013 (DOGC 
6382, de 24 de maig de 2013). 
 
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 (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
  
7.- Dictamen de data 9 de juliol de 2013, que proposa donar compte de l’informe 
de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus Organismes 
autònoms, a 30 de juny de 2013. 
 
La Base 7ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a 
l’exercici 2013 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat 
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de 
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva 
situació. 
 
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els 
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a 
30 de juny d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 5 de juliol respecte de 
la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona. 
 
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost 
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació. 
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols 
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més 
significatives.  
 
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de 
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes 
Autònoms fins el 30 de juny d’enguany. 
 
Vist l'apartat  4.1.4.b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013.  
 

 



 

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

A C O R D  
 
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la 
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa 
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms, 
a la data de 30 de juny de 2013, segons els estats que s’acompanyen com a annex al 
present dictamen. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
8.- Dictamen de data 8 de juliol de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia, 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 Cabrera d'Anoia en data 3 de juny 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 
Cabrera de Mar, en data 3 de juny de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les 

 



funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I.- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats abusivament a la via 
pública 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Taxa per expedició de documents administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Multes coercitives 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Concessions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

 



 

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords 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 (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
9.- Dictamen de data 20 de juny de 2013, que proposa acceptar la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palafolls, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, i recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Palafolls en data 31 de maig de 2013 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 

 



En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- Acceptar  la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palafolls, en 
data 31 de maig de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I.- Multes coercitives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en períodes 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.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Preu públic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en períodes voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

 



 

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de l'abast de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Palafolls, en data 31 de maig de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de les taxes, que a continuació s’especifiquen 
 
 Mercat municipal. 
 Per les entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de 

domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 

 
Les funcions delegades per aquestes taxes passen a ser les següents: 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en períodes 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. 
 
 Prestació del servei d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les 

empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
Les funcions delegades per aquesta taxa passen a ser les següents: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
3.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafolls de data 31 de 
maig de 2013 en relació a revocar la delegació efectuada en acords anteriors a la 
Diputació de Barcelona, respecte a totes les funcions de gestió i recaptació de la taxa 
per ocupació de la via pública. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats pel 
Ple de l'Ajuntament Palafolls a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, 

 



l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió 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 recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 

 



 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII.- Taxes per: 
 
 Llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. 
 Servei de gestió de residus municipals. 
 Servei d'escola bressol. 
 
Les funcions que en relació a aquestes taxes es deleguen són: 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobradors. 
 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. 
 
 Mercat municipal. 
 Per les entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de 

domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 

 
Les funcions que en relació a aquestes taxes es deleguen són: 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en períodes 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. 
 
 Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 

runes tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 Prestació del servei d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les 

empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable, així com pels controls i les revisions periòdiques. 

 
Les funcions que en relació a aquestes taxes es deleguen són: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per  l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII.- Preu públic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals. 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en períodes voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX.- Contribucions especials. 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en períodes voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en períodes voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

 



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

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 
competent. 

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

XV.- Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament 
pugui liquidar. 
 

Les funcions que en relació a la recaptació d'altres ingressos es deleguen són: 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

 



 

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 

XVI.- Baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut, insolvència o 
prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels quals la 
Diputació de Barcelona ha assumit o pugui assumit en el futur, la recaptació en via de 
constrenyiment (ingressos directes o ingressos per rebut). 
 

Tercer.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.  
 

Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 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 (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

10.- Dictamen de data 20 de juny de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet, 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 Ripollet en data 30 de maig 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 
Ripollet, en data 30 de maig de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa pel subministrament d'aigua 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Sancions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Concessions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

 



 

V.- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI.- Multes coercitives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 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 (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
11.- Dictamen de data 20 de juny de 2013, que proposa acceptar l’ampliació i 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, 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 la Roca del Vallès en data 30 de maig de 2013 acordà 
l’ampliació i modificació 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.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès, en data 30 de maig de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local, així com indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
 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.- Preus públics per a la prestació dels serveis o realització d'activitats de 
competència municipal 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 
l'Ajuntament. 

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

 



 

III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

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

l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.-  Acceptar la modificació de l'abast de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès en data 30 de maig de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona 
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
-  Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
 
Les funcions que en relació a la recaptació d'aquesta taxa resten delegades són: 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 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 (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
12.- Dictamen de data 26 de juny de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en data 27 de maig de 2013 
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
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 
Andreu de Llavaneres, en data 27 de maig de 2013 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxes: 
 
 Per la prestació dels serveis d'assistència per psicòleg i/o logopeda. 
 Per la prestació del servei d'escola bressol. 
 Per la prestació dels serveis d'escola de música. 

 



 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació dels ingressos que es deleguen són: 
 
 Notificació la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords primer, segon, tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de 
delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 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 (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
13.- Dictamen de data 17 de juny de 2013, que proposa ratificar els acords 
inicials de dissolució del Consorci de promoció turística Portes del Montseny, 
Alt Congost, la Plana de Vic.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona a través de la l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
treballa, en tant que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels 
pobles, en polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la 
qualitat i la diversificació i pel desenvolupament d’eines de promoció turística que 
situïn l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern. 
 
El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat 
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals l’objecte dels quals és 
contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori 

 



corresponent, d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors 
socioculturals. 
 
La Diputació de Barcelona participava en un total de quinze consorcis de turisme, 
aportant assessorament tècnic i suport econòmic. Com a institució promotora d’aquest 
model de gestió territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova 
creació i va integrar-se com a membre de ple dret en aquells pre-existents.  
 
Atesa l’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre l’actual 
Gerència de Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb 
els Consorcis de Turisme dels quals formava part Diputació de Barcelona, es va 
plantejar la necessitat de treballar en la reordenació de la gestió territorial del turisme, 
com una nova etapa que permetés avançar davant els nous reptes que planteja el 
sector turístic, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la 
planificació estratègica.  
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, va acordar la separació de 
diferents consorcis de turisme, entre els qual no figurava el Consorci de Promoció 
Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic, ja que aquest Consorci 
havia acordat iniciar els tràmits per a la seva dissolució. Així, el Consorci de Promoció 
Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic, per decret de presidència 
de 15 de desembre de 2011 resol incoar expedient de dissolució del Consorci i la 
creació d’una Comissió amb l’objectiu d’elaborar una proposta de liquidació dels actius 
i passius de l’entitat. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
D'acord amb els  Estatuts del Consorci (art. 36), el Consorci es pot dissoldre per les 
causes següents: 
 

a) Per compliment de les seves finalitats. 
b) Per acord del Consell General, adoptat amb el vot favorable d’un mínim de les 

dues terceres parts dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els acords 
esmentats, cada ens consorciat conservarà el seu dret de separació, d’acord 
amb l’establert a l’article 34. 

c) Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
d) Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci esdevé 

inoperant. 
e) Per incompliment de l’objecte. 
f) Per transformació del consorci en un altre ens. 

 
L’acord del Consell General sobre dissolució del Consorci especificarà la forma de 
liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions als ens i entitats 
consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació de l’interès 
públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al 
llarg de la durada del Consorci. 
 
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei 

 



 

Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a 
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist allò que, d’acord amb el que disposen els articles 313 i 324 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels 
òrgans competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha de 
determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci 
i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, 
ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública. 
 
Vist el certificat emès en data 23 de maig de 2013 pel Secretari-Interventor del 
Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic, 
d’acord amb el qual el Consell General del Consorci de Promoció Turística Portes del 
Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic ha adoptat, entre d’altres, l’acord de data 22 de 
maig de 2013 de “Proposta de dissolució del Consorci de Promoció Turística Portes 
del Montseny, l’Alt Congost, La Plana de Vic”. 
 
Atès que en el període que va des del 28 de juny de 2012, data en que el Consell 
General va aprovar la distribució entre les entitats consorciades de les quotes a 
satisfer per cobrir el dèficit del Consorci, i el 22 de maig de 2013, data de l'aprovació 
inicial de la dissolució i liquidació, s’han generat unes despeses de dos mil nou-cent 
euros (2.900,- €) i atès que en aquest període els ens consorciats ja havien fet les 
aprovacions de les respectives aportacions a la liquidació provisional, s’ha 
considerat la conveniència que la Diputació de Barcelona assumeixi la totalitat 
d'aquestes despeses posteriors a la liquidació provisional.  
 
Vistos l’informe emès per la Secretaria i Intervenció de la Diputació de Barcelona 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar els acords inicials de dissolució del Consorci de Promoció Turística 
Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic, en els següents termes aprovats 
inicialment pel Consell General del Consorci en reunió de data 22 de maig de 2013: 

 
“PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA PORTES 
DEL MONTSENY, L’ALT CONGOST, LA PLANA DE VIC, RELATIU A LA DISSOLUCIÓ DEL 
CONSORCI 
 
Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el Consorci com a conseqüència de la 
crisi actual que afecta molt directament a les entitats públiques, les quals han hagut de 
retallar les seves aportacions i tenint en compte que el Consorci té uns nivells 
d’autofinançament absolutament insuficients, els membres integrants van decidir iniciar el 
procediment per a la dissolució del Consorci. 
 

 



Vist el Decret de la Presidència de 15 de desembre de 2011 pel qual es resol incoar 
l’expedient de dissolució del Consorci i la creació d’una Comissió amb l’objectiu d’elaborar 
una proposta de liquidació dels actius i passius de l’entitat. 
 
Vist l’informe dels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona sobre el procediment a 
seguir, l’informe de secretaria intervenció del Consorci i la legislació aplicable. 
 
Vist el Decret de 22 de desembre de 2011, relativa a l’extinció de la relació laboral del 
personal del Consorci. 
 
Vist que d’acord amb els seus estatuts, el Consorci es troba format actualment per les 
següents entitats: 
 
Diputació de Barcelona 
Ajuntament d’Aiguafreda 
Ajuntament de Balenyà 
Ajuntament del Brull 
Ajuntament de Centelles 
Ajuntament de Malla 
Ajuntament de Muntanyola 
Ajuntament de Sant Martí de Centelles 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 
Ajuntament de Seva 
Ajuntament de Taradell 
Ajuntament de Tona 
Ajuntament de Viladrau 
Associació d’empresaris Portes del Montseny 
 
Normativa aplicable 
 
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 269 a 272 del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i els 
articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist allò que d’acord amb el que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans 
competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha de determinar la forma 
en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres 
i instal·lacions existents a les administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit 
d’informació pública. 
 
El Consell General aprova per unanimitat els següents: 
 
ACORDS: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de promoció turística Portes del 
Montseny, l’Alt Congost, la Plana de Vic, així com la seva liquidació en els següents termes: 
 
1) Es ratifiquen les quotes corresponents a cadascun dels membres del Consorci en la 
liquidació provisional, acordada en sessió de Consell General de data 28 de juny de 2012 en 
els termes següents: 

 



 

Ens % aportació Partic.liquid.
Seva 2,77 980,54
Balenyà 2,99 1.058,42
Sant Martí de Centelles 0,82 290,27
Aiguafreda 2,00 707,97
Viladrau 0,90 318,59
Tona 6,42 2.272,59
Centelles 5,86 2.074,36
El Brull 0,20 70,80
Malla 0,21 74,34
Muntanyola 0,46 162,83
Santa Eulàlia de Riuprimer 0,84 297,35
Taradell 4,99 1.766,39
Empresaris 3,02 1.069,04
Diputació de Barcelona 68,52 24.255,12
TOTAL 100,00 35.398,60

 
2)S’estableix una aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona per import de 
2.910,26 euros per fer front a les despeses posteriors a la liquidació provisional indicada en 
el punt anterior. 
 
3)D’acord amb la documentació comptable es determina l’estat de tots els ingressos i 
despeses possibles tancats a 28 de febrer de 2013. En aquestes despeses no s’inclouen les 
inherents a la liquidació que es puguin produir fins la seva extinció definitiva (notaria, 
registre i altres). 
 
Ingressos pendents de cobrament 
 

Quota Ajuntament del Brull 2011 102,00
Quota Ajuntament del Brull per liquidació 70,80
Quota Ajuntament de Malla per liquidació 74,34
Quota Aj. Muntanyola per liquidació 162,83
Quota Diputació de Barcelona per liquidació 4.851,02
Aportació extraordinària Diputació de Barcelona  2.910,26
TOTAL 8.171,25

 
Tresoreria 
La Caixa comptes corrents: 528,96€ 
Total diners comptes corrents: 528,96€ 
 
Despeses pendents de pagament 

Despeses llum Estabanell Energia 1.659,19
Despeses llum Estabanell Energia 204,59
Aportació Consorci Osona Turisme per 
accions oficina 1r semestre 2010 2.329,47
Aportació Consorci Osona Turisme per 
accions oficina 2n semestre 2010 4.006,96
Aportació Consorci Osona Turisme centre 
BTT 2011 500,00
TOTAL 8.700,21

 
4)Establir com a data límit per als pagaments pendents de les quotes de liquidació 
aprovades, el dia 30 de setembre de 2013. 

 



5)Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci i en 
particular: 
 

a) Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma EACAT, gestionada pel Consorci 
Administració Oberta de Catalunya, amb data d’efectes 28 de febrer de 2013. 

b) Sol·licitar la baixa en el servei d’assistència en la nòmina municipal de Diputació de 
Barcelona, amb data d’efectes 15 de gener de 2012. 

c) Denunciar el conveni de cessió d’ús de la parcel·la cadastral 6531201DG33335-
0001/TG a favor del Consorci Portes del Montseny, signat entre el Consorci, 
l’Ajuntament de Seva i l’empresa Estación de Servicio 4 Carreteras S.A. 

 
6)Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’Ajuntament de Balenyà, 
entitat que facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part del Consorci. 
 
7)Fixar la data d’efectes de la dissolució el 28 de febrer de 2013. 
 
8)Facultar la Presidència del Consorci de promoció turística Portes del Montseny, l’Alt 
Congost, la Plana de Vic per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la 
deguda efectivitat dels acords de dissolució. 
 
9)Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 
 
10)Sol·licitar el cessament d’activitats del Consorci a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària. 
 
Segon.- Ratificar les cessions gratuïtes dels béns mobles del Consorci inclosos en l’inventari 
que consta com a annex I, aprovades en sessió de Consell General de 19 de juliol de 2012 
en els termes següents: 
 

Ajuntament Bé assignat 
Viladrau -2 molla poni gallina 
Muntanyola -1pantalla projecció paret 200x200 
Tona -Equip informàtic hp Compac 

-2 cadires direcció RD-194/negre llis 
-3 armaris cupboard 
-2 taules picnic 
-2 papereres fusta 500x920mm 

Taradell -1 paperera fusta 500x920mm 
-1 taula pícnic 
-2 armaris cupboard 
-1 buc rodant 
-5 armaris 190x95x45 expositors 

Centelles -27 cadires condifent RD 465/4 
-1 kit taula reunió 
-2 taules executive/ diamant 
-4 cadires confidents RD966/6 

Balenyà -3 armaris (custòdia documents consorci) 
-copiadora digital Sharp MX 230 

 



 

Ajuntament Bé assignat 
Seva  -1 taula atril 

-2 kit taula executive 
-1 kit armari 
-2 cadires juntes 
-1 buc rodant 
-Edifici seu consorci 

Malla -Pissarra lacada 
Santa Eulàlia de Riuprimer -Clunia 
Aiguafreda -1 senyal amb placa 
Sant Martí Centelles -1 armari 

 
No s’han localitzat els següents béns: 
-dues prestatgeries metàl·liques 
-dos suports cpu individualitzat RD-2006 
-dos kit taula executive 
-Projector Sony UPL-EXL 2000 LM 
 
S’estableix que les possibles responsabilitats derivades dels elements afectats seran 
assumides per cada un dels municipis destinataris de les cessions, un cop siguin efectives 
les cessions. 
 
Tercer.- Ratificar la cessió gratuïta de l’edifici modular que acull la seu del Consorci, situat a 
la parcel·la cadastral 6531201DG33335-0001/TG, a favor de l’Ajuntament de Seva, segons 
acord del Consell General de data 19 de juliol de 2012. La responsabilitat derivada del bé 
serà assumida per l’Ajuntament de Seva, un cop feta efectiva la cessió.  
 
Quart.- Que els acords d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat adoptats per tots 
els ens consorciats, se sotmetin a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
mitjançant anuncis en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis del Consorci. 
 
Cinquè.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
al·legacions, l’acord de dissolució s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Sisè.- Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Setè.- Facultar la Presidència del Consorci, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per 
al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els 
documents que calguin. 
 
Vuitè.- Comunicar els anteriors acords a les entitats consorciades i a la Diputació de 
Barcelona, tot encarregant a la Diputació de Barcelona el tràmit d’informació pública i 
determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter 
col·lectiu i substituiran, si així ho acorden, els que haurien de publicar separadament 
cadascuna de les entitats consorciades.” 
 

 



Annex I – Inventari de béns.mobles 
 

 

 
 

 



 

Segon.- Autoritzar i disposar una aportació de dos mil nou-cents deu euros i vint-i-sis 
cèntims (2.910,26) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària  G/30201/432A1/46700 
del pressupost vigent per realitzar el pagament de l’aportació extraordinària per fer 
front a les despeses posteriors a la liquidació provisional, que es troba prevista al punt 
1.2 de l’acord d’aprovació inicial de dissolució del Consorci de Portes del Montseny, Alt 
Congost, la Plana de Vic. 
 
Tercer.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que consten al punt 
quart d’aquests acords.  
 
Quart.- L’acord d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagi estat adoptat per tots els 
ens consorciats, es sotmetrà a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 
comptats des de la data de publicació en el BOPB, mitjançant anuncis en Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 
tauler d’anuncis del Consorci. Transcorregut el període d’informació pública, sense 
haver-se presentat al·legacions, l’acord de dissolució s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
Cinquè.- Acceptar l’encàrrec del Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, 
Alt Congost, la Plana de Vic i de les entitats que en formen part per realitzar el tràmit 
d’informació pública amb caràcter col·lectiu i amb l’abast que recull l’apartat vuitè dels 
acords adoptats pel Consell General del Consorci de data 22 de maig de 2013, que 
ara es ratifiquen.  
 
Sisè.- Facultar indistintament el president de la Diputació de Barcelona i al 
vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al més eficaç desenvolupament 
d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els documents que calguin. 
 
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, de conformitat amb 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, amb 
els vots favorables dels membres presents a la sessió dels grups polítics de 
Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal 
(18), del Partit Popular (5), d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).  
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infaestructures Viàries i Mobilitat 
 
14.- Decret de la Presidència de data 15 de juliol de 2013, en virtut del qual es 
declara l’emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes 
en un túnel situat al p.k. 10,350 de la N-141d, en el terme municipal de Sant 
Sadurní d’Osormort, a conseqüència d’un despreniment de roca natural, el dia 3 
de juliol de 2013. 
 
Vist l’informe emès, en data 4 de juliol de 2013, pel cap de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 

 



“...1.- Antecedents  
 
La carretera N-141d uneix la població de Vic amb la presa de Sau, transitant per les 
poblacions de Calldetenes, Folgueroles i Vilanova de Sau. També té un enllaç amb la 
carretera C-25, eix transversal. 
 
El túnel situat en el Pk 10+350 té 84 metres de llargada i un gàlib de 4,50 metres. Els 
emboquillats en el seus extrems, estan formigonats, tenint una llargada de 13,60 metres 
lineals, el emboquillat del costat Folgueroles i de 4,40 metres lineals el del costat de 
Vilanova de Sau. El túnel està en el territori del municipi de Sant Sadurní d’Osormort. La 
resta del túnel està excavat en un terreny natural per ser roca. El tipus de roca és un 
conglomerat format per diversos tipus de minerals, es poden apreciar a simple vista : quars, 
mica i feldespat . També té còdols i arenisques. 
 
2.-Fets 
 
El dimecres dia 3 de Juliol aproximadament a les 5 hores 30 minuts , es va desprendre part 
de la volta feta de roca natural, ocupant una superfície aproximada de 10 m². Una vegada la 
Diputació va ser avisada es va presentar al lloc dels fets, el cap d’Unitat del sector i la 
empresa contractista del contracte de conservació de la zona amb una retro mixta i un 
camió amb cistella, habilitada per a realitzar un saneig acurat d’aquesta zona i la resta del 
túnel, deixant senyalitzat el túnel amb perill de despreniments i limitant la seva velocitat a 40 
Km/h. 
 
El dijous es va fer una revisió visual del túnel i es va comprovar que existeix un potencial 
perill de despreniments dels materials que formen les parets i la volta del túnel . Tot el 
terreny que formen parets i volta del túnel està degradat degut a la seva meteorització. 
 
Per aquest motiu i per la dificultat d’accedir a Vilanova de Sau, no existint cap més carretera 
que la N-141d, es decideix no tancar el túnel, i fer una inspecció diaria sobre el túnel i un 
seguiment del seu estat per eliminar, si és el cas, despreniments amb el saneig 
corresponent. 
 
3.-Proposta 
 
Es proposa realitzar el recobriment del terreny natural que formen les parets i la volta de la 
part del túnel que no ho està. D’aquesta forma, la roca natural deixarà d’estar a l’ intempèrie, 
i s’evitarà la seva degradació. Aquest recobriment es realitzarà amb la projecció de formigó 
“gunitat”, amb fibres de polipropilé i additius necessaris sobre les parets del túnel, ancorat 
amb perns d’ancoratge a la roca sana de la forma següent: 
 
Una primera projecció de 5 cm. de gruix en saneig i segellat. 
 
La col·locació dels perns d’ancoratge que sigui oportú, després de realitzar els estudis i 
càlculs necessaris i nova projecció de formigó amb fibres de polipropilé i additius necessaris 
amb un gruix d’aproximadament 15 cm. 
 
4.- Pressupost  
 
A la vista de la inspecció realitzada, s’obtenen uns amidaments, que a preu de mercat 
resulta un pressupost aproximat de 420.000 € I.V.A exclòs i aplicant-hi el 21 % d’I.V.A. dona 
un resultat de 508.200 €. 
 

 



 

Es proposa que la contractació de les obres de reparació i consolidació del túnel, al Pk 
10+350 de la carretera N-141d, es realitzin per Procediment d’emergència. 
 
5.- Contractista 
 
Tenint en compte l’obra que s’ha de realitzar, és preceptiu la contractació d’una empresa 
especialista en obres de projecció de formigó i perns d’ancoratge, amb capacitat d’inici 
immediat dels treballs. La inspecció de l’obra i detecció de patologies, s’ha realitzat amb 
PASQUINA S.A. empresa que es considera apta per a realitzar l’obra, i a qui es proposa 
que sigui adjudicada les actuacions de reparació i consolidació del túnel.....”. 

 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 113 del Text Refòs de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre. 
 
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President 
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Atès que la despesa inicial aproximada de 508.200,00 EUR, IVA inclòs, podria anar 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/61101 del pressupost de 
l’exercici 2013 d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui 
en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de 
les actuacions. 
 
Atès l’apartat 2.4 b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 882/13 de data 14 de febrer de 
2013 i publicada al BOPB de data 19 de febrer de 2013, que atribueix competència a 
la Presidència d’aquesta Corporació, per l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i les de la Junta de Govern, donant-ne compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació en la següent sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- DECLARAR l’emergència per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries provocades en un túnel de la N-141d en el p.k. 10+350 en el terme 
municipal de Sant Sadurní d’Osormort, produïts a conseqüència d’un despreniment de 
roca natural el dia 3 de juliol de 2013, de conformitat amb l’informe tècnic reproduït en 
la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- APROVAR i ADJUDICAR el pressupost aproximat de 508.200,00 EUR IVA 
inclòs,  per poder fer front a totes les  despeses derivades de les actuacions,  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/61101 del Pressupost d’aquesta 

 



Diputació per a l’exercici 2013, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en 
una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
mateixes, per tal d’executar aquestes actuacions d’emergència a l’empresa 
PASQUINA S.A.  CIF A-08798852, amb domicili a 08600 Berga (Barcelona), Pl. 
Països Catalans número 4, 3º 2ª. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu per a la seva 
ratificació,  en la primera sessió que celebri. 
 
I el Ple en resta assabentat.  
 
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) 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el diputat del Partit Popular, Sr. García 
Albiol. 
 
1.- Moció que presenten els grups polítics CiU, ICV-EUiA-EPM i ERC de la 
Diputació de Barcelona, d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir. 
 
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 
identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 
han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les 
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat 
d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 
constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de 
gener de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat 
civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, hi van ser 
presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, 
associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i 
sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 

 



 

suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, 
única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i 
ciutadanes.  
 
Per tot això, els grups de Convergència i Unió (CiU), Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) i Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), proposen al Ple de la Diputació de Barcelona 
l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR mitjançant la 
Plataforma www.dretadecidir.cat. 
 
Segon.- Promoure que els municipis i les entitats, associacions i agents econòmics de 
les comarques de Barcelona es sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici 
al dret a decidir  i a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, als municipis de les comarques de Barcelona, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a 
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-ne difusió a les entitats culturals i 
cíviques de la demarcació.” 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Com vostès 
saben, el 26 de juny de 2013 es va constituir el “Pacte Nacional pel dret a decidir” en el 
Parlament de Catalunya. Hi havia una quarantena de persones que representaven 
partits polítics, associacions municipalistes, ajuntaments, institucions, entitats culturals, 
cíviques, empresarials, sindicals, i entre els quals va haver-hi el president de la 
Diputació de Barcelona i el mateix president del Grup d’ERC. En aquesta reunió es va 
debatre la necessitat de facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la 
celebració d’una consulta democràtica sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Nosaltres, en aquesta moció, que votarem a favor perquè en som un dels signants, el 
que demanem és que la Diputació de Barcelona s’adhereixi al Pacte Nacional pel dret 
a decidir, el qual entenem com un espai de compromís i de diàleg per tal que la 
celebració de la consulta esdevingui l’expressió democràtica i participativa que es 
mereix. I per l’altra part, també demanem que la Diputació de Barcelona promogui 
totes les entitats i associacions i tots els agents econòmics de la circumscripció que se 
sumin al Pacte Nacional pel dret a decidir per una senzilla raó: perquè considerem que 
aquest Pacte és sinònim de democràcia. I ho fem amb el convenciment i la certesa 
que és el que desitja la majoria de la ciutadania de la circumscripció de Barcelona, que 
és a on opera la Diputació. Si es veuen les enquestes i els sondejos, la voluntat i el 
nombre de conciutadans de la circumscripció de Barcelona que volen que es faci una 
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consulta a la ciutadania per tal que sigui aquesta qui pugui decidir el seu futur polític 
no para de créixer i els percentatges són cada vegada més i més grans. I perquè 
nosaltres creiem que és un símptoma evident, a més a més, de salut democràtica i 
d’aprofundiment democràtic, que les decisions rellevants i transcendents que poden 
canviar els marcs polítics i econòmics com són el fet de poder fer una consulta, i dic 
poden, són símptomes d’una bona salut democràtica i d’aprofundiment democràtic 
d’una societat. 
 
No és cap casualitat, per a nosaltres, que la meitat dels estats que actualment 
existeixen a Europa hagin aconseguit l’Estat propi exercint el dret a decidir i, per a 
nosaltres, no és tampoc casualitat que hi hagin raons jurídiques, podríem dir que fins i 
tot inapel·lables, que donen dret a què els pobles puguin decidir el seu futur polític en 
votació. De fet, el màxim tribunal que depèn de l’ONU, el de la Cort Internacional de 
Justícia de La Haia ha reiterat que la democràcia és l’encarregada de determinar els 
marcs legals i que, en cap cas, no és el marc legal qui pot condicionar la voluntat 
democràtica dels nostres conciutadans. Entenem, doncs, que aquells que 
s’aixopluguen sota la Constitució Espanyola de 1978 per impedir la consulta o bé per 
posar-li pals a les rodes per tal que no es pugui realitzar, o bé no accepten el 
funcionament normal de la democràcia en ple segle XXI o bé neguen el que és la 
jurisprudència de l’ONU. 
 
Per tant, nosaltres, amb aquesta moció el que fem és promoure l’aprofundiment 
democràtic, voler donar la paraula a la ciutadania perquè tingui dret a decidir i el que 
no fem és demanar a ningú que decideixi què votarà en la consulta. Aquí no estem 
promovent el sentit del vot en una hipotètica consulta que sí defensem amb aquesta 
moció: el que estem és promovent que es faci la consulta. Per què no demanem a 
ningú, o no creiem que s’hagi de fer ara, què votarà en la consulta? Perquè això és 
una decisió personal de cadascú i el que sí demanem és ser demòcrates però no que 
la gent es pronunciï ja en aquests moments i, per tant, aquesta moció es vertebra a 
partir del dret a decidir i de conceptes tan coneguts com la legitimitat democràtica; és a 
dir, que el procés de l’exercici del dret a decidir sigui escrupolosament democràtic, que 
garanteixi especialment la pluralitat i el respecte a totes les opcions, que la societat 
catalana pugui decidir per mitjà de la deliberació i el diàleg en el si del respecte a totes 
les opcions, que hi hagi una expressió majoritària que sigui després reconeguda i que 
sigui garant de l’execució de la votació. 
 
Creiem que hi ha altres conceptes que estan vinculats al dret a decidir, com pot ser la 
transparència, és a dir, que es facilitin totes les eines perquè el conjunt de la població i 
la societat civil tingui tota la informació i el coneixement adequat per exercir aquest 
dret a decidir i perquè es promogui la seva participació en el procés. Creiem que el 
dret a decidir comporta, també, el valor del diàleg, de la cohesió social, de 
l’europeisme, de la legalitat i de la participació. En definitiva, el que nosaltres 
defensem amb aquesta moció és un concepte molt bàsic: davant les circumstàncies en 
les quals es pot produir un canvi substancial de la relació entre pobles, aquesta decisió 
ha de ser presa per la gent i, per tant, se l’ha de consultar. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, qui diu: 
Amb molta brevetat perquè compartim pràcticament la totalitat dels arguments 

 



 

expressats pel senyor Portabella i ja hem parlat alguna vegada en aquest Ple sobre la 
reivindicació del dret a decidir. Algunes qüestions noves i redundar alguns arguments. 
 
Hi ha un Pacte Nacional pel dret a decidir, que agrupa una bona part de la societat civil 
catalana, de les institucions catalanes i dels partits polítics catalans, i que té el suport 
de nombrosos moviments socials. Hi ha avui un conflicte de relacions entre Catalunya i 
l’Estat; hi ha un esgotament del model de relacions que es van consagrar en la 
Constitució Espanyola; hi ha un qüestionament, per part de tots els sectors, també dels 
sectors centralistes i recentralitzadors de l’Estat espanyol, pel que fa als consensos de 
la Constitució i, per tant, és una obvietat que és necessari tornar a actualitzar i tornar a 
decidir quins són els mecanismes de relació entre l’Estat espanyol i Catalunya o quin 
ha de ser el futur de Catalunya com a nou subjecte polític. I només estem parlant que 
la legalitat no pot anar mai contra el principi democràtic i que és la legalitat qui s’ha 
d’adaptar al principi democràtic, i que allò que no càpiga en la Constitució és 
perfectament assumible perquè la Constitució Espanyola, com ens van demostrar el 
PSOE i el PP, és una cosa que es pot modificar per urgència en el mes d’agost. I pel 
mateix que es pot modificar per urgència en el mes d’agost per consagrar 
l’obligatorietat del pagament del dèficit públic, per sobre d’altres necessitats, també 
podem convidar el PSOE i el PP a reformar-la per urgència, aquest mes d’agost, per 
poder reconèixer el dret a decidir del poble de Catalunya. Seria igual de senzill i també 
podrien donar el mateix poc marge de temps per poder presentar al·legacions, com en 
la darrera reforma constitucional. 
 
Sovint, alguns en contra del dret a decidir, parlen de la Catalunya real, de la divisió, 
que no podem anar amb una Catalunya de dues comunitats,... conceptes que, 
segurament, podem compartir filosòficament però deixin que els digui alguna cosa: els 
diputats del meu Grup són de Barcelona, de Cerdanyola, de Cornellà i de Badalona, i 
es diuen Funes, Cayuela, Blasco i Mañas. Per tant, jo crec que sabem alguna cosa de 
la Catalunya real, de la pluralitat de Catalunya, de les identitats creuades que es 
puguin viure a Catalunya i de la diversitat i la complexitat d’aquestes identitats. Però sí 
estem profundament convençuts que qualsevol nou marc de relació de Catalunya amb 
l’Estat espanyol o qualsevol futur diferent que hagi de tenir Catalunya com a subjecte 
polític és objecte perquè es faci un referèndum i que sigui el poble de Catalunya qui 
decideixi lliurement quin futur vol tenir. 
 
Tot seguit pren la paraula el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa i diu: 
“Nosotros no vamos a sorprender y votaremos en contra, así que no vamos a 
sorprender con el voto, y, con el derecho a decidir, la verdad es que ustedes han 
creado un problema en Cataluña que, al final, no es más que una cortina de humo 
para desviar la incapacidad del Gobierno de la Generalitat para gestionar y gobernar. 
Un Gobierno que, actualmente, sigue sin presupuesto y que es incapaz de 
consensuarlo con nadie, ni siquiera con sus amigos independentistas en el Parlamento 
de Cataluña; que sólo piensa en la galería y no en cómo ayudar a los catalanes a salir 
de la crisis. 
 
Con el derecho a decidir se dan algunos mensajes peligrosos, como poder actuar al 
margen de la ley. Por lo tanto, el mensaje es que la ley está para incumplirla y esto es 
una irresponsabilidad por parte de quien ejerce el poder. Mire, ustedes ya han llegado 
hasta aquí manipulando la educación, la historia, nuestras costumbres, confundiendo 

 



la educación con el adoctrinamiento y consiguiendo enfrentar, actualmente, amigos y 
familias enteras. Están provocando que rocemos la fractura civil. Cuando se habla de 
la jurisprudencia de la ONU, se está menospreciando a Cataluña primero porque no es 
ni ha sido una colonia y, segundo, porque no se puede comparar con la situación de 
los países del Este, que han estado sometidos a dictaduras comunistas durante más 
de cuarenta años en el siglo XX. Por lo tanto, Cataluña no es Kosovo. Lo que se tiene 
es que saber, primero, su historia real; segundo, saber los datos económicos reales, 
que muchas veces se manipulan desde la Generalitat. Por ejemplo, ¿se pueden pagar 
las pensiones con las cotizaciones que hay en la Seguridad Social sólo en Cataluña? 
No. Si hacemos el balance fiscal sobre las pensiones, ¿quién paga la diferencia? 
Ustedes lo saben perfectamente. Por lo tanto, dejen de enfrentar a los catalanes, 
dejen de girar la cara a los problemas reales de los catalanes y que el Gobierno de la 
Generalitat se dedique a gobernar e intentar salir de la crisis y, si no sabe, que lo deje, 
convoque elecciones y deje de ser un problema para Cataluña”. 
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz i diu: Per expressar el nostre posicionament i el nostre 
vot en aquesta moció, que no ens demana el suport al dret a decidir. Si fos una moció 
a favor del dret a decidir, crec que, de manera inequívoca, el nostre Grup hi donaria 
suport, com, jo crec, sempre hem demostrat i fet així en els espais i les institucions on 
hem hagut d’expressar-nos. Si aquesta moció ens demanés, també, el suport a la 
Comissió d’estudis sobre el dret a decidir, creada al Parlament de Catalunya, nosaltres 
també hi donaríem suport. De fet, aquesta Comissió d’estudis es va crear el dia 8 de 
maig de 2013 i no es va constituir fins al dia 4 de juliol de 2013, una setmana després 
de la constitució del Pacte Nacional pel dret a decidir. De fet, podíem haver presentat 
una moció en aquest sentit, donant suport a aquesta Comissió d’estudis al Parlament, 
presidida per la màxima autoritat de la institució que representa i que és dipositària de 
la sobirania del poble de Catalunya, la presidenta del Parlament, i a més a més 
demanant la màxima celeritat en els treballs encarregats a aquesta Comissió que estic 
esmentant. 
 
Però, al contrari, se’ns demana l’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir; no se’ns 
demana el suport al dret a decidir, a què es pugui expressar el poble de Catalunya en 
una consulta legal i acordada; no se’ns demana el suport a aquesta Comissió 
d’estudis, on som presents, sinó que se’ns demana l’adhesió al Pacte Nacional pel dret 
a decidir, quan pensàvem que la Diputació ja s’hi havia adherit perquè el dia de la 
constitució d’aquest Pacte Nacional pel dret a decidir, si no recordo malament, vaig 
veure en aquest acte de constitució del Pacte, el 26 de juny de 2013, la Diputació de 
Barcelona representada per la màxima autoritat. 

  
Per tant, no entenem quin és el propòsit de presentar aquesta moció però, per a 
nosaltres, n’és molt important i no vull allargar-me perquè podríem subscriure alguna 
de les intervencions que hem sentit però no coincidirem en el vot. Les podríem 
subscriure perquè, efectivament, nosaltres, que tenim unes conviccions profundament 
democràtiques, pensem que és el poble qui ha d’acabar finalment decidint el seu futur i 
s’ha d’expressar, però també pensem que no s’ha de pressuposar un resultat que 
nosaltres no podem pressuposar a través d’aquestes enquestes i aquests sondejos de 
què parlaven alguns sinó que hem d’esperar, efectivament, que el poble pugui 
expressar en les urnes el seu desig. I fer-ho, torno a dir, de manera legal i acordada. I 

 



 

és aquí on ara hem de posar l’èmfasi, en res més. No podem pressuposar si el poble 
dirà blanc o dirà negre. En qualsevol cas, que s’expressi quan sigui possible fer aquest 
referèndum i, quan s’expressi, haurem de treballar en el camí que ens indiqui el poble 
de Catalunya. És per aquests motius que acabo d’expressar i és, sobretot, perquè 
pensem que, en aquest camí del dret a decidir i de la convocatòria d’una consulta legal 
i acordada, són el Parlament de Catalunya i la Comissió d’Estudis que hi és constituïda 
qui han de liderar aquest procés, perquè votarem en contra. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares i diu: Seré breu, perquè crec que hem parlat tant del dret a decidir i hi ha 
una visió de tota la ciutadania però, a més els diputats i les diputades que seiem aquí, 
ja sabem perfectament de què estem parlant. Molt breu perquè hi ha hagut 
intervencions que m’obliguen a què, inicialment, no tingui previst fer una llarga 
intervenció sinó que seria suficient només amb els acords que s’han llegit. 
 
Primer, és imprescindible adherir-nos-hi. El fet que el dia de la constitució hi hagués el 
president o alguns altres membres de la Diputació no implica automàticament adhesió. 
L’adhesió, a més vostès ho han anat dient al llarg de la sessió d’avui, depèn del 
Plenari de la Diputació de Barcelona, que és on hi ha la pluralitat de tots els grups 
polítics i, per tant, l’adhesió s’ha d’instar des del propi plenari amb la votació de tots els 
membres.  
 
Segona qüestió i crec que és important perquè s’ha parlat de la legalitat durant les 
intervencions, especialment la del PSC i, amb una certa contundència, la del portaveu 
del PP. Hem de buscar una manera legal de fer-ho, sigui a través de l’Estat espanyol, 
que és bastant complicat o sigui a través del Parlament de Catalunya i la Llei de 
consultes, perquè al final el que estem fent és posar en mans dels ciutadans la decisió 
sobre què es vol fer amb l’espai de terra que ocupen, on viuen i volen tenir fills que 
continuïn en aquest país, que podria ser o no un Estat propi. En tot cas, hem de 
preguntar a la gent que hi viu si vol o no ser un Estat propi. No es pot pressuposar 
d’entrada quin serà el resultat, afirmatiu o negatiu, però en tot cas, acabo, ja que he dit 
que seria breu, potser no serà legal, però vostès que estan en política des de fa anys i 
alguns tenen formació acadèmica en Dret o Ciències polítiques saben que potser no 
serà legal, però és absolutament legal que els ciutadans i les ciutadanes decideixin el 
seu futur. La legitimitat està sempre per damunt de tot i és evident que les lleis són 
fetes per persones i aplicades al territori, però s’han de fer lleis que siguin acords amb 
la legitimitat que demanem sempre i en tot lloc, que ens indiqui quin camí hem de 
seguir.  
 
De nou sol·licita la paraula el Sr. Portabella i diu: Efectivament, ens sembla que 
aquesta és una moció rellevant per al país. Hi ha alguns dels arguments que s’han 
utilitzat que no hem pogut replicar en ser els primers a intervenir i hem deixat sense 
contestació, i per això demano un nou torn de paraula perquè en la nostra intervenció 
hem defensat criteris i valors com legitimitat democràtica, transparència, diàleg, 
cohesió social, europeisme, legalitat i participació; és a dir, valors que denoten 
democràcia i nosaltres sempre hem pensat que s’ha d’estar al costat de la democràcia 
i vertebrar canals per a l’aprofundiment democràtic, perquè no deixi mai d’haver-hi més 
democràcia. I, per tant, defensem tant els que, en una suposada consulta sobre 

 



l’obtenció d’un Estat propi per a Catalunya, volen votar NO com aquells que volen 
votar SÍ, com seria el nostre cas.  
 
O sigui, el que estem fent aquí és no establir cap diferència entre els ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya davant d’un referèndum i que puguin votar amb plena llibertat 
el que vulguin. Per tant, és igualar totes les persones davant d’una urna perquè això és 
el dret a decidir. Home, que d’aquí es vagi a què hi pot haver un problema de fractura 
civil... Des de quan votar és un problema de fractura civil? En els països bipartidistes o 
amb les voluntats, diguem, bipartidistes del conjunt de l’Estat, per exemple, és una 
fractura social que es voti un dels dos partits majoritaris? Nosaltres no podem 
acceptar, de cap de les maneres, que votar pugui produir una fractura civil, però és 
que, a més a més, per què s’ha de suposar que la fractura civil és produïda per aquells 
que volem donar la veu al poble, que majoritàriament expressa que vol votar? Per què 
no són aquells que no volen donar la veu al poble els que promouen una ruptura civil? 
Per tant, no podem acceptar, de cap de les maneres, que s’utilitzi aquesta 
argumentació ni tampoc no podem acceptar, de cap de les maneres, la contínua 
comparació entre Catalunya, Kosovo, les repúbliques exsoviètiques, etc. Cadascú que 
munti l’argument com vulgui, no? però jo, en les celebracions del Quatre de Juliol 
(independència unilateral dels Estats Units), veig gent del PP i de Ciutadans. És també 
il·legal la declaració unilateral d’independència dels Estats Units? El PP està en contra 
de la declaració d’independència dels Estats Units? És el mateix cas Kosovo que els 
Estats Units?. Abans deia que, de vegades, portem els arguments a un lloc on, 
realment, freguem o hauríem de fregar l’autocontenció argumental. 
 
És clar que el Govern de la Generalitat, igual que el de la Diputació o els dels 
ajuntaments, ha de treballar per resoldre la crisi. I tant!. Podríem dir que és el punt més 
important en què ens trobem en aquests moments, però resulta que treballar per sortir 
de la crisi està vinculat a una ideologia econòmica però també territorial, perquè tots 
sabem que Catalunya té el 16% de la població espanyola i que, en canvi, aporta el 
20% del conjunt de la riquesa de l’Estat o que paga el 22% dels impostos i només rep, 
a canvi, l’11% de la despesa pública. Té això o no a veure amb la situació de crisi a 
Catalunya? O resulta que no, que aquests 16.500 milions que hem deixat de cobrar 
durant 2012, en plena crisi, no tenen res a veure amb els mitjans que disposa la 
Generalitat de Catalunya per als ajuntaments de Barcelona a l’hora d’invertir i poder 
oferir serveis a la ciutadania? Perquè llavors estem davant d’una dificultat substancial 
a l’hora de sumar i restar. 
 
Per acabar, ja els he dit que creiem que és molt difícil dir que no s’està a favor de 
consultar la ciutadania quan la proposta és un rellevant canvi de marc, com tenir o no 
Estat propi dins la UE, i aquesta és l’essència del que nosaltres presentem. Quina és 
l’alternativa a això? Quina és l’alternativa a no consultar la ciutadania? El mando y 
ordeno? Per tant, crec sincerament que és molt difícil no posar-se a favor de la lliure 
decisió de la gent i de quin futur polític vol per a ella mateixa. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), d’Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’ Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (2) i el vot en contra dels diputats assistents del Partit 

 



 

dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (18) i del Partit Popular (6). El 
resultat definitiu va ser de 26 vots a favor i 24 vots en contra. 
 
2.- Moció que presenta el grup polític ICV-EUiA-EPM de la Diputació de 
Barcelona, referent a la creació d’una comissió de treball per tal d’analitzar 
l’equiparació del servei i les condicions laborals de l’Organisme de Gestió 
Tributària a la Diputació de Barcelona. 
 
“L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un Organisme Autònom Local de la 
Diputació de Barcelona, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a funció la gestió i 
recaptació d’ingressos de dret públic de municipis de la demarcació de Barcelona, per 
delegació expressa d’aquests. 
 
Atès que en els darrers anys s’ha produït un increment notable dels municipis que han 
aprovat per Ple, la delegació d’aquesta important funció a aquest organisme, fins al 
punt de que, hores d’ara, l’ORGT presta aquest servei a 309 municipis de la província. 
Atès que aquesta tasca té una remuneració per part dels Ajuntaments que en fan la 
delegació, que va del 0,90% al 2,50% de l’import total del càrrec de l’exercici, segons 
la Taxa aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona de 25 d’octubre de 2012, cosa 
que li permet la generació de recursos que garanteix la seva sostenibilitat financera, tal 
i com es pot constatar en la liquidació de l’exercici 2012, amb un Resultat 
Pressupostari Ajustat de 8.786.885,95€ i un Romanent Líquid de Tresoreria positiu de 
38.374.462,22€. 
 
Atès que l’ORGT per a atendre les funcions que té assignades, s’estructura en serveis 
centrals i serveis perifèrics amb un total de 106 oficines d’atenció a la ciutadania 
distribuïdes per tota la província de Barcelona, amb treballadors i treballadores adscrits 
a cadascuna d’elles. 
 
Atès que el personal de l’ORGT està integrat per funcionariat propi, personal laboral 
contractat, funcionariat de la Diputació de Barcelona que presta el servei a l’ORGT i 
que les condicions laborals no són les mateixes, donat que el personal funcionari de 
l’organisme està sotmès a la legislació sobre funció pública i als acords aprovats per la 
Diputació de Barcelona i formalitzats entre la direcció de l’organisme i la representació 
del funcionariat, mentre que el personal laboral contractat resta sotmès a l’Estatut dels 
Treballadors, al conveni col·lectiu i a la resta de normativa legal vigent. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona aprovà per unanimitat dels seus 
membres, en la sessió del 23 de febrer de 2012, la declaració que les actuacions de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona tenen la consideració de 
sector prioritari, posant de relleu el caràcter bàsic del servei que presta als 
ajuntaments que n’han fet la delegació. 
 
Per tot plegat, el Grup Polític d’ICV-EUiA-EPM proposa al Ple de la Diputació de 
Barcelona l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Constituir una Comissió Especial, per delegació del Ple, amb les següents 
característiques i funcions: 

 



 La Comissió s’haurà de constituir en un termini màxim de 2 mesos a comptar 
des de l’aprovació d’aquesta Moció per part del Ple. 

 Estarà formada per representació dels diferents Grups Polítics del Ple, personal 
tècnic de l’Àrea d’Hisenda i Règim Intern de la Diputació i de l’ORGT i per 
representants dels treballadors i treballadores de l’ORGT. 

 La seva funció serà elaborar un Informe que analitzi les implicacions de la 
equiparació de l’ORGT als serveis propis de la Diputació i de les condicions 
laborals del conjunt de la plantilla de l’ORGT amb les de la pròpia Diputació de 
Barcelona. 

 Aquest Informe haurà de ser consensuat i elevat al Ple de la Diputació i dels 
Òrgans de Govern de l’ORGT per a la seva aprovació en un termini no superior 
a 12 mesos a comptar des de la constitució de la Comissió Especial. 

 
Segon. Comunicar aquest acord als representants dels treballadors i treballadores de 
l’ORGT, així com al conjunt de la plantilla d’aquest organisme.” 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. 
Cayuela, qui diu: Aquesta moció que presentem aquí és propositiva. Ho dic per allò 
que se’ns ha fet arribar del sentit del vot dels diferents grups. És una constatació de 
tots i totes nosaltres que l’ORGT, a part de fer una funció bàsica per als ajuntaments, 
ha vist en els darrers anys com han anat creixent les delegacions per part dels 
diversos ajuntaments fins arribar a uns 309 municipis de la demarcació de Barcelona 
que hi tenen delegades les funcions de gestió i recaptació del que són els diferents 
tributs locals. Per tant, queda clar que és una feina bàsica que realitza la Diputació de 
Barcelona perquè entenem, des del nostre Grup, que l’ORGT forma absolutament part 
directa de la Diputació de Barcelona. Com deia, un servei bàsic que dóna als 
municipis. 
 
A més a més, tal com diu l’argumentació, hem procurat sempre constatar temes que 
tothom coneix però que no podem deixar de banda, com la suficiència i la solvència 
pròpies que té l’ORGT; la capacitat de generar recursos, que li atorga una absoluta 
sostenibilitat, i el fet de tenir una xarxa d’oficines estesa per la demarcació (106 
oficines) per estar més propers als ajuntaments als quals presta servei. A més a més, 
hi ha un últim element que cal tenir en compte i que és gairebé el que ens ha portat a 
presentar aquesta moció al Ple, que és que, l’any passat, aquest Ple de la Diputació va 
aprovar per unanimitat declarar servei bàsic i prioritari aquest servei que presta 
l’ORGT i, per tant, assimilar-lo als diferents serveis, especialment en l’àmbit social, que 
presta la Diputació i arran dels diferents reials decrets-llei que ha anat aprovant el 
Govern de l’Estat durant l’any 2012, els quals dificulten bastant, per no dir totalment, la 
contractació de personal públic a no ser, tal com contemplen els mateixos, en aquells 
casos que hagin estat declarats bàsics abans d’aquests decrets. 
 
És per aquest motiu, ho dic perquè, abans de començar el Ple, els grups de CiU i el 
PP ens han fet saber que hi votarien en contra i, per tant, sembla ser que aquesta 
moció no prosperaria; la resta de grups, el PSC, ERC i, lògicament, el nostre sembla 
ser que hi donaran suport i diria que pels pèls no prosperarà aquesta moció, que 
nosaltres demanem a aquests dos grups que s’han manifestat en contra que es 
repensin el seu vot perquè creiem que val la pena constituir aquesta Comissió. Al cap i 
a la fi, el que estem proposant és que es constituís un grup de treball en el mes de 

 



 

setembre per veure la possibilitat d’equiparar els serveis que es presten des de 
l’ORGT a qualsevol servei directe de la Diputació de Barcelona i, per tant també, 
equiparar les condicions de treball dels treballadors i les treballadores de l’ORGT a les 
que hi ha actualment en un servei bàsic de la Diputació. Perquè no podem obviar que 
aquestes condicions són diferents. I per tant, entenem que seria lògic constituir 
aquesta Comissió, elaborar aquest informe, consensuar-lo, portar-lo al Ple, com diu la 
moció, en un termini màxim d’un any i aplicar-lo, si és possible, a partir de 2014. 
 
Per tant, si algú ens pregunta per què el que proposem des del nostre Grup no s’ha fet 
anteriorment, podem acceptar l’argument, però també hem de tenir en compte 
elements importants com són el fet que, en el darrer any i mig, s’han aprovat diversos 
RDL per part del Govern de l’Estat que han canviat l’escenari i, a més a més, tenim 
sobre la taula, per no dir als nostres colls, l’espasa de Damocles del que és la reforma 
ARSAL i la reforma de la Llei de governs locals, que pot variar significativament 
l’escenari si no actuem, tal com diu la moció, en aquests moments. Si esperem a 
l’aplicació de l’ARSAL i depèn de com sigui finalment la Llei de governs locals, doncs 
potser ja no seríem a temps de tirar endavant el que aquí es proposa. Per tots aquests 
motius, demanem el suport dels diferents grups. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, i diu: Amb molta brevetat perquè subscrivim les 
consideracions que ha fet el proposant d’aquesta moció. Ens sembla raonable 
constituir una Comissió especial que pugui elaborar un informe sobre l’equiparació de 
l’ORGT als serveis propis de la Diputació. Nosaltres creiem, l’única cosa que no hem 
comunicat amb anterioritat i, per tant, pot considerar-se una esmena en veu però això 
no canviaria el vot; ja he dit que votarem a favor, que la barreja de grups polítics, 
personal tècnic i de règim intern no sempre surt bé, més aviat acaba generant una 
mica de conflicte, i per tant si se’ns acceptés l’esmena de treure grups polítics en el 
segon apartat del primer punt i la Comissió estes formada pels representants del 
personal tècnic, règim intern, ORGT, treballadors i treballadores, ens quedaríem més 
tranquils perquè la presència dels grups polítics del Ple en aquest àmbit podria generar 
alguna distorsió. Si se’ns accepta, bé, i si no, votarem igualment a favor. 
 
A continuació el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa diu: “Podríamos 
compartir el tercer punto de la moción si fuese el acuerdo que se pone encima de la 
mesa, que es crear una Comisión para informar y analizar las consecuencias de la 
equiparación del ORGT a los servicios propios de la Diputación y la de las condiciones 
laborales del conjunto de la plantilla del ORGT a las de la Diputación de Barcelona, y 
compartimos la opinión que en un mismo centro de trabajo no puede haber una 
disparidad jurídica y legal en materia laboral como la que aquí se da. Es verdad. 
Estaríamos de acuerdo con elaborar un informe que estudie las posibilidades de 
unificar las situaciones laborales, pero votaremos en contra precisamente por una 
cosa que se ha comentado ahora, que es que implicar a representantes políticos en 
una mesa de debate laboral que, de alguna manera, puede condicionar los convenios 
futuros no es lo más adecuado. Entendemos que en estas mesas tiene que haber 
sindicatos, técnicos, quizás algún representante del Gobierno, pero los partidos 
políticos estamos aquí para hacer de políticos, no de técnicos, y en este caso lo que 
se tendría que haber hecho es que, si hay un análisis o un estudio que salga como 

 



resultado de esta posible Comisión, lo que hemos de hacer es debatirlo y refrendarlo, 
pero no meternos en camisas de once varas. 
 
Y si, pregunto a los señores de ICV ¿por qué no lo han hecho antes?, porque esta 
disparidad en materia laboral no es de hace dos meses ni de dieciocho meses ni hay 
aquí la excusa de una reforma laboral. Porque parece ser que estas reivindicaciones 
por parte de los trabajadores se hacían ya hace dos, tres, cuatro o cinco años. Por lo 
tanto, está bien que lo propongan pero ¡qué casualidad! cuando dejan de gobernar 
proponen cosas que no hacen cuando gobiernan. Votaremos en contra, básicamente, 
porque no entendemos ni compartimos que se tenga que mezclar la cuestión técnica 
con la política y sólo estamos para refrendar aquellos análisis o estudios que hagan 
los técnicos.” 
 
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Per expressar, també, el nostre vot i el nostre 
posicionament tot i que crec que ja l’han anunciat. I és que venim d’un context de 
diàleg i de recerca d’acords en el marc de la legalitat i les necessitats del servei. 
Aquest aspecte d’adequació a la legalitat sempre ha estat cabdal i el que demana la 
moció, en principi, és simplement poder constituir aquesta Comissió que haurà 
d’elaborar un informe. No va més enllà.  
 
L’any 2009, recordo, es va constituir la Mesa General de Negociació i, a partir d’aquí, 
es van assolir successius acords amb la part social. Pensem que fóra bo que es 
pogués constituir aquesta Comissió, que es pogués analitzar, treballar i concloure, al 
final, aquests treballs amb un informe i que si algú troba que aquesta Comissió hauria 
d’estar formada o hauria de tenir una representació diferent de la que indica la moció, 
els diferents grups podem esmenar els textos inicials que se’ns porten al Ple, però en 
qualsevol cas estem d’acord i votarem favorablement. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, el qual diu: Nosaltres, com a Grup de CiU, ja anunciem que votarem en 
contra. Ho hem anunciat al proposant de la moció, per una raó molt senzilla, perquè 
entenem que les meses de negociació ja existeixen i tenen els seus representants 
tècnics i polítics i per a això estan també els sindicats; és a dir, faríem un mal favor a la 
negociació si anéssim creant comissions a tots els llocs on s’han de discutir termes 
laborals amb els treballadors. Un Organisme Autònom és, per definició, autònom i part 
de l’èxit de l’ORGT és pel fet de ser autònom, i entenem com a interferència aquesta 
interferència d’una Comissió per treballar de quina manera es tracten els treballadors. 
Insisteixo, perquè ja hi ha altres òrgans que tenen la capacitat de negociar amb els 
treballadors.  
 
De fet, no és una cosa nova. Curiosament, i ja deia això la intervenció del PP, el 
sindicat CCOO m’havia plantejat aquesta qüestió a mi, diputat de l’oposició en 
l’anterior mandat. I per aquella via de la negociació i el diàleg que, abans, deia el 
portaveu Mañas, vaig intentar arribar a un consens amb el Govern i especialment amb 
ICV, amb la persona de Màrius Garcia, perquè justament el que es pretenia era arribar 
a un acord fonamentat en el diàleg dels grups polítics i el grup polític de l’oposició que 
era en aquells moments CiU. En aquell moment, se’m va dir: “No en parlem. Això ha 
funcionat històricament bé així. Sabem que hi ha diferències però això es discuteix en 

 



 

el moment i el lloc on s’ha de discutir”. Per tant, sorprèn que es vingui, a hores d’ara, 
amb la creació d’una Comissió per parlar-ne, si quan ho vam proposar nosaltres no 
vam portar una moció al Ple perquè enteníem que ens podíem entendre per la via del 
diàleg. Els grups del Govern i, en aquest cas aquest Grup específicament, van dir “No 
en parlem”. Vaig acceptar aquesta proposta que feia el Grup d’ICV en aquell moment i 
vaig entendre que el que estaven al·legant era que hi havia òrgans per parlar-ne amb 
el mateix argument del moment, que no vam fer per moció sinó per intentar arribar al 
consens, que és el que es reclama contínuament al Grup de Govern de CiU i s’ha 
demanat diverses vegades en aquest Plenari. Allò que havia de ser consens no es 
produí. Ara, es demana a través del Plenari la creació d’una Comissió sense intentar 
arribar a cap consens. Les comissions polítiques acaben no servint de res i acaben 
entorpint el funcionament de cada un d’aquests òrgans i, en aquest cas, l’ORGT, però 
podria ser també l’IT, el Patronat d’Apostes o qualsevol altre Organisme  Autónom de 
la pròpia Diputació. Hi ha un espai per parlar-ne, hi ha representants dels sindicats, hi 
ha representants dels partits polítics a l’ORGT i, per tant, discutirem en aquella seu 
qualsevol cosa que s’hi hagi de discutir i acabo dient i no m’agrada nomenar Napoleó: 
“Si vols que una cosa no prosperi, crea una comissió”. Si creem una Comissió, 
senyors, no prosperarà i, per això, el vot de CiU és contrari. 
 
Intervé de nou el Diputat del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Cayuela i diu: A veure, ja he 
comentat que, lògicament, l’escenari ha canviat. Acceptem i entomem la crítica de per 
què no s’havia presentat això quan estàvem al Govern. Ja ho he dit en la primera 
intervenció però, insistim, l’escenari ha canviat i encara pot canviar molt més de 
manera immediata i no se li escapa a ningú. Pel que fa a l’aspecte que s’ha plantejat 
de si hi ha o no representació política en la Comissió, nosaltres no tenim cap problema 
a treure’n la representació política perquè el que volem és que s’aprovi el fons de la 
moció: crear aquesta comissió de treball, elaborar aquest informe, veure la viabilitat i 
què comporta que l’ORGT s’integri com un servei bàsic i prioritari més d’aquesta 
Diputació. Per tant, com que entenem que el seguiment polític igualment es podrà fer 
si s’aprovés en la Junta de Govern de l’ORGT i també en les comissions informatives 
d’hisenda, com pertoca, no tenim cap inconvenient si això fa canviar el vot en alguns 
grups. Semblava que podria ser en el cas del PP i no pas en el de CiU pel que sembla, 
però sí que els afirmem que l’objectiu de la moció és l’elaboració d’aquest informe i 
veure què comporta i implica aquest canvi. I pel que respecta al que deia el portaveu 
de CiU, ja hem vist, amb la intervenció del gerent de la XAL, el que comporta no fer el 
seguiment polític i no ens agrada. 
 

 
De nou sol·licita la paraula el Sr. García Cañizares, qui diu: No traiem res de la 
intervenció del senyor Cayuela. Estem dient que no cal una comissió sigui o no 
política, o és que es va crear una comissió quan ens van treure Emili Mira i Torribera 
per saber com quedaven els treballadors? O és que es va crear una comissió quan 
l’Hospital Clínic va passar a la Generalitat per saber com quedaven els treballadors? 
Es va decidir en l’àmbit polític i després es va negociar amb els sindicats. Aquest és el 
camí. La situació no ha canviat gaire. Pot canviar i haver-hi alguns canvis a la 
normativa i a la llei, evidentment, però la relació dels treballadors amb l’administració 
mare és a través dels sindicats i, per tant, ja entenem que els sindicats tenen prou 
poder i estan prou valorats per poder discutir això en l’àmbit que els correspon. Hi ha 
un àmbit concret, que és l’ORGT, i hi altres àmbits que són d’organismes autònoms. 

 



Per tant, no entenem que s’hagi de crear una comissió específica per parlar d’això, 
sigui o no política. Hi ha altres camins i altres àmbits on això s’ha de discutir. 
 
La present moció fou refusada, amb els vots favorables dels diputats assistents del 
grup polític del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2), i el vot en contra  dels grups polítics 
de Convergència i Unió (20) i del Partit Popular del Partit (6).  El resultat definitiu va ser 
de 24 vots a favor i 26 vots en contra. 
 
3.- Moció que presenten els grups polítics CiU, i PSC-PM de la Diputació de 
Barcelona, a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat. 
 

“La proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local que el Govern de l’Estat  vol dur a terme per reestructurar 
l’administració municipal a nivell estatal és una mesura altament ideològica que busca 
reduir a la mínima expressió l’estat del benestar i els serveis públics.  
 

Es tracta d’una reestructuració que, sota l’excusa de “racionalitzar l’estatut jurídic de 
l’administració local i garantir-ne la sostenibilitat”, a la pràctica deixarà sense 
competències clau als consistoris i carregarà a les comunitats autònomes amb un 
volum de feina insostenible. Si la llei es desenvolupa tal i com planteja l’avantprojecte, 
tots els ajuntaments amb menys de 20.000 habitants només podran actuar en tasques 
tal com subministrament d’aigua, gestió de residus o enllumenat públic. Qualsevol altre 
àmbit del municipi passarà a ser gestionat per la CCAA corresponent. 
 

A Catalunya els ajuntaments, que atenen des de la proximitat i des del localisme, amb 
un coneixement actualitzat de la situació a cada municipi, només es veuran capacitats 
per a fer un diagnòstic i remetre a la Generalitat les necessitats de la seva ciutadania. 
En el cas de Serveis Socials, això és un cop mortal per als seus usuaris, ja que aquest 
traspàs de competències podria comportar una burocratització ineficaç i feixuga del 
procés d’atenció –amb capacitat per donar resposta tan sols als casos més urgents, 
amb persones en risc d’exclusió social. 
 

Es tracta, doncs, d’una intervenció en les activitats dels Ajuntaments que posa traves a 
la feina fins ara duta a terme i posa en perill l’atenció a la ciutadania en els moments 
de més necessitat. Aquest avantprojecte prioritza la contractació a empreses privades 
abans que l’establiment o la continuïtat d’entitats públiques que a data d’avui treballen 
per garantir els drets dels habitants de cada municipi. Burocratitzar els Serveis Socials 
és condemnar a mort als seus usuaris, perquè la seva administració mecànica no pot 
sinó conduir a un model assistencialista que no pari atenció a les necessitats 
concretes de cada cas. 
  
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, 
posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a 
la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant 
l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així 
mateix estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social, 
participació democràtica i qualitat de vida. 
 

 



 

Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma 
de l’administració local, la Diputació de Barcelona mostra la seva preocupació per les 
greus conseqüències que comportaria per a la dignitat de les persones, la convivència 
cívica i la pau social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori 
i al servei de les persones, especialment les més vulnerables. Així mateix posem de 
manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors de la prestació 
de serveis d’aquells municipis. 
 
Per tot això, manifestem el nostre rebuig a l’avantprojecte de llei per a la racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local, i proposem un reforçament d’aquestes 
competències municipals.  
 
En conseqüència, els grups de Convergència i Unió (CiU) i del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), proposen al Ple de la Diputació de Barcelona l'adopció dels 
següents: 

 

ACORDS 
 

Primer.-  Rebutjar aquest avantprojecte de llei, que vulnera l’Estatut de Catalunya i la 
Llei de Serveis Socials. 
 

Segon.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja l’esmentat 
avantprojecte, la Diputació de Barcelona demana al Govern de la Generalitat que insti 
el Govern espanyol i els legisladors estatals –i també els de Catalunya- a mantenir la 
continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de 
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el 
manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals. 
La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de 
subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE). 
 

Tercer.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern 
espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, la Diputació de insta el Govern de la 
Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis 
socials de proximitat a tot el territori.  
 

Quart.- Exigir que les partides destinades a combatre la pobresa infantil siguin 
especialment augmentades, donada la situació de risc en que es troben el 26,4% dels 
menors de setze anys. 
 

Cinquè.- Exigir que aquests serveis continuïn sent competència essencial dels 
ajuntaments, qui a la pràctica ha demostrat la seva bona feina basada en la proximitat. 
 
Sisè.- Trametre aquesta moció al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als municipis de les comarques de Barcelona, a les associacions 
municipalistes (ACMC i FMC) i al Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi Oficial de 
Pedagogs de Catalunya, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.” 
 
La Presidència dóna la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres votarem a favor 

 



d’aquesta moció. El cert és que el que ens agradaria és que l’avantprojecte de Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) no s’aprovés mai, 
perquè les conseqüències que tindria la seva aprovació serien notabilíssimes i 
suposarien una amenaça al sistema públic en molts aspectes, entre ells el que ens 
ocupa en aquesta moció, que són els serveis socials. Nosaltres, i la majoria de forces 
polítiques que aquí estan representades, hem donat suport a diverses mocions, ja que 
eren preventives, davant les notícies de l’ARSAL, i de l’avantprojecte que ara ha estat 
aprovat inicialment, que ens arribaven i el cert és que el seu impacte, també, en l’àmbit 
dels serveis socials seria molt rellevant i seria una amenaça al sistema de proximitat, 
arrelat al territori, que s’ha teixit durant anys i que garanteix els drets individuals i 
col·lectius.             
 
Aquesta moció demana que s’insti els governs de l’Estat i de Catalunya a mantenir la 
continuïtat del finançament de la part que l’Estat aporta al Pla Concertat de prestacions 
bàsiques als serveis socials per a les corporacions locals i tornem una mica al principi: 
la millor manera de garantir això és que no s’aprovi l’ARSAL, però en el cas que això 
tirés endavant tindria realment un impacte molt significatiu perquè el sistema de 
serveis socials té fons compartides de finançament. Tots sabem que els ajuntaments 
fan una contribució rellevant,  tot i que no siguin pròpiament competències seves, però 
són els que reben els primers impactes i a on es dirigeix la gent quan hi ha dificultats. 
Hi ha una pressió de ciutadans i ciutadanes amb necessitats bàsiques que recau sobre 
els ajuntaments per ser l’administració més propera i, per tant els ajuntaments tenen 
l’obligació i la voluntat de cobrir les necessitats bàsiques i evitar l’exclusió social dels 
seus conciutadans. Per tant, l’existència i la continuïtat d’una xarxa de serveis socials 
bàsics de proximitat és imprescindible, perquè els ajuntaments donen els serveis i el 
sistema de finançament, també. I què ens trobem en el sistema de finançament? 
Doncs que l’aportació estatal a Catalunya, en l’àmbit de polítiques socials, s’ha reduït 
un 92% en els darrers tres anys (2011-2013) i que el Pla Concertat de serveis socials 
bàsics, que consisteix en el manteniment d’una xarxa de serveis socials d’atenció 
primària gestionats per les corporacions locals, ha disminuït el 68,31%.   
 
Per tant, és clara l’amenaça de l’ARSAL sobre els serveis socials, és clara la 
importància dels serveis socials en la cohesió social, és clara la importància dels 
serveis socials per als més vulnerables i és clara la necessitat de garantir un 
finançament per tal de poder garantir aquests serveis, per la qual cosa votarem 
favorablement aquesta moció que, en definitiva, reclama garantir tots els recursos 
econòmics necessaris perquè hi hagin un correcte funcionament i desenvolupament 
d’un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar, que són els serveis socials de qualitat i 
arrelats en el territori. 
 
Sol·icita la paraula el President del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Funes, qui diu: 
Aquesta moció té tres idees ràpides, que crec que són claus. La primera, que prové 
dels col·legis professionals, entre ells el meu, però crec que hi ha algun més i, per tant, 
crec que té un valor afegit el fet que els professionals del sector dels serveis socials 
s’hagin mobilitzat i estiguin demanant canvis importants de rumb, cosa que té un 
important punt de valoració que creiem que justifica que tothom li doni suport. El segon 
element és que el que tenim sobre la taula, bàsicament, desmunta l’estructura legal 
catalana en matèria de serveis socials. Però també acaba donant un toc important a 
les lleis d’educació i d’infància i a la pròpia Llei de prestacions. Per tant, nosaltres 

 



 

haguéssim anat molt més enllà, exigint moltes més coses, però entenem que aquesta 
és una moció de consens i que els col·legis professionals ens la plantegen i que 
creiem que és de rebut que ho fem. El tercer element que crec que val la pena posar 
sobre la taula i aprofito, parlant d’aquest tema, per demanar al diputat delegat d’aquest 
tema i a la vicepresidenta que, en la mesura de les possibilitats, quan s’aprovi l’ARSAL 
si en algun lloc urgeix analitzar el possible impacte d’això serà en els serveis 
personals, especialment en els d’educació i els serveis socials, que crec que quedaran 
impactats o, almenys, caldrà que s’ajustin molt. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: 
“Votaremos en contra porque, al final, estamos hablando de la reforma de la 
Administración Local, que se ha debatido aquí cinco o seis veces, no lo sé, y al final 
estamos en un proceso que está en anteproyecto de Ley. Ni siquiera hay nada firme, 
tiene que haber un proceso de debate en las Cortes y aquí todo es un mundo, se 
habla por hablar de algo que existe pero no está. Por lo tanto, votaremos en contra”. 
 
Tot seguit pren l’ús de la paraula la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal, Sra. Díaz, i diu: En aquest cas, amb aquesta moció 
volem expressar o posicionar-nos a favor del que signifiquen els serveis socials de 
proximitat, aquests que sempre, però en un moment com el d’ara, atenen no només 
aquelles persones grans, aquelles persones que necessiten un servei d’atenció 
domiciliària, aquesta proximitat de què parlem, sinó també aquelles persones que 
necessiten ajuts d’emergència, que necessiten que els acompanyem en un moment 
tan i tan difícil, i el que pot suposar l’aprovació del que ara és només una proposta 
d’avantprojecte de Llei, però que pot passar en breu a ser un projecte de Llei i, per 
tant, iniciar la seva tramitació al Congrés dels Diputats. I podríem subscriure el que 
han dit tant el portaveu d’ERC com el president d’ICV, perquè no ens preocupen 
exclusivament els serveis socials de proximitat ni aquesta laminació que podria 
suposar l’aprovació de la Llei. Ens preocupen tantes i tantes competències que tenim 
actualment els ajuntaments i que ens ajuden a treballar amb aquest concepte de la 
subsidiarietat i estendre la mà a aquelles persones que tenim ben a prop.  

Però, en concret, demanem això en aquesta moció: no posar en perill l’atenció a la 
ciutadania en aquests moments de tantes necessitats i, sobretot, un tema que ens 
preocupa moltíssim, que és la no-externalització d’aquesta gestió que ara realitzem els 
ajuntaments, una gestió privada amb la qual, segurament, aquests serveis de 
proximitat no podrien donar-se amb les mateixes garanties que ara mateix i, per tant, 
tot això suposaria un atac frontal a la garantia de drets individuals i col·lectius que ens 
ha costat tant esforç aconseguir. De manera que el que diu bàsicament és això. Sí que 
és veritat que encara no és Llei, ni tan sols no és un projecte de Llei, però n’hem llegit 
els esborranys, en coneixem el contingut, coneixem la laminació de l’autonomia 
municipal i, en concret, aquest atac frontal que suposa per a aquests serveis socials 
de proximitat. I és aquest el motiu pel qual hem presentat aquesta moció de la qual 
havia, en principi, dues versions, però entenent en tot moment que s’havien de 
refondre i que havíem d’arribar a aquest Ple amb un moció única, fent èmfasi i recollint 
el millor de les dues i, per tant, és el que pretén aquesta versió. I nosaltres, 
evidentment, hi donarem el nostre vot favorable.  
 

 



A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Evidentment, som un dels ponents de la moció, que ve del Tercer 
Sector, com deia el president d’ICV, i que, per tant, està plena de sensibilitat perquè 
són les entitats i les administracions qui són més sensibles a la situació social que 
estan vivint en primera persona els ciutadans i, evidentment, els ajuntaments són 
l’administració més propera, que està donant i ha donat històricament uns serveis 
socials de molta qualitat però, sobretot, importants per a la cohesió social i perquè 
alguns sectors de la població es puguin desenvolupar amb normalitat dintre del seu 
municipi o de l’espai que ocupen.        
 
En tot cas, reivindicar de nou la feina feta pels ajuntaments i les administracions locals 
en aquest sentit. Reivindicar-ho de nou perquè estem fent mocions sobre una possible 
Llei que va canviant cada vegada. De fet, és veritat el que deia el portaveu del PP, que 
estem parlant contínuament de l’ARSAL i, al final, l’ARSAL és com els arbres de 
Nadal, que tenen llums que s’encenen i apaguen, i des de fa uns mesos veiem que 
s’encén, es torna a apagar, hi ha una proposta que era vàlida el dilluns però ja no ho 
era el dimecres i que el divendres, quan comences a llegir la proposta de Llei, ja et 
diuen que t’esperis perquè n’han fet una de nova. Per tant, la moció proposa defensar 
els serveis socials perquè en la propera proposta de Llei es tingui en compte, i a la 
següent, i a la següent i a la següent perquè, sortosament, aquest Consell de Ministres 
que l’ha d’aprovar no arriba mai i podem anar incidint en les propostes que van sortint. 
Per tant, acabo, reivindicant des del Plenari els serveis socials que hem fet al llarg dels 
anys des de l’Administració Local i reivindicant també els que volem fer a partir d’ara. 
 
Abandonen el saló de sessió els Srs. Bustos, Carreras, Ciurana i Ruíz, no intervenint  
a partir d’aquest moment en la votació d’aquest punt ni en la en la deliberació i la 
votació de la resta de punts de l’ordre del dia. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (18), Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (16), Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’ Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (2) i el vot en contra dels diputats assistents del Partit Popular (6). El 
resultat definitiu va ser de 40 vots a favor, i 6 vots en contra. 
 

4.- Moció que presenten els grups polítics ERC, CiU i ICV-EUiA-EPM de la 
Diputació de Barcelona, de rebuig al projecte de llei de garantia de la unitat de 
mercat. 
 

“El passat 5 de juliol el Consell de Ministres del Govern de l’Estat espanyol va aprovar 
el Projecte de Llei de Garantia de la Unitat de Mercat. L’executiu espanyol al·lega 
motius econòmics i de competitivitat per tirar endavant aquesta nova llei. 
 
No obstant això, el redactat actual d’aquest Projecte de Llei anul·la la capacitat 
legislativa i d’execució del Parlament de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya, i 
posa en qüestió la normativa vigent en matèria d’ordenació dels equipaments 
comercials, un dels pilars de l’arquitectura bàsica del model comercial de la 
demarcació de Barcelona i de Catalunya.  
 

 



 

Atès que l’objectiu central de l’esmentat projecte de llei és, per una part, la 
desregulació de l’activitat econòmica, i que això implica la disminució de la protecció 
dels consumidors i usuaris i, per l’altra la invasió de competències autonòmiques i de 
l’àmbit local que molt probablement provocarà conflictes entre administracions. 
 

Atès, doncs, que l’esmentat Projecte de Llei suprimeix el règim d’autorització prèvia 
per a totes les activitats econòmiques de mercat, limitant la capacitat d’una comunitat 
autònoma o dels municipis en l’establiment de requisits propis justificats per raons 
d’interès general. 
 

Atès que l’avantprojecte fa prevaldre la legislació de la comunitat autònoma d’origen 
del productor per sobre de la legislació del territori de destí, i que, això pot provocar la 
deslocalització empresarial cap a territoris amb regulacions més laxes, aquest 
avantprojecte de llei pot significar una competència deslleial entre empreses que 
operen en el mateix territori sotmeses a regulacions diferents. 
 

Atès, doncs, que l’esmentat Projecte de Llei, cas que prosperi la seva tramitació 
parlamentària, comportarà una recentralització de competències a favor del govern 
espanyol i una minva en l’autonomia de Catalunya i les seves administracions. 
 

Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació 
dels següents acords: 
 

Primer.- Manifestar el rebuig al Projecte de Llei de Garantia de la Unitat de Mercat, 
aprovat pel Consell de Ministres el 5 de juliol de 2013. 
 

Segon.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a retirar aquest Projecte de Llei.  
 

Tercer.- Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Tot i que 
considerem que aquesta és una moció prou rellevant, procuraré ser molt sintètic. 
Vostès saben que, el 5 de juliol de 2013, el Consell de Ministres del Govern de l’Estat 
va aprovar aquest projecte de Llei d’unitat del mercat i que el seu redactat anul·la la 
capacitat legislativa i executiva de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. I per 
això hem portat la moció fins aquí i està signada conjuntament per tres forces 
polítiques, perquè afecta els ens locals. De fet, segons el mateix Govern central, es 
preveu que podria arribar a suprimir fins a cinc mil tipus diferents de legislació entre 
local i autonòmica amb l’aplicació de la Llei d’unitat del mercat. Per tant, és d’un 
impacte notable i em centraria en dos dels quatre punts en què es vertebra aquest 
projecte de Llei. 
 
Un és el que regula la llicència única i la denominació d’origen. Si resulta que 
qualsevol activitat que sigui autoritzada, a partir d’ara, en el lloc d’origen, tindrà una 
llicència vàlida per actuar a qualsevol punt de l’Estat sense que se li puguin demanar 
més requisits o regulacions, estem facilitant d’una manera extraordinària la 
deslocalització d’empreses en funció de la deslocalització, el dumping social i 
l’anivellament legislatiu en la part més baixa en lloc de la part més exigent. I quan això 
passa ja sabem qui pateix, per exemple i tradicionalment, els temes ambientals. Per 

 



tant, ens sembla que és una mala idea mirar de guanyar competitivitat rebaixant 
l’exigència de la legislació. I, per l’altra part, amb una desregulació tan extrema com la 
que se’ns presenta, és evident que també hi ha una desprotecció molt alta dels 
consumidors, és a dir, de la ciutadania en general. 
 
El segon eix que voldria destacar és que es crea un organisme regulador centralitzat, 
que és el Consell per la Unitat de Mercat i Comissió Nacional del Mercat de la 
Competència, que té capacitat per limitar i denunciar qualsevol norma autonòmica o 
local que topi amb la unitat de mercat; és a dir, una invasió competencial a la brava, 
sense miraments. Creem un organisme i es va suprimint allò que entri en contradicció 
amb el que nosaltres hem dit. Ens sembla que això és d’unes conseqüències funestes 
i, realment, creiem que val la pena que la Diputació de Barcelona s’hi posicioni en 
contra. 
 
A continuació el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas diu: Votem a favor. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, i diu: “La verdad es 
que esta moción es un claro ejemplo de los prejuicios que puedan causar los 
movimientos independentistas o nacionalistas de Cataluña. Así tal cual. Primero, hay 
que recordar que la balanza comercial de Cataluña, es importante recordarlo y hacerlo 
saber con respecto al resto de España es positiva en unos 24.000 millones de euros, 
Con esta ley, seguramente aumentará esta cantidad y, por lo tanto, hay que decir que 
es un buen negocio para Cataluña. 
 
Segundo, hay que recordar que hay que ayudar a empresarios y  autónomos, no 
ponerles más barreras burocráticas y administrativas y simplificar su relación con la 
Administración. Esto es importantísimo, sobre todo en tiempos de crisis, y esto va a 
ayudar a empresas y autónomos a que puedan generar más oportunidades. El resto, 
todo lo contrario, es crear problemas, trabas y más burocracia. Estamos diciendo que 
las empresas necesitan, o necesitarán, una licencia única para actuar en toda España 
y no una para cada Comunidad Autónoma. De alguna manera, se van a potenciar la 
colaboración y la coordinación entre las diferentes administraciones y podrá mejorarse 
su regulación. 
 
Cuando se dice que afectará a la capacidad legislativa de las comunidades 
autónomas, esto no es verdad. Sí que es verdad que es una ventaja, para las 
empresas, que puedan obtener la licencia en la comunidad en que tengan su domicilio 
y poder trabajar en todo el territorio nacional. Que afecte a la capacidad legislativa de 
las comunidades autónomas es, sencillamente, mentira. Lo que viene a decir y 
asegurar esta Ley es la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio 
nacional, sin necesidad de hacer trámites adicionales y no tiene ningún sentido 
trabajar en España y someterse a diecisiete regulaciones distintas. Esto es una locura. 
Al final, esto hace daño la economía de Cataluña y posturas y mociones como ésta en 
lugar de quitar trabas administrativas a nuestras empresas hacen todo lo contrario: 
defenderlas, y al final la conclusión es que el nacionalismo y el independentismo sí son 
un mal negocio para Cataluña.” 
 
A continuació pren la paraula la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal, Sra. Díaz, i diu: Per expressar el nostre vot 

 



 

favorable i també per anunciar que nosaltres havíem fet unes esmenes addicionals, 
només a la part expositiva i no a la part dispositiva, que deixaríem tal qual, en el sentit 
que aquesta moció, inicialment, només es concentra en la part competencial, que ja 
ens sembla important, però, a més d’estar en contra d’aquest plantejament centralista i 
d’abús de les lleis de bases, també pensem que hem de posar l’èmfasi en el desgavell 
que pot significar aquesta Llei en estendre a tota Espanya la llicència regulada a la 
comunitat autònoma d’origen de l’empresa, fet que podria generar una competència a 
la baixa entre comunitats autònomes i que portarà la total desregulació de moltes 
activitats amb el consegüent perjudici per a empreses, treballadors i treballadores i, 
molt especialment, per als consumidors. I per aquest motiu, com deia, havíem 
presentat alguns paràgrafs addicionals que, en principi, ens han estat acceptats per la 
part proposant. Igualment, haguéssim donat suport a aquesta moció i, efectivament, en 
estar incorporats, amb major alegria i satisfacció, donarem suport a aquesta moció. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, i diu: En tot cas, volia fer el mateix que ha fet el Grup d’ICV però 
m’allargaré una mica, molt poc, perquè hi hagut alguna intervenció que m’hi obliga. En 
tot cas, evidentment hi ha una competència vulnerada, tant de la Comunitat Autònoma, 
en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, com de l’Administració Local i, per tant, 
està incidint de manera molt potent en la llibertat que fins ara tenien l’Administració 
Local i la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa estarem d’acord en aquest sentit. 
Si ha funcionat, pot funcionar. La Generalitat té competències exclusives i els 
ajuntaments tenen una normativa que apliquen amb certa, diguem-ne, facilitat; el que 
no podem atendre ni entendre és que hi hagin propostes de reunificar lleis i normatives 
en l’àmbit de l’Estat. 
 
El portaveu del PP deia que el nacionalisme i l’independentisme perjudiquen 
Catalunya. Estic d’acord, però el nacionalisme que perjudica Catalunya és el 
nacionalisme espanyol, no el català i, per tant, el nacionalisme català és, en tot cas, la 
garantia per al futur de Catalunya. 
 
De nou sol·icita la paraula el Sr. Portabella, i diu: Per esmenar el meu oblit, perquè ho 
trobo just, que no he citat. El PSC havia introduït unes esmenes a la part expositiva 
que hem negociat i hem incorporat. Em sembla que és just reconèixer, doncs, l’esforç 
que fan totes les formacions polítiques quan es llegeixen els textos i hi fan les 
esmenes pertinents. I molt breument: és bastant difícil defensar el teixit empresarial del 
país amb aquesta Llei quan resulta que hi ha dictàmens duríssims de CECOT i de 
PIMEC en contra d’aquesta Llei. No sé a qui estan defensant. En tot cas, li recomano 
que llegeixi els documents de CECOT i PIMEC, que es manifesten clarament en 
contra de la unitat de mercat, i no sé si al final, després de sentir l’argumentació del 
PP, acabaríem concloent que la unitat de mercat està amenaçant els Estats Units 
perquè els diferents estats tenen el seu propi IRPF, poden decidir lliurement sobre 
l’impost de vendes, hi ha especificacions estatals sobre les assegurances de tràfic, de 
consum i sobre  les targets de crèdit (no totes funcionen als mateixos estats), porten 
diferents plaques de matrícules (quan canvies de ciutat de residència, has de canviar 
la matrícula)... Escoltin, de veritat ens volen convèncer que la unitat de mercat 
amenaça els Estats Units?. 
 

 



De nou intervé el Sr. Villagrasa, qui diu: “Muy brevemente. Al final, la deslocalización 
de empresas vendrá dada, sencillamente, por aquellas comunidades que tengan una 
legislación mucho más liberal o mucho más intervencionista sobre la empresa y es 
normal que un empresario diga: Bueno, ¿dónde me sale más rentable instalar mi 
empresa? Oiga, evidentemente es la ley de la oferta y la demanda. Sólo recuerdo un 
dato y ya lo he dicho: la balanza comercial con el resto de España es favorable a 
Cataluña en 24.000 millones de euros. España es un buen negocio”. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (18), Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (16), Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’ Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (2) i el vot en contra dels diputats assistents del Partit Popular (6). El 
resultat definitiu va ser de 40 vots a favor, i 6 vots en contra.   
 
5.- Moció que presenten els grups polítics CiU I PSC-PM de la Diputació de 
Barcelona,  en defensa de l’esport amateur català. 
 
“Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat realitzades en 
els últims mesos a les entitats esportives catalanes, adreçades no només a l'esport 
professional sinó també a l'esport de base i amateur, poden posar en risc la continuïtat 
d'aquestes entitats. 
 
Cal assenyalar, que el sistema esportiu català es sustenta en gran part en l'esport de 
base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes 
activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, l'educació en valors, 
l'adquisició d'hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social, pel que resulta 
important conservar-lo i impulsar-lo. 
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental 
per a la supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació 
és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís 
més enllà del que són estrictament les hores d'entrenament, reben dels clubs una 
compensació econòmica que els permet també cobrir les despeses que els ocasiona. 
 
En l'àmbit esportiu i, concretament, en l'esport amateur, la relació entre les entitats 
esportives i moltes de les persones que presten els seus serveis es veu com una 
relació de voluntariat, atès que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la 
passió i el compromís que per l'obtenció d'un benefici econòmic personal. Sense 
aquestes persones, moltes entitats serien inviables. 
 
Aquestes actuacions han despertat una gran preocupació i inquietud en el conjunt 
d’aquest sector, ja que moltes d’elles s’han tancat amb sancions, que en certs casos, 
han estat molt elevades fruit d’interpretacions estrictes de la llei. 
 
En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el secretari general de l’Esport, juntament 
amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar 
una circular a tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l’acord a què 

 



 

s’ha arribat amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’obertura d’un període de 
regularització voluntària fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives. 
 
En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l’esport pugui ser 
considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc 
normatiu s’adapti a la realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna 
compliment estricte a la normativa  en matèria de seguretat social serà la fi de l’esport 
català, perquè l’estructura esportiva a casa nostra se sustenta gràcies a moltes 
persones que, de manera altruista, fan que es pugui tirar endavant l’activitat diària de 
l’esport en el nostre país. 
 
El futur de l’esport català requereix un abordatge en profunditat de la situació jurídica 
de les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per 
garantir la supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un sistema viable de 
foment de la pràctica esportiva des dels seus vessants educatius, de promoció d’hàbits 
saludables i de cohesió social. 
 
Des de la Diputació de Barcelona ens posicionem al costat de les entitats esportives 
en defensa del nostre sistema esportiu i demanem al Govern de l’Estat i al Govern de 
la Generalitat l’adopció de mesures urgents per a afrontar la greu situació en la qual 
estan immerses. 
 
Per tot això, els grups de Convergència i Unió (CiU) i del Partit del Socialistes de 
Catalunya (PSC), proposen al Ple de la Diputació de Barcelona l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Instar el Govern de l’Estat a analitzar els resultats de les inspeccions de 
Treball i Seguretat Social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats 
esportives, sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya. 
 

Segon.- Demanar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social la suspensió temporal de 
les actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc 
jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats 
esportives, amb caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés 
d’inspecció.  
 

Tercer.- Instar el Congrés dels Diputats a adoptar canvis legislatius en matèria de 
cotització i liquidació de drets de la Seguretat Social de l’esport amateur i del 
voluntariat esportiu. 
 

Quart.- Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats 
esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, quan hagi 
disconformitat entre les actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del Treball 
i de la Seguretat Social, sempre que la tipologia d'aquestes disconformitats sigui 
coincident o habitual respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i 
entitats esportives, podent ser deguda a una insuficient claredat de la normativa 
aplicable. 
 

 



Cinquè.- Oferir als ajuntaments de la demarcació l’assistència, el suport i 
l’assessorament de la Diputació de Barcelona. 
 

Sisè.- Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat, al Congrés de Diputats, al Senat, 
al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les entitats 
municipalistes (ACM i FMC),  als municipis de les comarques de Barcelona i a la Unió 
de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC).” 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Aquesta és la 
cinquena moció que veiem i acabarem el Ple tard, efectivament, però crec que en pocs 
plenaris hem vist mocions tan transcendents com en aquest Plenari i algunes d’elles, 
molt determinants per al futur d’alguns sectors, com abans hem vist en els casos dels 
serveis socials i, en aquesta, en l’àmbit de l’esport. 
 
La veritat és que aquesta és una moció que és indispensable perquè continua havent-
hi una xarxa social de base de l’esport i de l’esport de base; o sigui, tot el que és el 
teixit esportiu que hi ha a Catalunya se n’aniria en orris en un molt alt percentatge. Hi 
ha a Catalunya 8.285 clubs esportius i només el 5% supera els mil associats. I, a més 
a més, el 94% d’aquests clubs té relació amb ajuntaments, amb municipis. Per tant, 
està bé que es discuteixi aquí i s’ha de veure la importància que té perquè ens 
podríem trobar amb totes aquelles persones que, després d’haver-los explicat quins 
són els grans avantatges de practicar esport, fins i tot més enllà de la importància per 
a l’estat físic, i també la incardinació dintre de la societat, es troben que no tenen a on 
anar perquè no és viable la proposta que tots els membres que fan treball voluntari en 
aquests clubs passin per la Seguretat Social. Per tant, el que es demana és que hi 
hagi una regulació del voluntariat, perquè si no tots els clubs amateurs, tots els clubs 
de nens i nenes que juguen a esports minoritaris desapareixeran i, per tant, és 
rellevant que es pugui regular el voluntariat i que els clubs que tenen i fan una funció 
social evident, sobretot a la base, puguin tenir continuïtat a casa nostra. 
 
A continuació intervé el Diputat del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Cayuela, qui diu: Molt 
ràpid, gairebé com un esprint, tenint en compte que és una moció vinculada a l’esport. 
Tres o quatre trets significatius perquè crec que estem en un moment crític si això es 
tira endavant. Si el Govern de l’Estat s’entossudeix a tirar-ho endavant, realment es 
calcula que potser més de vint mil nois i noies i gairebé cent mil a la resta de l’Estat 
estarien afectats. Gent que col·labora amb entitats esportives i amb clubs esportius 
d’una manera absolutament desinteressada i que l’únic que perceben a canvi és una 
compensació per les despeses, que això comporta, entre 1.500 i 2.000 anuals, i en 
alguns casos no arriba ni als 1.000 euros anuals, i ho fan perquè si no aquests clubs 
amateurs, la gran majoria dels que hi ha a Catalunya, no tirarien endavant si no és 
amb aquest voluntariat.  
 
Ara bé, el que no pot comportar aquest voluntariat són despeses per a les persones 
que el fan, perquè algunes d’elles no s’ho poden permetre, i hem de tenir en compte 
un aspecte molt important: si s’acaba, al final, regulant com una vinculació laboral, 
amb alta a la Seguretat Social, molts i moltes d’aquests nois i noies que actualment 
estan compatibilitzant aquesta tasca de voluntariat amb estudis universitaris perdrien 
les seves beques i, per tant podrien perdre, perdrien, millor dit, la seva continuïtat 

 



 

acadèmica que estan, en aquests moments, treballant per tenir uns estudis 
universitaris més avançats que els que ara tenen. Per la qual cosa no podem perdre 
de vista tampoc aquest element, perquè estem dient que una cosa és la lluita contra 
l’economia submergida, nosaltres, lògicament, hi estem a favor, i una altra és 
perseguir el que són el voluntariat i l’esport amateur, que ens fa la sensació que és el 
que s’està fent amb aquesta proposta. I aquestes inspeccions de treball no només han 
de quedar aturades fins a finals d’any, com és el compromís al qual sembla ser que 
s’ha arribat, sinó que, realment i tal i com ha fet el nostre Grup parlamentari, estem 
segurs que la resta de grups parlamentaris ho ha fet al Congrés, es faci una legislació 
que reguli aquest voluntariat però no com una regulació laboral sinó com el que ha de 
ser, que és una compensació econòmica per les despeses derivades. Per tant, 
tinguem-ho molt present i tinguem en compte l’enorme perjudici que es faria a tot 
l’esport de base que es fa a Catalunya i al conjunt de l’Estat. 
 
I finalment ens preocupa molt que hi hagi com una mena de rumorologia que afirma 
que el que persegueix aquesta reforma és treure cent mil joves de les llistes de l’atur 
perquè les taxes d’atur juvenil estan per sobre del 50%. Si aquest és l’objectiu, doncs 
deixa molt a desitjar. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular,  Sr. Villagrasa i diu: “Nosotros 
haremos abstención básicamente porque los cuatro primeros puntos de los acuerdos 
ya se están cumpliendo por parte del Gobierno del Estado, pero no votaremos a favor 
por la demagogia que se ha hecho con este tema en el último mes. En relación con la 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las entidades y clubes 
deportivos de Cataluña, lo primero que hay que decir y denunciar es, precisamente, la 
falsedad y la injustificada alarma social causada en Cataluña, especialmente por parte 
de los responsables de Deportes de la Generalitat. Vamos a clarificar qué se ha 
hecho. 
 
Primero, dichas inspecciones se han realizado no sólo en Cataluña, como se había 
afirmado; al contrario, se han hecho en toda España. Sobre todo, se han 
inspeccionado clubes profesionales de fútbol de Segunda A y Segunda B y clubes de 
waterpolo de la División de Honor y, en ningún momento, se han inspeccionado clubes 
amateurs, aficionados o similares. La inspección no ha sido de oficio, sino por 
denuncia de afectados que cobraban considerables cantidades, 50.000-60.000 euros 
anuales, por ejemplo, y no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Y como 
ustedes entenderán si hay una denuncia pues hay que atenderla, ¿o es que están 
diciendo que, ante una denuncia a la Seguridad Social por una persona que cobra una 
cierta cantidad considerable de dinero, no hay que hacer nada? Por favor. Todo esto 
no ha afectado para nada a las personas que actúan voluntariamente o que reciben 
una pequeña cantidad en concepto de dietas, cosa que se ha dicho lo contrario y se 
ha vuelto a faltar a la verdad.  
 
Sobre la moratoria, ya existe. Se ha hecho una moratoria de oficio hasta el 30 de 
septiembre de 2013 y si existe una moratoria es que hay algo que adecuar y no se 
ajusta a la ley. Decir que, en la mayoría de los casos, se han cerrado por sanciones 
con importes económicos inasumibles es mentira, porque la gran mayoría de los 
clubes inspeccionados, no llegan a una docena en Cataluña, ha realizado su 
reconocimiento de deuda ante la Inspección, lo cual conlleva a que no se han 

 



extendido actas de infracción ni de liquidación y, cuando alguien reconoce una deuda, 
es que no ha cumplido con sus obligaciones. 
 
Por lo tanto y en resumen, no se han atacado el deporte amateur ni el deporte de base 
en Cataluña ni en el resto de España; las inspecciones se han realizado a clubes 
profesionales y a instancias de denuncia de los propios afectados; se ha concedido ya 
la moratoria hasta el 30 de septiembre de 2013, en beneficio de los clubes, para que 
pongan en regla todas aquellas situaciones que no se ajusten a la ley. No se han 
levantado actas de liquidación con exageradas cantidades a los clubes, como se ha 
dicho; todo lo contrario, los propios clubes han realizado su correspondiente 
reconocimiento de deuda. Como antes he dicho, si alguien lo reconoce, es que se 
estaba dando alguna irregularidad, y por último queremos calificar de irresponsables la 
alarma social y las falsedades que se han comentado desde la Generalitat y que se 
han ido transmitiendo a los clubes profesionales, pero también amateurs, de toda 
Cataluña. Hacemos abstención”. 
 
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: També per expressar el nostre vot favorable. 
Evidentment, també som part proposant d’aquesta moció, que també és un text refós 
de dues que s’havien presentat.  
 
Punt número ú: Efectivament, el sistema esportiu català se sustenta, com s’ha dit, en 
l’esport de base i l’esport amateur i, per tant, és molt important que tinguem en compte 
aquesta feina que fan per aquest sistema esportiu que és tan important. 
 
Punt número dos: Crec que no cal estendre’m en els valors de l’esport i del que 
representa que milers de nens, adolescents i joves estiguin fent, en horari 
extraescolar, activitats esportives. Els valors que representa l’esport són valors que 
després apliquen a la seva formació integral com a persones i a la vida. Estem parlant 
de superació, dedicació, esforç, treball en equip... Bé, crec que no cal que faci una 
ponència, però crec que tots ens adonem de la importància del manteniment d’aquest 
sistema esportiu, de l’esport que fan cada tarda nens, adolescents i joves al nostre 
país. 
 
Punt número tres: Aquestes actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
poden arribar a posar en risc la continuïtat d’aquestes entitats. Crec que tots som 
representants electes dels nostres corresponents ajuntaments, i n’hem pogut parlar 
amb les nostres entitats esportives. I, efectivament, hi ha una molt greu situació 
d’alarma, per la qual cosa és molt important que no només els donem una resposta i 
se sentin acompanyades pels ajuntaments sinó que pugui acompanyar-les la mateixa 
Diputació de Barcelona amb un missatge clar. I aquí ja s’ha llegit una sèrie d’acords 
però m’agradaria posar l’èmfasi en un d’ells, que és que nosaltres estem per la 
legalitat, és clar que si, i tot això s’ha de regular de manera correcta. Però també hem 
de conèixer les peculiaritats i singularitats que té tot aquest món, per la qual cosa 
l’acord tercer és aquell que diu: Instar el Congrés dels Diputats a adoptar canvis 
legislatius en matèria de cotització i liquidació de drets de la Seguretat Social de 
l’esport amateur i del voluntariat esportiu. No s’hi pot aplicar el Règim General i no es 
fan determinades figures, fet pel qual l’esport ha de tenir unes regles clares per complir 

 



 

però, en qualsevol cas, han de ser conegudes i consensuades. De manera que, 
efectivament, donarem suport a aquesta moció. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: De nou seré molt breu perquè s’ha dit tot el que s’havia de dir 
sobre el valor de l’esport i les entitats al territori català i la quantitat de feina que es fa 
per part de les entitats esportives però també socials i culturals. La quantitat de teixit 
social que Catalunya té ajuda molt a la cohesió social i a la formació integral dels nens 
i els joves, per la qual cosa no podem o no cal incidir més en aquest aspecte perquè ja 
sabem tots plegats com funciona. 
 
En tot cas, no s’ha provocat un alarma social per casualitat, ja que és evident que ha 
passat alguna cosa. El portaveu del PP porta tot el matí-tarda dient coses en contra 
del Govern de Catalunya. Evidentment, el Govern de Catalunya no ha creat alarma 
social, l’han creada fets empírics. Hi ha hagut inspectors de treball que tenen 
competències de l’Estat i han anat a diversos clubs esportius a fer-ne una inspecció. 
Ha estat a través d’una denúncia que han fet alguns treballadors? Doncs potser sí 
però també s’ha de saber si s’ha o no incentivat aquesta denúncia. Per tant, aquesta 
discussió podria ser molt llarga, improductiva i innecessària. 
 
En tot cas, el Grup de CiU diu que, si s’ha de regular el voluntariat, s’ha de fer el que 
deia la portaveu del PSC. És molt important que es reguli aquesta situació en favor, de 
què?, d’un funcionament social que tendeix cap a la cohesió social, ha tendit sempre 
cap a ella, ho ha demostrat i ho demostrarà en el futur, i, per tant, la desaparició o la 
possible fallida dels clubs esportius provocaria una situació social bastant complicada. 
Per tant, aquest seria el gruix de la moció i la seva voluntat seria mantenir una situació 
de l’associacionisme català que permeti seguir treballant amb aquestes perspectives 
de futur que hem entès que són d’èxit i de voluntat de futur. Aquesta és la voluntat de 
la moció. 
 
 I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (18), Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (16), d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d’ Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (2)i l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular (6). El 
resultat definitiu va ser de 40 vots a favor i 6 abstencions.  
 

Moció que presenta el grup polític PP de la Diputació de Barcelona, de rebuig a 
les declaracions de l’Iman de Ceuta Malik Ibn Benaisa 
 
“Atès que l’iman de Ceuta Malik Ibn Benaisa, -en un discurs emès de forma pública per 
televisió- ha fet afirmacions que insulten les dones que exerceixen la seva llibertat fent 
ús de cosmètics, porten roba vaquera, sabates d’agulla o faldilles i mànigues curtes. 
 

Atès que el respecte per la llibertat de totes les persones, amb indiferència del seu 
sexe o religió, és un principi fonamental tan important com el respecte per la llibertat 
religiosa o ideològica. 
 

 



Atès la conveniència de transmetre fermesa i seny en la nostra voluntat de mantenir la 
nostra societat dintre dels valors propis occidentals, sense caure en les provocacions 
del fanatisme, la intolerància o la xenofòbia. 
 

Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació 
dels següents: 
 

ACORDS 
 

1. Declarar la urgència d’aquesta moció. 
 

2. Manifestar el rebuig a aquestes declaracions que són contràries als principis de 
llibertat i d’igualtat de les dones i als fonaments de la nostra democràcia. 

 

3. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern autònom de Ceuta i als grups polítics 
de la seva Assemblea.” 

 
Atès que aquesta Moció no figura a l’ordre del dia, es procedeix a votar la urgència. 
La Presidència pregunta als diferents grups la seva votació a la urgència de la moció 
amb les intervencions següents: 
 
- Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. 

Portabella: No apreciem la urgència 
- Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas: És la urgència menys urgent que he 

vist en ma vida i no apreciem la urgència 
- Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, Sra. 

Díaz: Votem a favor de la urgència. 
- Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García Cañizares: Després de 

valorar-la, hem decidit  votar a favor de la urgència. 
 

La urgència fou aprovada, sent aquesta favorable per majoria absoluta, amb els vots 
favorables dels diputats assistents del grup de Convergència i Unió (18), del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (16)  i del Partit Popular (6) i el vot en contra dels grups 
d’Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (2). El resultat definitiu va ser de 40 vots a favor 
i 6 vots en contra.  
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup Popular, Sr. 
Villagrasa, qui diu:  “Yo creo que los hechos hablan por si solos y son declaraciones 
del iman Malik ibn Aissa, que atentan contra los principios de nuestra constitución y a 
la declaración de derechos del hombre, la cual dice que nadie puede ser discriminado 
por razón o cualquier condición ideológica, religiosa o de sexo.  
 
Yo creo que esas declaración insultan y ofenden, no sólo a las mujeres, sino a todas 
las personas que vivimos en esta democracia y que no podemos consentir que nadie, 
públicamente, haga este tipo de afirmaciones sin que nadie le diga "oiga esto en 
nuestro  país no se puede decir”, y entiendo que para los señores de Iniciativa esto 
sea lo menos urgente porque cada vez que ven un turbante les entra una especie de 
éxtasis intercultural y, que al fin y al cabo, según lo diga la iglesia católica se puede 
condenar, y según quien lo diga es un tema cultural. Me parece indignante que alguien 

 



 

no vea grave y urgente el tener que condenar unas afirmaciones como las que ha 
hecho este personaje.” 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella,  qui díu: Nosaltres, amb el que és estrictament el 
contingut de la moció, hi estem d'acord. Nosaltres creiem que s'ha de manifestar el 
rebuig a qualsevol declaració que sigui discriminatòria i considerem que la feta per 
l'Iman de Ceuta, no sabem quan, doncs ho és. És a dir que es produeixin insults a les 
dones que exerciten la seva llibertat al dret de decidir i sobre el seu cos també, i per 
tant, si es volen posar faldilles o no, ens sembla ridícul estar a aquestes alçades de la 
humanitat discutint això. I  per tant, nosaltres creiem que aquestes declaracions no 
només són desencertades, sinó que efectivament, són contraries als principis de 
llibertat i igualtat de les dones. Ara bé, nosaltres no sabem si cada vegada que es 
produeix una situació d'aquest estil, vingui del costat que vingui, hem de fer una moció 
d'urgència, perquè al final, el que estem fent es creant una sensació a l'entorn de la 
societat que crec que perjudica el que nosaltres mateixos defensem, que és que cada 
vegada aquests casos siguin menors, i que cada vegada hi hagi una incorporació 
natural de les persones procedents d'altres territoris i que són ciutadans i ciutadanes 
del nostre país. Per tant, nosaltres ens abstindrem perquè, com he dit al principi, 
veiem molt forçat encara que sigui un moció d'urgència, veiem molt forçat que una 
moció d'urgència parli de les declaracions d'un iman a Ceuta i no votem en contra 
perquè creiem que s'ha de tenir cura de preservar la llibertat de tots i cada una de les 
persones i de que puguin exercir el seu dret a decidir. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, el qual diu: Avui 
hem assistit a un fet insòlit, el fet insòlit que a la Junta General de la Xarxa de 
Comunicació Local no es pot debatre sobre la readmissió de 15 treballadors de la 
Xarxa de Comunicació Local, però si que es pot debatre, i s'aprova la urgència, sobre 
les declaracions d'un iman de Ceuta, i això no ho podia deixar de dir. Nosaltres podíem 
haver portat aquí una moció d'urgència per defensar el dret de les dones lesbianes a 
poder gaudir de la reproducció assistida, per defensar el dret de les dones davant de 
les declaracions de l'Ana Mato o podíem portar moltes mocions d'urgència en defensa 
dels drets de les persones o els drets de les dones, cada vegada que pateixen alguna 
agressió d'algun dogmàtic, sigui de la confessió o de ideologia que sigui, perquè, Sr. 
Villagrasa, vostè ha dit avui una estupidesa enorme, que és la del seu acudit dels 
turbants. La laïcitat de la meva organització política crec que està fora de qualsevol 
dubte i ens agraden tant el turbants com les sotanes, ja que respectem la llibertat 
religiosa de tothom. EI que no ens agraden són els dogmàtics i els ignorants, incloent-
lo a vostè, perquè vostè avui ha dit una estupidesa i ens ha faltat al respecte amb el 
tema dels turbants. 
 
La Presidència manifesta al Sr. Mañas que caldria mantenir la discussió dins dels 
nivells polítics i no passar a l’insult. 
 
El Sr. Mañas contesta al Sr. President i diu: Vostè no pot permetre que el portaveu 
d'un Grup digui que el meu Grup polític s’excita amb els turbants, jo mai li hagués dit a 
ningú, a cap Grup polític d'aquí, que ens posen contents els turbants o que ens 
emocionen els turbants. Jo no ho he dit mai de cap Grup polític d'aquí.  
 

 



Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, no perquè estiguem en contra del 
contingut sinó perquè es una moció simplement malintencionada, que busca la 
confrontació entre comunitats, que busca fomentar la "islamofobia", que busca 
justificar determinades ideologies que busquen el xoc de cultures i la confrontació de 
civilitzacions, i no tinc cap dubte que tots els integrants d'aquest plenari estan a favor 
del dret de les persones i dels drets de les dones, però no compartirem vot amb una 
moció malintencionada del Partit Popular, mal defensada i que, a més, es defensa 
amb atacs, jo crec molt greus, contra el meu Grup polític, que demanaria que no es 
tornin a produir. 
 

A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, la qual diu: Per calmar els ànims, segurament perquè 
el Ple és una mica llarg i ja estem una mica cansats. 
 
Nosaltres hem votat la urgència pel contingut. Bàsicament pel contingut si es dóna el 
cas estaríem encants de poder votar a favor d'alguna moció per defensar els drets de 
les dones solteres o de les dones lesbianes a la reproducció assistida i pensem que 
sempre és un bon moment per defensar els drets de les dones, i en aquest cas, tot i 
que és cert que ens agafa una mica lluny, però no podem passar per alt l'insult al dret 
de les dones a vestir-se, a pentinar-se, a portar allò que pensin que han de portar en 
un món de llibertat. Sortosament, fins i tot les que som aquí, fem ús de cosmètics, 
portem en ocasions roba vaquera, sabates d'agulla també, faldilles o mànigues curtes. 
Per tant, pensem que és intolerable determinades afirmacions, vinguin de qui vinguin i 
es produeixin on es produeixin, i si que voldríem, demanar, ja que la moció s'ha 
presentat d'urgència i no hem tingut temps de poder analitzar-Ia amb tranquil·litat i 
poder presentar esmenes també amb temps i forma, doncs demanar al grup proposant 
una esmena d'adhesió en la part dispositiva, perquè pensem que aquesta moció no 
només no es pot quedar en el manifest d’un rebuig sinó que podria anar una mica més 
enllà i, de manera molt prudent, el que voldríem és un quart punt, que podria ser el 
tercer en aquest cas, per demanar que el govern autonòmic emprengui les accions 
oportunes, les accions legals oportunes, en qualsevol cas, no només manifestar un 
rebuig sinó també demanar que això tingui unes conseqüències, i expressem el nostre 
vot favorable. 
 

Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Primer i començant pel final, proposaríem que també s'hi afegís 
aquest punt respecte del govern autònom de la ciutat de Melilla. l dir, fent abstracció 
d'alguna de les coses que s'han dit aquí, perquè crec que no ens porten enlloc 
aquestes discussions més internes, fent abstracció absoluta, i des del punt de vista de 
l'actitud que ha tingut la Diputació de Barcelona tant en l'àmbit de la dona, de defensa 
de la igualtat, com l'actitud que ha tingut la Diputació de Barcelona amb tots els 
esforços que ha fet al llarg de la història perquè també els està fent ara en el nord 
d'Àfrica, justament hem tingut projectes de col·laboració amb molts països del nord 
d'Àfrica i justament van per la via, especialment, de defensar la igualtat dels ciutadans. 
Hem participat fins i tot en la Constitució de Tunísia, i una de les coses més punyents 
quan s’estava parlant de la nova Constitució era la defensa de la igualtat de sexes, per 
tant, amb aquesta actitud que ha mantingut la Diputació de Barcelona, i en aquest cas, 
el govern de la Diputació, de defensa dels drets de les dones a tota la comunitat 
islàmica, no podem fer una altra cosa, fent abstracció de qualsevol d'aquestes 
intervencions que crec desafortunades d'algun portaveu. Defensem la igualtat, l'hem 

 



 

defensat com a institució, la seguirem defensant al nostre país, a l'estat espanyol i a 
tota la comunitat islàmica del nord d'Àfrica, que és allà on estem fent un esforç 
important des de l'àrea internacional de la Diputació. 
 

Per tant el nostre vot a favor, fent abstracció d'algunes qüestions que s'han posat 
damunt la taula en aquest plenari que crec que no ens porten enlloc realment. 
 

Sol·licita de nou la paraula el Sr. Villagrasa i diu: Aceptaría la enmienda. Yo creo que 
aparte de condenar las palabras del Imán de Ceuta, no estaría mal además que el 
Gobierno Autónomo de Ceuta emprendiese algún tipo de acción legal, la que 
corresponda.  
 

Al  Sr. Portabella, yo creo que no ha escuchado a fondo las declaraciones del Imán, 
yo creo que si las hubiese escuchado, hubiese comprendido porque presentamos la 
moción. 
 

AI Sr. Mañas, mire el primero que ha insultado a alguien es usted riéndose de la 
propuesta del Grupo Popular, pero al final pasa que cada uno se desacredita por si 
solo y usted se ha desacreditado por su actuación, como se dice "a palabras necias, 
oído sordos". 
 

Desprès de l’aprovació de les esmenes el text definitiu de la moció és el següent:   
 

“Atès que l’iman de Ceuta Malik Ibn Benaisa, -en un discurs emès de forma pública per 
televisió- ha fet afirmacions que insulten les dones que exerceixen la seva llibertat fent 
ús de cosmètics, porten roba vaquera, sabates d’agulla o faldilles i mànigues curtes. 
 

Atès que el respecte per la llibertat de totes les persones, amb indiferència del seu 
sexe o religió, és un principi fonamental tan important com el respecte per la llibertat 
religiosa o ideològica. 
 

Atès la conveniència de transmetre fermesa i seny en la nostra voluntat de mantenir la 
nostra societat dintre dels valors propis occidentals, sense caure en les provocacions 
del fanatisme, la intolerància o la xenofòbia. 
 

Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació 
dels següents: 
 

ACORDS 
 

1. Declarar la urgència d’aquesta moció. 
 

2. Manifestar el rebuig a aquestes declaracions que són contràries als principis de 
llibertat i d’igualtat de les dones i als fonaments de la nostra democràcia. 

 

3. Instar al govern de la ciutat autònoma de Ceuta a emprendre les accions legals 
oportunes. 

4.  
5. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern autònom de Ceuta i als grups polítics 

de la seva Assemblea. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (18), Partit dels 

 



 

Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (16) i del Partit Popular (6) i l’abstenció 
dels diputats assistents ‘Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – 
Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2).  El resultat 
definitiu va ser de 40 vots a favor, i 6 abstencions. 
 

Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el 
número 5177 al  6242 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponent a les sessions ordinàries de data 13 i 27  de juny de 2013.  
 

Obert el capítol de Precs i Preguntes, demana la paraula el President del Grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. 
Funes, qui diu: Seran dues preguntes, una que tenia dues preguntes malauradament 
suggerides pel Ple. Una en el marc del debat polític, l'altra pregunto, suposo que 
tindrem accés al vídeo d'aquesta sessió, i per tant, com que tindrem accés, demano 
als diferents diputats i diputades que aquesta vegada se'l mirin, i potser entendran una 
mica més la trifulga que hem patit fa uns minuts aquí. Només demano això, que ens ho 
mirem, reflexionem i a la propera Junta de Portaveus en parlem.  
 

I la pregunta fa referència a un comentari que ha fet abans el Sr. Rossinyol, ja fa molta 
estona en el Ple en relació a la modificació de crèdit. La pregunta va en relació amb 
que vostè ha dit que hem fet, entre altres coses, l'adaptació al pressupost, l'increment 
de la modificació de crèdit, per aconseguir preparar-nos pel que pugui venir, en relació 
amb emergència social. En aquests moments diferents ajuntaments de Catalunya ens 
estan dient que tenen dificultats per arribar a acords amb la Generalitat de Catalunya 
perquè no tenen assegurat el conveni marc. Les coses que poden venir, suposo que 
els diputats de l'Àrea ho sabran millor, ens estan dient que segurament la Generalitat 
tampoc podrà complir els seus compromisos amb Benestar Social amb els 
ajuntaments i per això la Diputació està fent aquesta modificació de crèdit. 
 

La Presidència contesta al Sr. Funes dient: Aquesta no és una pregunta que ens 
hauria de fer al Ple de la Diputació sinó a la Generalitat, i referent a les dues 
preguntes, una no era una pregunta, era un Prec, per tant l'ha fet fora de lloc perquè 
els Precs ja s'havien acabat, però el tindrem en compte. 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
14 hores i 10 minuts, desitjant a tothom unes bones vacances.  
 

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 541396 al 541442. 
 
Barcelona,  7 d’octubre de 2013 
La Secretària General 
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