ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el 26 de setembre de 2013, a les 12 hores i 10 minuts, es
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president Salvador Esteve i Figueras, 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, Xavier García Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan
Carles García i Cañizares, Carme García i Lores, Mireia Hernández i Hernández, Sara
Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i
Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep
Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi
Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol,
Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i
Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep
Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya,
Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil.
Actua de secretària, Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
Interventora General, Teresa Raurich Montasell i el Tresorer, Josep Abella Albiñana.
Ha excusat la seva assistència el Diputat Il.lm. Sr. Ignasi Giménez i Renom.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Declaració institucional de condemna als incidents produïts l’Onze de Setembre a
la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de juliol de 2013.

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la plantilla i l’aprovació de l‘actualització
de la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona.
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4.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques en la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de
febrer del 2013.
5.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques en la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de
febrer del 2013.
6.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques en
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de
febrer del 2013.
7.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Osona i la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques en la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de
febrer del 2013.
8.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona per a la realització de
tasques en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc
del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona
signat per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades), el 27 de febrer del 2013.
9.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona per a la realització de
tasques de suport en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions,
en el marc del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de

Barcelona signat per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació
(veu, mòbil i dades), el 27 de febrer del 2013
Servei de Programació
10.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit 17/2013 dels pressupostos
generals de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2013, i donar compte del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
11.- Dictamen que proposa donar compte del decret de la Presidència 7300/13 de 30
d’agost sobre l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 15/2013 dels pressupostos
generals de la Corporació.
Tresoreria
12.- Dictamen que proposa donar compte del grau de compliment dels terminis de
pagament del període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013.
Organisme de Gestió Tributària
13.- Dictamen de la Presidència pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de
Barcelona en relació amb les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
14.- Dictamen de la Presidència pel qual es proposa acceptar la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació de
Barcelona en relació amb les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
15.- Dictamen de la Presidència pel qual es proposa acceptar la confirmació i
clarificació de l’abast d’anteriors delegacions acordades pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona en relació amb les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret
públic municipals.
16.- Dictamen de la Presidència pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, a favor de la
Diputació de Barcelona en relació amb les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
17.- Dictamen de la Presidència pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, a favor de la
Diputació de Barcelona en relació amb les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
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Declaració d’emergència
18.- Donar compte del Decret d’emergència per dur a terme les actuacions
necessàries per pal.liar els danys produïts en diversos punts de la xarxa viària de la
Diputació de Barcelona com a conseqüència de les pluges caigudes entre els dies 8 i
11 de setembre 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.- Proposta d’acord de la Junta de Portaveus sobre l’adhesió de la Diputació de
Barcelona a la Declaració Universal sobre els Arxius.
2.- Moció que presenta el Grup del Partit Popular de la Diputació de Barcelona de
rebuig als actes violents a la Delegació de la Generalitat a Madrid i a la crema de
banderes l’11 de setembre.
3.- 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.
4.- Precs.
5.- Preguntes.
1.- Declaració institucional de condemna als incidents produïts l’Onze de
setembre a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid.
“El passat 11 de setembre, durant la celebració de la Diada nacional de Catalunya, un
grup de feixistes va assaltar el Centre Cultural Blanquerna, la Delegació de la
Generalitat de Catalunya a Madrid, i va agredir alguns dels assistents, va destrossar
mobiliari i va llençar gasos lacrimògens.
Des de la Diputació de Barcelona volem expressar la nostra més enèrgica condemna
davant de la gravetat d’aquests fets. És intolerable que es produeixin actes com
aquest. La democràcia és incompatible amb actes violents que vulnerin la llibertat.
Enfront d’aquells que practiquen la intolerància, desprecien la convivència i no
respecten ni la llibertat d’expressió, ni les institucions, ni la integritat de les persones
que pensen diferent; la Diputació de Barcelona manifesta, una vegada més, el ferm
compromís d’aquesta institució amb la llibertat i la democràcia.”

El Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr.
Portabella, demana la paraula i diu: No sé si tindríem possibilitat d’intervenir en la
declaració institucional. En el cas que poguéssim intervenir-hi, intervindríem.
La Presidència contesta que no sap com s’ha quedat, al que el Sr. Portabella
manifesta que no, no s’havia quedat de cap menera i per això..... i el President diu:
com vulguin.
El Sr. Portabella diu: “si és com vulguin, nosaltres volem intervenir, efectivament. Per
això he demanat la paraula. Per tant, sí que intervindríem.”
A continuació intervé el President del Grup del Partit Popular, Sr. García Albiol, qui
diu: Senyor President, amb el seu permís. Normalment, a totes les institucions, quan
es llegeix un posicionament institucional, el llegeix el President en nom de tots els
Grups presents que hi donen suport i, per tant, nosaltres entenem que aquesta és la
filosofia. Hi ha un consens per part de tots, i, per tant, correspon a la Presidència i a
ningú més, dirigir-se a tot el Plenari i a tots els assistents.
Contesta el Sr. Portabella i diu: També és veritat que, en algunes ocasions, almenys
en l’Ajuntament de Barcelona...
Intervé la Presidència i diu: Sembla que el parer de tots els portaveus és coincident
en què no s’ha d’intervenir. I el Sr. Portabella diu: De tots menys un, gràcies
La Presidència per finalitzar el debat diu: Evidentment. Moltes gràcies. Es donarà
lectura, per part de Secretaria General, als punts.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25 de juliol de
2013.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de
2013, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se
cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
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3.- Dictamen de data 16 de setembre de 2013, que proposa l’aprovació inicial de
la plantilla i l’aprovació de l‘actualització de la relació de llocs de treball de la
Diputació de Barcelona.
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, 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. La plantilla forma part del pressupost de la corporació.

Amb posterioritat a la seva aprovació, la plantilla i la relació de llocs de treball són
susceptibles d’adequacions motivades per diversos factors a vegades externs, com
ara adequacions normatives que incideixin en alguns dels seus elements, i d’altres
interns derivats de la pròpia dinàmica de l’organització, així com dels ajustos a les
necessitats d’aquesta per donar resposta als serveis que s’hi presten.
En aquest sentit, i tenint en compte el context de restricció pressupostària i la
necessitat de racionalitzar la plantilla de la Diputació de Barcelona, s’ha valorat
l’amortització de 56 places vacants no necessàries, amb l’objectiu d’assolir un estalvi
econòmic que comportarà l’increment de l’eficiència organitzativa dins de la
corporació. Aquestes amortitzacions suposen un estalvi anual per a la Corporació de
2.215.214 €.
Així mateix, es reflecteix la reconversió de 32 places, les quals han estat amortitzades i
creades correlativament en altres escales i subescales per respondre a les necessitats
dels serveis.
La modificació de plantilla prevista respecte de les previsions del capítol I de l’estat de
despeses del pressupost general de la Diputació, és conforme amb allò previst a la
Ley 17/2012, de 27 de noviembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
2013, en no suposar increment de la despesa, 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.
La modificació 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
169.1 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-lo i presentar reclamacions davant del Ple.
S’ha donat trasllat del contingut de la documentació que integra el present expedient i
que es recull en els annexos I, II i III al dictamen, a la representació del personal de la
Diputació de Barcelona.
L’article 27, apartat 1, i l’article 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 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.

Vist l’informe de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, que s’adjunta al
present dictamen com annex I.
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 sotmet a la
consideració del Ple corporatiu, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de la Diputació de
Barcelona, en els termes en què queda reflectida en l'annex II que s’adjunta al
dictamen, referida al període que s’hi detalla, i que forma part integrant de l’acord.
Segon.- EXPOSAR al públic la modificació de la plantilla, 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-ho 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.
Tercer.- APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de
Barcelona, en els termes en què queda reflectida en l’annex III, que s’adjunta al
dictamen i referida al període que s’hi detalla.
El Sr. Mañas, Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, manifesta l’abstenció del seu
Grup.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, Sr. Roig, qui diu: També és per
manifestar l’abstenció del nostre Grup. Ve donada no tant perquè hi hagi dissensions
amb el que es planteja aquí, sinó perquè vam demanar una documentació que feia
referència a unes places que s’amortitzaven i a unes places de nova creació. Ens ha
arribat una part d’aquesta informació, no tota, una hora abans del Ple i no hem tingut
temps de veure-la. D’aquí ve la nostra abstenció.
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 Popular (6) i
d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats
assistents 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 28 vots a favor i 22 abstencions.

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
4.- Dictamen de data 29 de juliol de 2013, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona
per a la realització de tasques en la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de febrer del 2013.
Vist que des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de
les tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre
la seva implantació.
Vist que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb
la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic
d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les
bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de
gestió de procediments, com econòmic.
Vist que el 21 d’abril de 2010 el Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal de l’Anoia
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les
bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la Comarca
de l’Anoia.
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia en data 28 de maig de 2013 s’ha adherit al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).

Atès que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni
DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure
convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en
l'objecte del present conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb
els ajuntaments”.
Atès que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es
preveu que la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que
podran ser realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho
convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i
comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves
solucions tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels
serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”
Atès que el Consell Comarcal de l’Anoia té la intenció i mitjans necessaris per portar a
terme les tasques especificades a l’anterior apartat.
Atès que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, els arts. 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les
administracions locals capacitat suficient per a formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
Vist allò que preveuen l’art 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els apartats 3.4.i, respecte l’aprovació
de convenis amb altres entitats, i l’article 14.7.a1 respecte a la limitació temporal a un
màxim de 4 anys per a l’adopció d’actes en l’àmbit de les competències atribuïdes a la
Junta de Govern per la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (BOPB de
19.02.2013), per la qual cosa es considera que l’òrgan competent per a l’aprovació del
conveni és el Ple de la Corporació.

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i la
Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració
entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer
del 2013.
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de
Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer del 2013.
Entitats que intervenen:
Diputació de Barcelona, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel
Secretari delegat Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret
de la presidència de la corporació núm. 3538/2012, de data 2 de maig, i publicat al BOPB de
data 16 de maig de 2012.
Consell Comarcal de l’Anoia, representat pel seu President, Il·lm. Xavier Boquete i Sàiz,
assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. Lluís Calsina i Salavert.
Exposen
 Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar l’ús
d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre la
seva implantació.
 El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests
serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
 El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens

locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a
fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
 El 21 d’abril de 2010 el Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal de l’Anoia varen
signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i
condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la Comarca de l’Anoia.
 Que el Consell Comarcal de l’Anoia en data 28 de maig de 2013 s’ha adherit al Conveni
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
 Que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni DIBA/LOCALRET) es
preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure convenis de col·laboració
amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en l'objecte del present
conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.
 Que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es preveu que
la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser
realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”
 Que el Consell Comarcal de l’Anoia té la intenció i mitjans necessaris per portar a terme
les tasques especificades a l’anterior apartat.
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar,
facilitar i oferir la gestió de la contractació centralitzada per a la compra dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), dels municipis de la Comarca de l’Anoia, d’acord amb
les següents;
Clàusules
Primera.- Objecte
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals el
Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona portaran a terme tasques conjuntes
per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), en base al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, firmat el 27
de febrer del 2013.

Segona.- Àmbit
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni és el Consell Comarcal de l’Anoia i el conjunt d’ens
locals de la Comarca de l’Anoia que s’adhereixin al Conveni DIBA/LOCALRET.
Tercera.- Procediment i obligacions de les parts
3.1.- Consell Comarcal de l’Anoia.
a. Publicar i difondre el conveni .
b. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f. Vetllar per la correcta execució del contracte.
g. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
h. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin
les tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal de
l’Anoia i la Diputació de Barcelona.
i. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present
conveni i de les conseqüències derivades.
3.2.- Diputació de Barcelona
a. Impulsarà els processos de la contractació centralitzada, coordinant les relacions
amb els ens locals, realitzant les comunicacions i requeriments necessaris als ens
interessats.
b. Donarà suport a les tasques realitzades pel Consell Comarcal de l’Anoia en els
àmbits següents:
I. Publicar i difondre el conveni.
II. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i
comarcal.
III. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
IV. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
V. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
VI. Vetllar per la correcta execució del contracte.
VII. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
c. Farà el seguiment d’incidències en l’àmbit administratiu en la relació entre les
entitats destinatàries i els operadors, conjuntament amb el Consell Comarcal i el
Consorci Localret.
d. Recollirà i centralitzarà les peticions de contractes de serveis que li presentin les
entitats destinatàries.
e. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin
les tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal de
l’Anoia i la Diputació de Barcelona.
f. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present
conveni i de les conseqüències derivades.

3.3.- Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment formada per les dues parts, que es reunirà dues
vegades a l’any, amb l’objectiu de posar en comú i realitzar el seguiment de les tasques
realitzades a l’empara del present conveni.
Quarta.- Cost, finançament i gestió
4.1.- Cost
El cost total de la col·laboració segons la clàusula quarta, apartat 4.1 del Conveni
DIBA/LOCALRET, el cost de l’actuació és el resultat d’aplicar un 5% a l’import de la despesa
total prevista per al període de vigència inicial del contracte, calculada a partir dels preus
unitaris d’adjudicació i les unitats estimades, el qual es repartirà segons la distribució
indicada a continuació:
 Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, el percentatge a
aplicar serà el previst a la clàusula 4.1 del Conveni DIBA/LOCALRET.
 Per les tasques d’implantació, coordinació i seguiment, efectuades per la Diputació de
Barcelona, en la implantació del conveni, el percentatge a aplicar serà del 1 %.
 Per les tasques assumides pel Consell Comarcal de l’Anoia en els termes que es preveu
en la clàusula tercera , apartat 3.1, el percentatge a aplicar serà del 2 %, respecte els
ens locals de la comarca.
En cas de prorrogar-se el contracte entre LOCALRET i les respectives operadores
prestadores dels serveis, les quantitats a percebre en aplicació del disposat a la clàusula 4.1
del Conveni DIBA/LOCALRET, seran les següents:
 El Consorci Localret percebrà la quantitat resultant d’aplicar el percentatge a la clàusula
4.1, darrer paràgraf, del Conveni DIBA/LOCALRET a l’import de la despesa prevista pel
període de pròrroga
 La Diputació de Barcelona pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el
0,75 % sobre despesa prevista pel període de pròrroga.
 El Consell Comarcal, pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el 0,75
% sobre despesa prevista pel període de pròrroga i en relació els ens locals de la
comarca.
4.2.- Finançament
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, segons la clàusula quarta, apartat
4.2 del Conveni DIBA/LOCALRET anirà a càrrec de l‘operador o operadors adjudicataris del
contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en
els plecs de clàusules administratives particulars de la contractació centralitzada .
4.3.- Gestió
L’operador atendrà el pagament del cost de col·laboració prèvia presentació de factures
emeses per Localret, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, pels
imports que respectivament els resulti a percebre, amb repercussió de la quota d'IVA que
correspongui.
Per tal de coordinar la gestió del cobrament de la part que correspon al Consell Comarcal i
la Diputació, el Consell Comarcal de l’Anoia emetrà la seva factura a nom de l’operador,
però l’enviarà a la Diputació perquè, conjuntament amb la de la pròpia Diputació, les
presenti a l’operador, que haurà de fer-les efectives els comptes bancaris designats per la
Diputació de Barcelona i pel Consell Comarcal de l’Anoia.

Cinquena.- Vigència
5.1.- La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà
efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes
previstes per a la seva extinció.
5.2.- El Conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts.
Sisena.- Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
-

La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part.
L’acord exprés entre les parts
La finalització del corresponent contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades) amb les entitats destinatàries del procediment, incloses les seves pròrrogues.
La finalització, per qualsevol causa, del conveni existent entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci Localret per a l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals
portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades).

Setena.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest
Conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit s’indiquen.”

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, Carles Rossinyol i Vidal, en representació de la Diputació de
Barcelona per a formalitzar l’esmentat conveni.
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 (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
5.- Dictamen de data 29 de juliol de 2013, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona
per a la realització de tasques en la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de febrer del 2013.
Vist que des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de
les tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar

l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre
la seva implantació.
Vist que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb
la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic
d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les
bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de
gestió de procediments, com econòmic.
Vist que el 25 de gener de 2010 el Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal del
Bages varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de
les bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la Comarca
del Bages.
Vist que el Consell Comarcal del Bages en data 30 de maig de 2013, s’ha adherit al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
Atès que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni
DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure
convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en
l'objecte del present conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb
els ajuntaments”.
Atès que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es
preveu que la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que
podran ser realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho
convingui:

a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i
comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves
solucions tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels
serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”
Atès que el Consell Comarcal del Bages té la intenció i mitjans necessaris per portar a
terme les tasques especificades a l’anterior apartat.
Atès que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, els arts. 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les
administracions locals capacitat suficient per a formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
Vist allò que preveuen l’art 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els apartats 3.4.i, respecte l’aprovació
de convenis amb altres entitats, i l’article 14.7.a1 respecte a la limitació temporal a un
màxim de 4 anys per a l’adopció d’actes en l’àmbit de les competències atribuïdes a la
Junta de Govern per la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (BOPB de
19.02.2013), per la qual cosa es considera que l’òrgan competent per a l’aprovació del
conveni és el Ple de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i la
Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració
entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer
del 2013.
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de
Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer del 2013.

Entitats que intervenen:
Diputació de Barcelona, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel Secretari delegat
de la Diputació de Barcelona , Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides
pel decret de la presidència de la corporació núm. 3538/2012, de data 2 de maig, i publicat
al BOPB de data 16 de maig de 2012.
Consell Comarcal del Bages, representat pel seu President, Il·lma. Sra. Adriana Delgado
Herreros, assistit pel secretària del Consell Comarcal, Sra. Llum Bruno Garcia.
Exposen
 Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar l’ús
d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre la
seva implantació.
 El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests
serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
 El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a
fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
 Que el 25 de gener de 2010 el Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal del Bages
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i
condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la Comarca del Bages.
 Que el Consell Comarcal del Bages en data 30 de maig de 2013, s’ha adherit al Conveni
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
 Que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni DIBA/LOCALRET) es
preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure convenis de col·laboració

amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en l'objecte del present
conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.
 Que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es preveu que
la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser
realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”
Que el Consell Comarcal del Bages té la intenció i mitjans necessaris per portar a terme les
tasques especificades a l’anterior apartat.
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar,
facilitar i oferir la gestió de la contractació centralitzada per a la compra dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), dels municipis de la Comarca del Bages, d’acord amb
les següents;
Clàusules
Primera.- Objecte
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals el
Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona portaran a terme tasques conjuntes
per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), en base al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, firmat el 27
de febrer del 2013.
Segona.- Àmbit
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni és el Consell Comarcal del Bages i el conjunt d’ens
locals de la Comarca del Bages que s’adhereixin al Conveni DIBA/LOCALRET.
Tercera.- Procediment i obligacions de les parts
3.1.- Consell Comarcal del Bages
a. Publicar i difondre el conveni .
b. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f. Vetllar per la correcta execució del contracte.

g. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
h. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin
les tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del
Bages i la Diputació de Barcelona.
i. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present
conveni i de les conseqüències derivades.
3.2.- Diputació de Barcelona
a. Impulsarà els processos de la contractació centralitzada, coordinant les relacions amb
els ens locals, realitzant les comunicacions i requeriments necessaris als ens
interessats.
b. Donar suport a les tasques realitzades pel Consell Comarcal del Bages en els àmbits
següents:
I. Publicar i difondre el conveni.
II. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
III. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
IV. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
V. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
VI. Vetllar per la correcta execució del contracte.
VII. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
c. Farà el seguiment d’incidències en l’àmbit administratiu en la relació entre les entitats
destinatàries i els operadors, conjuntament amb el Consell Comarcal i el Consorci
Localret.
d. Recollirà i centralitzarà les peticions de contractes de serveis que li presentin les
entitats destinatàries.
e. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin les
tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del Bages i
la Diputació de Barcelona.
f. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present conveni i
de les conseqüències derivades.
3.3.- Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment formada per les dues parts, que es reunirà dues
vegades a l’any, amb l’objectiu de posar en comú i realitzar el seguiment de les tasques
realitzades a l’empara del present conveni.
Quarta.- Cost, finançament i gestió
4.1.- Cost
El cost total de la col·laboració segons la clàusula quarta, apartat 4.1 del Conveni
DIBA/LOCALRET, el cost de l’actuació és el resultat d’aplicar un 5% a l’import de la despesa
total prevista per al període de vigència inicial del contracte, calculada a partir dels preus
unitaris d’adjudicació i les unitats estimades, el qual es repartirà segons la distribució
indicada a continuació:
 Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, el percentatge a
aplicar serà el previst a la clàusula 4.1 del Conveni DIBA/LOCALRET.

 Per les tasques d’implantació, coordinació i seguiment, efectuades per la Diputació de
Barcelona, en la implantació del conveni, el percentatge a aplicar serà de l’1 %.
 Per les tasques assumides pel Consell Comarcal del Bages en els termes que es preveu
en la clàusula tercera , apartat 3.1, el percentatge a aplicar serà del 2 %, respecte els
ens locals de la comarca.
En cas de prorrogar-se el contracte entre LOCALRET i les respectives operadores
prestadores dels serveis, les quantitats a percebre en aplicació del disposat a la clàusula 4.1
del Conveni DIBA/LOCALRET, seran les següents:
 El Consorci Localret percebrà la quantitat resultant d’aplicar el percentatge a la clàusula
4.1, darrer paràgraf, del Conveni DIBA/LOCALRET a l’import de la despesa prevista pel
període de pròrroga
 La Diputació de Barcelona pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el
0,75 % sobre despesa prevista pel període de pròrroga.
 El Consell Comarcal, pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el 0,75
% sobre despesa prevista pel període de pròrroga i en relació els ens locals de la
comarca..
4.2.- Finançament
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, segons la clàusula quarta, apartat
4.2 del Conveni DIBA/LOCALRET anirà a càrrec de l‘operador o operadors adjudicataris del
contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en
els plecs de clàusules administratives particulars de la contractació centralitzada.
4.3.- Gestió
L’operador atendrà el pagament del cost de col·laboració prèvia presentació de factures
emeses per Localret, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, pels
imports que respectivament els resulti a percebre, amb repercussió de la quota d'IVA que
correspongui.
Per tal de coordinar la gestió del cobrament de la part que correspon al Consell Comarcal i
la Diputació, el Consell Comarcal del Bages emetrà la seva factura a nom de l’operador,
però l’enviarà a la Diputació perquè, conjuntament amb la de la pròpia Diputació, les
presenti a l’operador, que haurà de fer-les efectives els comptes bancaris designats per la
Diputació de Barcelona i pel Consell Comarcal del Bages.
Cinquena.- Vigència
5.1.- La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà
efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes
previstes per a la seva extinció.
5.2.- El Conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts.
Sisena.- Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
-

La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part.
L’acord exprés entre les parts

-

La finalització del corresponent contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades) amb les entitats destinatàries del procediment, incloses les seves pròrrogues.
La finalització, per qualsevol causa, del conveni existent entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci Localret per a l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals
portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades).

Setena.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest
Conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit s’indiquen.”

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, Carles Rossinyol i Vidal, en representació de la Diputació de
Barcelona per a formalitzar l’esmentat conveni.
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 (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
6.- Dictamen de data 29 de juliol de 2013, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de
Barcelona per a la realització de tasques en la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de febrer
del 2013.
Vist que des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de
les tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre
la seva implantació.
Vist que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb
la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic
d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.

Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les
bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de
gestió de procediments, com econòmic.
Vist que el 25 de gener de 2010 el Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal del
Berguedà varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment
de les bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada
dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la Comarca
del Berguedà.
Vist que el Consell Comarcal del Berguedà en data 20 de març de 2013 s’ha adherit al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
Atès que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni
DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure
convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en
l'objecte del present conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb
els ajuntaments”.
Atès que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es
preveu que la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que
podran ser realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho
convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i
comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves
solucions tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels
serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”
Que el Consell Comarcal del Berguedà té la intenció i mitjans necessaris per portar a
terme les tasques següents:

a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
c) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels
serveis.
d) Vetllar per la correcta execució del contracte.
e) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
Atès que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, els arts. 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les
administracions locals capacitat suficient per a formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
Vist allò que preveuen l’art 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els apartats 3.4.i, respecte l’aprovació
de convenis amb altres entitats, i l’article 14.7.a1 respecte a la limitació temporal a un
màxim de 4 anys per a l’adopció d’actes en l’àmbit de les competències atribuïdes a la
Junta de Govern per la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (BOPB de
19.02.2013), per la qual cosa es considera que l’òrgan competent per a l’aprovació del
conveni és el Ple de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i
la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració
entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer
del 2013.
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de
Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer del 2013
Entitats que intervenen:
Diputació de Barcelona, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel
Secretari delegat de la Diputació de Barcelona , Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les
facultats conferides pel decret de la presidència de la corporació núm. 3538/2012, de data 2
de maig, i publicat al BOPB de data 16 de maig de 2012.

Consell Comarcal del Berguedà, representat pel seu President, Il·lm. Sr. Sergi Roca i
Vargas, assistit per la secretària del Consell Comarcal, Sra. Lourdes Anglada i Codina.
Exposen
 Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar l’ús
d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre la
seva implantació.
 El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests
serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
 El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a
fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
 Que el 25 de gener de 2010 el Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal del Berguedà
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i
condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la Comarca del Berguedà.
 Que el Consell Comarcal del Berguedà en data 20 de març de 2013 s’ha adherit al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
 Que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni DIBA/LOCALRET) es
preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure convenis de col·laboració
amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en l'objecte del present
conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.
 Que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es preveu que
la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser
realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.

b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”
Que el Consell Comarcal del Berguedà té la intenció i mitjans necessaris per portar a terme
les tasques següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
Vetllar per la correcta execució del contracte.
Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.

Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar,
facilitar i oferir la gestió de la contractació centralitzada per a la compra dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), dels municipis de la Comarca del Berguedà.
Clàusules
Primera.- Objecte
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals el
Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona portaran a terme tasques
conjuntes per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), en
base al Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona,
firmat el 27 de febrer del 2013.
Segona.- Àmbit
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni és el Consell Comarcal del Berguedà i el conjunt d’ens
locals de la Comarca del Berguedà que s’adhereixin al Conveni DIBA/LOCALRET.
Tercera.- Procediment i obligacions de les parts
3.1.- Consell Comarcal del Berguedà
a. Publicar i difondre el conveni .
b. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
c. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
d. Vetllar per la correcta execució del contracte.
e. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
f. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin
les tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del
Berguedà i la Diputació de Barcelona.
g. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present
conveni i de les conseqüències derivades.

3.2.- Diputació de Barcelona
a. Impulsarà els processos de la contractació centralitzada, coordinant les relacions
amb els ens locals, realitzant les comunicacions i requeriments necessaris als ens
interessats.
b. Donarà suport a les tasques realitzades pel Consell Comarcal del Berguedà en els
àmbits següents:
I. Publicar i difondre el conveni.
II. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
III. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
IV. Vetllar per la correcta execució del contracte.
V. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
c. Farà el seguiment d’incidències en l’àmbit administratiu en la relació entre les entitats
destinatàries i els operadors, conjuntament amb el Consell Comarcal i el Consorci
Localret.
d. Coordinarà les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
e. Coordinarà les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
f. Recollirà i centralitzarà les peticions de contractes de serveis que li presentin les
entitats destinatàries.
g. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin les
tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del
Berguedà i la Diputació de Barcelona.
h. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present conveni i
de les conseqüències derivades.
3.3.- Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment formada per les dues parts, que es reunirà dues
vegades a l’any, amb l’objectiu de posar en comú i realitzar el seguiment de les tasques
realitzades a l’empara del present conveni.
Quarta.- Cost, finançament i gestió
4.1.- Cost
El cost total de la col·laboració segons la clàusula quarta, apartat 4.1 del Conveni
DIBA/LOCALRET, el cost de l’actuació és el resultat d’aplicar un 5% a l’import de la despesa
total prevista per al període de vigència inicial del contracte, calculada a partir dels preus
unitaris d’adjudicació i les unitats estimades, el qual es repartirà segons la distribució
indicada a continuació:
 Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, el
percentatge a aplicar serà el previst a la clàusula 4.1 del Conveni DIBA/LOCALRET.
 Per les tasques d’implantació, coordinació i seguiment, efectuades per la Diputació de
Barcelona, en la implantació del conveni, el percentatge a aplicar serà de l’1,5 %.
 Per les tasques assumides pel Consell Comarcal del Berguedà en els termes que es
preveu en la clàusula tercera , apartat 3.1, el percentatge a aplicar serà del 1,5 %,
respecte els ens locals de la comarca.
En cas de prorrogar-se el contracte entre LOCALRET i les respectives operadores
prestadores dels serveis, les quantitats a percebre en aplicació del disposat a la clàusula 4.1
del Conveni DIBA/LOCALRET, seran les següents:

 El Consorci Localret percebrà la quantitat resultant d’aplicar el percentatge a la
clàusula 4.1, darrer paràgraf, del Conveni DIBA/LOCALRET a l’import de la despesa
prevista pel període de pròrroga
 La Diputació de Barcelona pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar
el 0,75 % sobre despesa prevista pel període de pròrroga.
 El Consell Comarcal, pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el
0,75 % sobre despesa prevista pel període de pròrroga i en relació els ens locals de
la comarca..
4.2.- Finançament
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, segons la clàusula quarta, apartat
4.2 del Conveni DIBA/LOCALRET anirà a càrrec de l‘operador o operadors adjudicataris del
contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en
els plecs de clàusules administratives particulars de la contractació centralitzada.
4.3.- Gestió
L’operador atendrà el pagament del cost de col·laboració prèvia presentació de factures
emeses per Localret, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Berguedà, pels
imports que respectivament els resulti a percebre, amb repercussió de la quota d'IVA que
correspongui.
Per tal de coordinar la gestió del cobrament de la part que correspon al Consell Comarcal i
la Diputació, el Consell Comarcal del Berguedà emetrà la seva factura a nom de l’operador,
però l’enviarà a la Diputació perquè, conjuntament amb la de la pròpia Diputació, les
presenti a l’operador, que haurà de fer-les efectives els comptes bancaris designats per la
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Berguedà.
Cinquena.- Vigència
5.1.- La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà
efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes
previstes per a la seva extinció.
5.2.- El Conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts.
Sisena.- Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
- La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part.
- L’acord exprés entre les parts
- La finalització del corresponent contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades) amb les entitats destinatàries del procediment, incloses les seves pròrrogues.
- La finalització, per qualsevol causa, del conveni existent entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci Localret per a l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals
portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades).

Setena.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest
Conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit s’indiquen.”

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, Carles Rossinyol i Vidal, en representació de la Diputació de
Barcelona per a formalitzar l’esmentat conveni.
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 (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
7.- Dictamen de data 29 de juliol de 2013, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Osona i la Diputació de Barcelona
per a la realització de tasques en la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de febrer del 2013.
Vist que des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de
les tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre
la seva implantació.
Vist que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb
la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic
d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les
bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la

demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de
gestió de procediments, com econòmic.
Vist que el 25 de gener de 2010 el Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal de
l’Osona varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de
les bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la Comarca
de l’Osona.
Vist que el Consell Comarcal de l’Osona en data 10 d’abril del 2013 s’ha adherit al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
Atès que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni
DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure
convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en
l'objecte del present conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb
els ajuntaments”..
Atès que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es
preveu que la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que
podran ser realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho
convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i
comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves
solucions tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels
serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”
Que el Consell Comarcal de l’Osona té la intenció i mitjans necessaris per portar a
terme les tasques següents:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
c) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels
serveis.
d) Vetllar per la correcta execució del contracte.

e) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
Atès que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, els arts. 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les
administracions locals capacitat suficient per a formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
Vist allò que preveuen l’art 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els apartats 3.4.i, respecte l’aprovació
de convenis amb altres entitats, i l’article 14.7.a1 respecte a la limitació temporal a un
màxim de 4 anys per a l’adopció d’actes en l’àmbit de les competències atribuïdes a la
Junta de Govern per la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (BOPB de
19.02.2013), per la qual cosa es considera que l’òrgan competent per a l’aprovació del
conveni és el Ple de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Osona i la
Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració
entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer
del 2013.
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Osona i la Diputació de
Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer del 2013
Entitats que intervenen:
Diputació de Barcelona, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel
Secretari delegat de la Diputació de Barcelona , Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les
facultats conferides pel decret de la presidència de la corporació núm. 3538/2012, de data 2
de maig, i publicat al BOPB de data 16 de maig de 2012.
Consell Comarcal de l’Osona, representat pel seu President, Il·lm. Sr. Joan Roca i Tió,
assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr.Jaume Manau i Tarrés.

Exposen
 Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar l’ús
d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre la
seva implantació.
 El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests
serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
 El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a
fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
 Que el 25 de gener de 2010 el Consorci LOCALRET i el Consell Comarcal de l’Osona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i
condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la Comarca de l’Osona.
 Que el Consell Comarcal de l’Osona en data 10 d’abril del 2013 s’ha adherit al Conveni
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
 Que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni DIBA/LOCALRET) es
preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure convenis de col·laboració
amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en l'objecte del present
conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.
 Que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es preveu que
la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser
realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.

c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de telecomunicació
contractats.”
Que el Consell Comarcal de l’Osona té la intenció i mitjans necessaris per portar a terme les
tasques següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
Vetllar per la correcta execució del contracte.
Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis
telecomunicació contractats.

de

Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar,
facilitar i oferir la gestió de la contractació centralitzada per a la compra dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), dels municipis de la Comarca de l’Osona;
Clàusules
Primera.- Objecte
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals el
Consell Comarcal de l‘Osona i la Diputació de Barcelona portaran a terme tasques
conjuntes per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), en
base al Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona,
firmat el 27 de febrer del 2013.
Segona.- Àmbit
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni és el Consell Comarcal de l’Osona i el conjunt d’ens
locals de la Comarca de l’Osona que s’adhereixin al Conveni DIBA/LOCALRET.
Tercera.- Procediment i obligacions de les parts
3.1.- Consell Comarcal de l‘Osona
a. Publicar i difondre el conveni .
b. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
c. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
d. Vetllar per la correcta execució del contracte.
e. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
f. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin
les tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal de
l‘Osona i la Diputació de Barcelona.
g. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present
conveni i de les conseqüències derivades.

3.2.- Diputació de Barcelona
a. Impulsarà els processos de la contractació centralitzada, coordinant les relacions
amb els ens locals, realitzant les comunicacions i requeriments necessaris als ens
interessats.
b. Donarà suport a les tasques realitzades pel Consell Comarcal de l’Osona en els
àmbits següents:
I. Publicar i difondre el conveni.
II. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
III. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
IV. Vetllar per la correcta execució del contracte.
V. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
c. Farà el seguiment d’incidències en l’àmbit administratiu en la relació entre les entitats
destinatàries i els operadors, conjuntament amb el Consell Comarcal i el Consorci
Localret.
d. Coordinarà les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
e. Coordinarà les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
f. Recollirà i centralitzarà les peticions de contractes de serveis que li presentin les
entitats destinatàries.
g. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin les
tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal de l’Osona
i la Diputació de Barcelona.
h. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present conveni i
de les conseqüències derivades.
3.3.- Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment formada per les dues parts, que es reunirà dues
vegades a l’any, amb l’objectiu de posar en comú i realitzar el seguiment de les tasques
realitzades a l’empara del present conveni.
Quarta.- Cost, finançament i gestió
4.1.- Cost
El cost total de la col·laboració segons la clàusula quarta, apartat 4.1 del Conveni
DIBA/LOCALRET, el cost de l’actuació és el resultat d’aplicar un 5% a l’import de la despesa
total prevista per al període de vigència inicial del contracte, calculada a partir dels preus
unitaris d’adjudicació i les unitats estimades, el qual es repartirà segons la distribució
indicada a continuació:
 Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, el percentatge a
aplicar serà el previst a la clàusula 4.1 del Conveni DIBA/LOCALRET.
 Per les tasques d’implantació, coordinació i seguiment, efectuades per la Diputació de
Barcelona, en la implantació del conveni, el percentatge a aplicar serà de l’1,5 %.
 Per les tasques assumides pel Consell Comarcal de l’Osona en els termes que es
preveu en la clàusula tercera , apartat 3.1, el percentatge a aplicar serà del 1,5 %,
respecte els ens locals de la comarca.
En cas de prorrogar-se el contracte entre LOCALRET i les respectives operadores
prestadores dels serveis, les quantitats a percebre en aplicació del disposat a la clàusula 4.1
del Conveni DIBA/LOCALRET, seran les següents:

 El Consorci Localret percebrà la quantitat resultant d’aplicar el percentatge a la clàusula
4.1, darrer paràgraf, del Conveni DIBA/LOCALRET a l’import de la despesa prevista pel
període de pròrroga
 La Diputació de Barcelona pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el
0,75 % sobre despesa prevista pel període de pròrroga.
 El Consell Comarcal, pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el 0,75
% sobre despesa prevista pel període de pròrroga i en relació els ens locals de la
comarca.
4.2.- Finançament
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, segons la clàusula quarta, apartat
4.2 del Conveni DIBA/LOCALRET anirà a càrrec de l‘operador o operadors adjudicataris del
contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en
els plecs de clàusules administratives particulars de la contractació centralitzada.
4.3.- Gestió
L’operador atendrà el pagament del cost de col·laboració prèvia presentació de factures
emeses per Localret, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Osona, pels
imports que respectivament els resulti a percebre, amb repercussió de la quota d'IVA que
correspongui.
Per tal de coordinar la gestió del cobrament de la part que correspon al Consell Comarcal i
la Diputació, el Consell Comarcal de l’Osona emetrà la seva factura a nom de l’operador,
però l’enviarà a la Diputació perquè, conjuntament amb la de la pròpia Diputació, les
presenti a l’operador, que haurà de fer-les efectives els comptes bancaris designats per la
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Osona.
Cinquena.- Vigència
5.1.- La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà
efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes
previstes per a la seva extinció.
5.2.- El Conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts.
Sisena.- Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
-

La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part.
L’acord exprés entre les parts
La finalització del corresponent contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades) amb les entitats destinatàries del procediment, incloses les seves pròrrogues.
La finalització, per qualsevol causa, del conveni existent entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci Localret per a l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals
portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades).

Setena.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest
Conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit s’indiquen.”

Segon.- . Facultar a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns
i Noves Tecnologies, Carles Rossinyol i Vidal, en representació de la Diputació de
Barcelona per a formalitzar l’esmentat conveni.
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 (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
8.- Dictamen de data 29 de juliol de 2013, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de
Barcelona per a la realització de tasques en la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona signat per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), el 27 de febrer
del 2013.
Vist que des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de
les tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre
la seva implantació.
Vist que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb
la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic
d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les
bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i

conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de
gestió de procediments, com econòmic.
Vist que el 20 de novembre de 2008, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i del
Vallès Oriental i el Consorci LOCALRET varen signar un conveni de col·laboració
l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals
portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades), a través de la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc
d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens
dependents d'aquests, de les Comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental..
En el marc d’aquesta contractació, es constituí una oficina tècnica de realització del
projecte i posterior seguiment del mateix. El termini de vigència dels contractes signats
arran d’aquest conveni de col·laboració, un cop esgotada la pròrroga prevista, finalitza
el 13 de desembre de 2013.
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental en data 6 de juny de 2013 s’ha
adherit al Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil
i dades).
Atès que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni
DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure
convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en
l'objecte del present conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb
els ajuntaments”..
Atès que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es
preveu que la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que
podran ser realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho
convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i
comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves
solucions tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels
serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental vol portar a terme les accions
citades a la clàusula tercera, apartat 3.2b, del Conveni de col·laboració entre el

Consorci Localret i La Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
Atès que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, els arts. 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les
administracions locals capacitat suficient per a formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
Vist allò que preveuen l’art 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els apartats 3.4.i, respecte l’aprovació
de convenis amb altres entitats, i l’article 14.7.a1 respecte a la limitació temporal a un
màxim de 4 anys per a l’adopció d’actes en l’àmbit de les competències atribuïdes a la
Junta de Govern per la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (BOPB de
19.02.2013), per la qual cosa es considera que l’òrgan competent per a l’aprovació del
conveni és el Ple de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni el de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el
27 de febrer del 2013.
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la
Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat
el 27 de febrer del 2013.
Entitats que intervenen:
Diputació de Barcelona, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel
Secretari delegat Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret
de la presidència de la corporació núm. 3538/2012, de data 2 de maig, i publicat al BOPB de
data 16 de maig de 2012.
Consell Comarcal del Vallès Occidental, representat pel seu President, Il·lma. Pepita
Pedraza Alcaide, assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. Juli Boadella i Vergés.

Exposen
 Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar l’ús
d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre la
seva implantació.
 El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests
serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
 El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a
fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
 El 20 de novembre de 2008, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i del Vallès
Oriental i el Consorci LOCALRET varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del
qual és l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la
compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la
contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci,
i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de les
Comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.. En el marc d’aquesta
contractació, es constituí una oficina tècnica de realització del projecte i posterior
seguiment del mateix. El termini de vigència dels contractes signats arran d’aquest
conveni de col·laboració, un cop esgotada la pròrroga prevista, finalitza el 13 de
desembre de 2013.
 Que el Consell Comarcal del Vallès Occidental. en data 6 de juny de 2013 s’ha adherit al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
 Que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni DIBA/LOCALRET) es
preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure convenis de col·laboració
amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en l'objecte del present
conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”.
 Que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es preveu que
la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser
realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho convingui:

a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de telecomunicació
contractats.”
 Que el Consell Comarcal del Vallès Occidental vol portar a terme les accions citades a la
clàusula tercera, apartat 3.2b, del Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i La
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació
(veu, mòbil i dades).
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar,
facilitar i oferir la gestió de la contractació centralitzada per a la compra dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), dels municipis de la Comarca del Vallès Occidental,
d’acord amb les següents;
Clàusules
Primera.- Objecte
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals el
Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona portaran a terme
tasques conjuntes per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades), en base al Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de
Barcelona, firmat el 27 de febrer del 2013.
Segona.- Àmbit
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni és el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el
conjunt d’ens locals de la Comarca del Vallès Occidental que s’adhereixin al Conveni
DIBA/LOCALRET.
Tercera.- Procediment i obligacions de les parts
3.1.- Consell Comarcal del Vallès Occidental.
a. Publicar i difondre el conveni.
b. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f. Vetllar per la correcta execució del contracte.
g. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
h. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin
les tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del
Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona.

i. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present
conveni i de les conseqüències derivades.
3.2.- Diputació de Barcelona
a. Impulsarà els processos de la contractació centralitzada, coordinant les relacions
amb els ens locals, realitzant les comunicacions i requeriments necessaris als ens
interessats.
b. Donarà suport a les tasques realitzades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental
en els àmbits següents:
I. Publicar i difondre el conveni.
II. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
III. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
IV. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
V. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
VI. Vetllar per la correcta execució del contracte.
VII. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
c. Farà el seguiment d’incidències en l’àmbit administratiu en la relació entre les entitats
destinatàries i els operadors, conjuntament amb el Consell Comarcal i el Consorci
Localret.
d. Recollirà i centralitzarà les peticions de contractes de serveis que li presentin les
entitats destinatàries.
e. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin les
tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i la Diputació de Barcelona.
f. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present conveni i
de les conseqüències derivades.
3.3.- Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment formada per les dues parts, que es reunirà dues
vegades a l’any, amb l’objectiu de posar en comú i realitzar el seguiment de les tasques
realitzades a l’empara del present conveni.
Quarta.- Cost, finançament i gestió
4.1.- Cost
El cost total de la col·laboració segons la clàusula quarta, apartat 4.1 del Conveni
DIBA/LOCALRET, el cost de l’actuació és el resultat d’aplicar un 5% a l’import de la despesa
total prevista per al període de vigència inicial del contracte, calculada a partir dels preus
unitaris d’adjudicació i les unitats estimades, el qual es repartirà segons la distribució
indicada a continuació:
 Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, el percentatge a
aplicar serà el previst a la clàusula 4.1 del Conveni DIBA/LOCALRET.
 Per les tasques d’implantació, coordinació i seguiment, efectuades per la Diputació de
Barcelona, en la implantació del conveni, el percentatge a aplicar serà del 1 %.
 Per les tasques assumides pel Consell Comarcal del Vallès Occidental en els termes que
es preveu en la clàusula tercera , apartat 3.1, el percentatge a aplicar serà del 2 %,
respecte els ens locals de la comarca.

En cas de prorrogar-se el contracte entre LOCALRET i les respectives operadores
prestadores dels serveis, les quantitats a percebre en aplicació del disposat a la clàusula 4.1
del Conveni DIBA/LOCALRET, seran les següents:
 El Consorci Localret percebrà la quantitat resultant d’aplicar el percentatge a la clàusula
4.1, darrer paràgraf, del Conveni DIBA/LOCALRET a l’import de la despesa prevista pel
període de pròrroga
 La Diputació de Barcelona pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el
0,75 % sobre despesa prevista pel període de pròrroga.
 El Consell Comarcal, pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el 0,75
% sobre despesa prevista pel període de pròrroga i en relació els ens locals de la
comarca..
4.2.- Finançament
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, segons la clàusula quarta, apartat
4.2 del Conveni DIBA/LOCALRET anirà a càrrec de l‘operador o operadors adjudicataris del
contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en
els plecs de clàusules administratives particulars de la contractació centralitzada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental destinarà l’import resultant de l’apartat 4.1 a la
realització de les accions relacionades en l’apartat 3.1.
4.3.- Gestió
L’operador atendrà el pagament del cost de col·laboració prèvia presentació de factures
emeses per Localret, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
pels imports que respectivament els resulti a percebre, amb repercussió de la quota d'IVA
que correspongui.
Per tal de coordinar la gestió del cobrament de la part que correspon al Consell Comarcal i
la Diputació, el Consell Comarcal del Vallès Occidental emetrà la seva factura a nom de
l’operador, però l’enviarà a la Diputació perquè, conjuntament amb la de la pròpia Diputació,
les presenti a l’operador, que haurà de fer-les efectives els comptes bancaris designats per
la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Cinquena.- Vigència
5.1.- La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà
efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes
previstes per a la seva extinció.
5.2.- El Conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts.
Sisena.- Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
- La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part.
- L’acord exprés entre les parts
- La finalització del corresponent contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades) amb les entitats destinatàries del procediment, incloses les seves pròrrogues.
- La finalització, per qualsevol causa, del conveni existent entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci Localret per a l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals

portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades).
Setena.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest
Conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit s’indiquen.”

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns
i Noves Tecnologies, Carles Rossinyol i Vidal, en representació de la Diputació de
Barcelona per a formalitzar l’esmentat conveni.
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 (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
9.- Dictamen de data 29 de juliol de 2013, que proposa aprovar el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de
Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona signat per a
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades),
el 27 de febrer del 2013.
Vist que des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de
les tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar
l’ús d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre
la seva implantació.
Vist que el l Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb
la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic
d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les

bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació
centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i
conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de
gestió de procediments, com econòmic.
Vist que el 20 de novembre de 2008, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i del
Vallès Oriental i el Consorci LOCALRET varen signar un conveni de col·laboració
l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals
portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades), a través de la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc
d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens
dependents d'aquests, de les Comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental..
En el marc d’aquesta contractació, es constituí una oficina tècnica de realització del
projecte i posterior seguiment del mateix.
Vist que el Consell Comarcal del Vallès Oriental. en data de 17 d’abril de 2013 s’ha
adherit al Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil
i dades).
Atès que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni
DIBA/LOCALRET) es preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure
convenis de col·laboració amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en
l'objecte del present conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb
els ajuntaments”.
Atès que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es
preveu que la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que
podran ser realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho
convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.
b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i
comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves
solucions tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels
serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.”

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental vol portar a terme les accions citades
a la clàusula tercera, apartat 3.2b, del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i La Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades).
Atès que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, els arts. 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les
administracions locals capacitat suficient per a formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
Vist allò que preveuen l’art 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els apartats 3.4.i, respecte l’aprovació
de convenis amb altres entitats, i l’article 14.7.a1 respecte a la limitació temporal a un
màxim de 4 anys per a l’adopció d’actes en l’àmbit de les competències atribuïdes a la
Junta de Govern per la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (BOPB de
19.02.2013), per la qual cosa es considera que l’òrgan competent per a l’aprovació del
conveni és el Ple de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i la Diputació de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de
col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el
27 de febrer del 2013.
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació
de Barcelona per a la realització de tasques de suport en la contractació centralitzada
de serveis de telecomunicacions, en el marc del conveni de col·laboració entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), firmat el 27 de febrer del 2013.
Entitats que intervenen:
Diputació de Barcelona, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel
Secretari delegat Sr. Albert Ortiz Villuendas en virtut de les facultats conferides pel decret de
la presidència de la corporació núm. 3538/2012, de data 2 de maig, i publicat al BOPB de
data 16 de maig de 2012.
Consell Comarcal del Vallès Oriental, representat pel seu President, Il·lma. Sr. José Orive
Vélez, assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. Jordi Vendrell i Ros.

Exposen
 Des de fa anys, la Diputació de Barcelona potencia i impulsa la utilització de les
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament
diferenciats, el corporatiu intern i el municipal; però amb un objectiu comú: optimitzar l’ús
d’aquestes, per tal de minimitzar els seus costos i compartir el coneixement sobre la
seva implantació.
 El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades), a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de
telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, aprovat el 14.2.2011, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests
serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
 El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar
un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme
a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a
fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
 El 20 de novembre de 2008, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i del Vallès
Oriental i el Consorci LOCALRET varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del
qual és l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la
compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la
contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci,
i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de les
Comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.. En el marc d’aquesta
contractació, es constituí una oficina tècnica de realització del projecte i posterior
seguiment del mateix.
 Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental. en data de 17 d’abril de 2013 s’ha adherit al
Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
 Que en la clàusula primera, apartat 1.2 del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades) (en endavant el Conveni DIBA/LOCALRET) es
preveu que “.... la Diputació de Barcelona podrà subscriure convenis de col·laboració
amb aquells Consells Comarcals interessats en participar en l'objecte del present
conveni en tasques de suport i de facilitar la gestió i la relació amb els ajuntaments”..
 Que en la clàusula tercera, apartat 3.2.b, del Conveni DIBA/LOCALRET es preveu que
la Diputació de Barcelona “Es farà càrrec de les següents tasques, que podran ser
realitzades conjuntament amb aquells Consells Comarcals amb els que ho convingui:
a) Publicar i difondre el conveni amb el Consorci Localret.

b) Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c) Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d) Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e) Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f) Vetllar per la correcta execució del contracte.
g) Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de telecomunicació
contractats.”
 Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental vol portar a terme les accions citades a la
clàusula tercera, apartat 3.2b, del Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i La
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació
(veu, mòbil i dades).
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar,
facilitar i oferir la gestió de la contractació centralitzada per a la compra dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), dels municipis de la Comarca del Vallès Oriental,
d’acord amb les següents;
Clàusules
Primera.- Objecte
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals el
Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona portaran a terme tasques
conjuntes per a la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), en
base al Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona,
firmat el 27 de febrer del 2013.
Segona.- Àmbit
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni és el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el conjunt
d’ens locals de la Comarca del Vallès Oriental que s’adhereixin al Conveni
DIBA/LOCALRET.
Tercera.- Procediment i obligacions de les parts
3.1.- Consell Comarcal del Vallès Oriental.
a. Publicar i difondre el conveni.
b. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
c. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
d. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
e. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
f. Vetllar per la correcta execució del contracte.
g. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
h. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin
les tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona.

i. Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present
conveni i de les conseqüències derivades.
3.2.- Diputació de Barcelona
a. Impulsarà els processos de la contractació centralitzada, coordinant les relacions
amb els ens locals, realitzant les comunicacions i requeriments necessaris als ens
interessats.
b. Donarà suport a les tasques realitzades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en
els àmbits següents:
I. Publicar i difondre el conveni.
II. Coordinar les tasques amb els ens locals per a la realització d’inventaris
d’infraestructures i de serveis de telecomunicació a l’entorn municipal i comarcal.
III. Coordinar les tasques de la implantació de nous operadors i de noves solucions
tècniques.
IV. Facilitar les relacions entre els ens locals i els operadors.
V. Donar suport tècnic necessari als ens locals per a la implantació dels serveis.
VI. Vetllar per la correcta execució del contracte.
VII. Coordinar les incidències en l’operació i manteniment dels serveis de
telecomunicació contractats.
c. Farà el seguiment d’incidències en l’àmbit administratiu en la relació entre les entitats
destinatàries i els operadors, conjuntament amb el Consell Comarcal i el Consorci
Localret.
d. Recollirà i centralitzarà les peticions de contractes de serveis que li presentin les
entitats destinatàries.
e. Designarà les persones necessàries de la seva organització per tal que exerceixin les
tasques d’interlocució tecnològica i administrativa entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i la Diputació de Barcelona.
f.

Adoptarà els acords i les resolucions necessàries per a l’execució del present conveni i
de les conseqüències derivades.

3.3.- Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment formada per les dues parts, que es reunirà dues
vegades a l’any, amb l’objectiu de posar en comú i realitzar el seguiment de les tasques
realitzades a l’empara del present conveni.
Quarta.- Cost, finançament i gestió
4.1.- Cost
El cost total de la col·laboració segons la clàusula quarta, apartat 4.1 del Conveni
DIBA/LOCALRET, el cost de l’actuació és el resultat d’aplicar un 5% a l’import de la despesa
total prevista per al període de vigència inicial del contracte, calculada a partir dels preus
unitaris d’adjudicació i les unitats estimades, el qual es repartirà segons la distribució
indicada a continuació:
 Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, el percentatge a
aplicar serà el previst a la clàusula 4.1 del Conveni DIBA/LOCALRET.
 Per les tasques d’implantació, coordinació i seguiment, efectuades per la Diputació de
Barcelona, en la implantació del conveni, el percentatge a aplicar serà del 1 %.
 Per les tasques assumides pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en els termes que
es preveu en la clàusula tercera , apartat 3.1, el percentatge a aplicar serà del 2 %,
respecte els ens locals de la comarca.

En cas de prorrogar-se el contracte entre LOCALRET i les respectives operadores
prestadores dels serveis, les quantitats a percebre en aplicació del disposat a la clàusula 4.1
del Conveni DIBA/LOCALRET, seran les següents:
 El Consorci Localret percebrà la quantitat resultant d’aplicar el percentatge a la clàusula
4.1, darrer paràgraf, del Conveni DIBA/LOCALRET a l’import de la despesa prevista pel
període de pròrroga
 La Diputació de Barcelona pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el
0,75 % sobre despesa prevista pel període de pròrroga.
 El Consell Comarcal, pel mateix concepte, rebrà la quantitat que resulti d’aplicar el 0,75
% sobre despesa prevista pel període de pròrroga i en relació els ens locals de la
comarca..
4.2.- Finançament
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, segons la clàusula quarta, apartat
4.2 del Conveni DIBA/LOCALRET anirà a càrrec de l‘operador o operadors adjudicataris del
contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en
els plecs de clàusules administratives particulars de la contractació centralitzada.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental destinarà l’import resultant de l’apartat 4.1 a la
realització de les accions relacionades en l’apartat 3.1.
4.3.- Gestió
L’operador atendrà el pagament del cost de col·laboració prèvia presentació de factures
emeses per Localret, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental,
pels imports que respectivament els resulti a percebre, amb repercussió de la quota d'IVA
que correspongui.
Per tal de coordinar la gestió del cobrament de la part que correspon al Consell Comarcal i
la Diputació, el Consell Comarcal del Vallès Oriental emetrà la seva factura a nom de
l’operador, però l’enviarà a la Diputació perquè, conjuntament amb la de la pròpia Diputació,
les presenti a l’operador, que haurà de fer-les efectives els comptes bancaris designats per
la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Cinquena.- Vigència
5.1.- La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà des de la data de la seva signatura i serà
efectiu fins el 31 de desembre de 2017, o fins que es produeixi alguna de les causes
previstes per a la seva extinció.
5.2.- El Conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts.
Sisena.- Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
- La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part.
- L’acord exprés entre les parts
- La finalització del corresponent contracte de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades) amb les entitats destinatàries del procediment, incloses les seves pròrrogues.
- La finalització, per qualsevol causa, del conveni existent entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci Localret per a l’establiment de les bases i condicions mitjançant les quals

portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades).
Setena.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest
Conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni,
que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit s’indiquen.”

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns
i Noves Tecnologies, Carles Rossinyol i Vidal, en representació de la Diputació de
Barcelona per a formalitzar l’esmentat conveni.
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 (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
Servei de Programació
10.- Dictamen de data 17 de setembre de 2013, que proposa aprovar la
modificació de crèdit 17/2013 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 17/2013 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 deu milions dos-cents vint-i-set mil noucents vuitanta-set euros amb trenta-tres cèntims (10.227.987,33) € 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: Aquesta
modificació de crèdit dels pressupostos de la Diputació en bona part està dirigida a la
destinació d’una partida a les emergències socials. Ja en el darrer Plenari, el del 25 de
juliol de 2013, en el seu expedient 14/2013 vam veure una partida, encara més
significativa, de 18,6 milions d’euros, als quals ara se suma aquesta nova partida de
8,6 milions d’euros i, per tant, estem parlant d’una quantitat rellevant (27,2 milions
d’euros) per a aquestes emergències socials.
Nosaltres considerem, i votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit, que encara
no tenim clar ni tenim coneixement explícit sobre quins conceptes s’inclouran dintre de
les partides d’emergències socials. Sí que hem pogut, en converses, sabem que,
lògicament, s’inclouen l’alimentació bàsica, la vestimenta, l’habitatge, l’escola, però no
sabem en quins termes i no sabem, tampoc, amb quins requisits es poden presentar
els ajuntaments; és a dir, quins requisits hauran de complir-se.
Per tant, nosaltres trobem necessari que es procedeixi a unes converses entre els
diferents Grups per tal d’aclarir quines actuacions es desprenen d’aquest expedient i,
en aquest sentit, nosaltres votarem favorablement però creiem que no tenim encara
prou informació per poder transmetre-la als mateixos ajuntaments per tal que s’hi
puguin o no acollir en funció de les circumstàncies.
A continuació la Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup d’ICV-EUiAEPM, Sr. Cayuela, qui diu: Nosaltres volem intervenir en aquest punt de la modificació
de crèdit bàsicament pel que fa referència al tema del PUOSC, que es redueix per
valor de 8,6 milions d’euros; precisament el que es destina al que deia el portaveu
d’ERC, emergències socials.
No discutim que si es fes aquest canvi i anés a emergències socials ja ens semblaria
bé. El que discutim és precisament el tema del PUOSC. Aquest tema ja es va parlar en
la Comissió Informativa. És veritat que hi ha un Decret de la Generalitat, de data 30 de
juliol de 2013, que el que teòricament fa és posposar l’execució del PUOSC, que
sobretot els ajuntaments coneixen molt bé. Fins ara era de 2013 a 2016 i el passa a
2014-2017, cosa que, lògicament, no agrada al nostre Grup. I no ens agrada perquè
no podem oblidar que una de les principals eines d’inversió que tenen els ajuntaments
i, especialment, els ajuntaments petits és el finançament que els ve pel PUOSC. I, per
tant, el fet que la Generalitat anunciï que endarrereix aquest programa ja no és només
que ens agradi o no -no ens agrada-, però és que perjudica clarament els ajuntaments.
Hi ha diversos ajuntaments que tenen ja signats acords en el seu pressupost o tenien
previst consignar-los en el seu pressupost -inversions finançades amb aquest PUOSC

2013-2016- i segurament molts d’ells són petits i, aquesta, és gairebé l’única font de
finançament i inversió.
I no podem oblidar que la inversió també és una de les millors formes de lluitar contra
la crisi i, per tant, ho veiem com a negatiu. En la Comissió Informativa, vam preguntar
al President de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda si aquest posposar el
PUOSC 2014 tenia el perill de fer-ho “sine die” perquè també és una mena -no ens
agrada parlar de rumors però sí que existeix aquesta rumorologia- de rumor que és
possible que el PUOSC no es convoqui en aquesta legislatura i, com que entenem que
és un programa que es gestiona conjuntament a la pràctica entre la Generalitat i les
diputacions, estaria bé que es digués aquí exactament quina és la informació que té el
Govern de la Diputació respecte del que vol fer la Generalitat. Si efectivament només
es posposa, que ja no ens agrada, o sembla ser que desapareixerà aquest PUOSC en
aquest mandat. Creiem que el Govern de la Diputació hauria de tenir, en bona lògica,
aquesta informació per part de la Generalitat. Ja sabem, ja se’ns va respondre, que és
la Generalitat qui ha de parlar però, clar, estem parlant d’un programa compartit,
d’alguna manera, en la gestió i, per tant, nosaltres creiem que no s’hauria de fer
aquesta modificació de crèdit.
El que demanem al Govern és que s’ho repensi, que obri un major diàleg amb els
ajuntaments i amb els Grups polítics de la Diputació i que es retiri aquesta modificació
de crèdit. No tenim cap inconvenient amb la resta de modificacions que incorpora
perquè hi ha transferències als ajuntaments en què no tenim cap cosa a dir. Sí
demanaríem que aquesta es posposés, que es deixés sobre la taula la que afecta
exclusivament el PUOSC, que es parlés amb els ajuntaments per veure a qui i com
afecta i que es parlés, també, amb els Grups de la Diputació per veure què passarà
amb el conjunt de la convocatòria del PUOSC. A més a més, aquest fet de posposar-lo
ve arran d’un DOGC del 30 de juliol de 2013 on s’anuncia que es posposa, però també
té una Disposició Addicional que és important i que diu que les diputacions provincials
queden habilitades, mitjançant acord de l’òrgan competent i en relació amb els seus
programes específics de l’any 2013, per realitzar pagaments anticipats a càrrec de les
subvencions que hagin de rebre els ens locals. Per tant, atorga a les diputacions la
potestat de decidir si fan o no el que es proposa fer avui i, en aquest sentit, insistiríem
en aquesta petició. Si no s’atenen les nostres peticions, ens abstindrem en el conjunt
de les modificacions.
Intervé el Diputat del Grup del PSC-PM, Sr. Roig i diu: És, d’entrada, per manifestar
el nostre vot favorable però també per posar sobre la taula una sèrie de
consideracions també relatives a la intervenció que el nostre Grup va fer a la Comissió
Informativa.
És evident que ens preocupa aquesta situació de donar de baixa la part, diguem, fixa,
compromesa o per comprometre de la Diputació en el PUOSC. No en va, de la
modificació que avui portem, de poc més de 10,2 milions d’euros, 8,6 milions
corresponen a aquesta part del PUOSC i, per tant, és la part més important. Entenem
que les negociacions que es puguin portar entre el Govern de la Generalitat i els
ajuntaments, en aquest cas, poden crear una certa situació d’indefensió, sobretot de
cara als municipis, perquè tothom tenia o la majoria podia tenir els seus plans
d’inversió previstos en aquell moment i aquesta modificació o retard del PUOSC fa que

hagin de modificar els seus plans d’actuació. Per tant, pensem que això no és bo,
sobretot si tenim en compte que si ens anem a l’any que ve estem ja entrant a finals de
mandat i difícilment es podran realitzar actuacions que estaven compromeses o
previstes.
De totes maneres, votarem a favor perquè aquesta partida s’inclou dintre de l’apartat
d’emergències socials. Partim d’una partida on quedaven cinc milions i escaig arran de
l’acord que vam fer en l’anterior Ple de fer una transferència de crèdit al voltant de 13,8
milions d’euros que corresponien precisament a la part voluntària del PUOSC. Ara hi
afegim aquests 8,6 milions, donant un total de més de 27 milions d’euros. Aquí, el que
voldria repetir i posar en coneixement del Ple per a informació de tothom, és el
compromís que, a preguntes del nostre Grup, es va manifestar a la Comissió
Informativa a l’hora d’elaborar aquest pla que feia referència a camins, edificis
singulars, temes de promoció econòmica –evidentment- i emergències socials. Hi
havia una voluntat de consensuar-ho i pactar-ho amb tots els Grups polítics. Per tant,
seria bo que aquí, en seu del Plenari, aquest compromís quedés també recollit i,
també, a més a més, el compromís d’aquell moment que la voluntat seria que les
convocatòries d’aquests nous plans entressin el mes que ve, ja que hi ha molts
ajuntaments que estan a l’expectativa de com anirà i funcionarà tota aquesta qüestió.
Tot seguit pren l’ús de la paraula el Diputat President Delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Sr. Rossinyol, i diu: En primer lloc, sí que hi
ha la voluntat, contestant als senyors Portabella i Roig, d’arribar a un acord amb tot el
conjunt de Grups de la Diputació per decidir què es fa amb aquesta important xifra de
diners, en relació amb aquest compromís que hi havia de fer un pla destinat a ajudar,
d’alguna manera, els ajuntaments en temes d’inversió i ocupació i, per tant,
evidentment hi ha el compromís, una vegada més, perquè això ho hem dit i repetit en
diverses ocasions, d’arribar a aquest acord amb la resta de Grups sobre veure quin
destí s’ha de donar.
En relació amb el PUOSC, crec que s’han dit algunes coses que són incorrectes i, per
tant, poden portar a error. La Diputació no co-gestiona el PUOSC, sinó que té
l’obligació d’aportar uns diners per al PUOSC a la Generalitat, qui el gestiona, fa les
convocatòries i decideix si es fan o no. Per tant, no és veritat que el co-gestionem sinó
que tenim l’obligació, d’acord amb la normativa, d’aportar aquests diners a la
Generalitat. Com bé s’ha dit, la Generalitat ha decidit, per raons òbvies, imagino,
prioritzar més l’atenció a les persones que la pedra i que això passava a un segon
terme en 2013. Va publicar una norma que endarreria el PUOSC. Què hem fet
nosaltres alliberant, al Ple anterior, la part voluntària del PUOSC i en aquest Ple, la
part obligatòria? Doncs, senzillament, agafar aquests diners que ja segur no
s’utilitzaran aquest any i dedicar-los a quelcom que serà d’interès per a les persones,
per ajudar-les, perquè si no ho fem, això acabaria sent un romanent de tresoreria que,
com vostès saben, els ajuntaments tenen en una bossa que no es pot tocar i el mateix
ens passaria a la Diputació. I, per tant, acabaríem tenint al final aquests 8,6 milions
d’euros en una bossa sense saber exactament què podem fer amb aquests diners. Per
tant, és imprescindible que fem aquesta modificació per poder fer-los treballar en
alguna cosa de profit per al conjunt de la ciutadania, que és la nostra obligació. I d’aquí
la necessitat de fer aquesta modificació.

S’ha fet una referència a programes específics, als quals fa referència aquest Decret.
Són els de les diputacions de Lleida, Tarragona i Girona, no la de Barcelona, perquè
precisament la de Barcelona, tradicionalment, té molta més autonomia que s’ha
procurat històricament i aquests programes específics serien, de fet, la nostra Xarxa,
amb algunes diferències. A la resta de diputacions sí que hi ha una imbricació
important entre el que fan i el que fa la Generalitat i, per això, els permetia continuar
fent-ho mentre que això no era aplicable a la Diputació de Barcelona, perquè sempre
hem tingut aquesta autonomia, i això és la Xarxa. Per tant, crec que s’han de tenir
clars aquests temes perquè, si no, poden portar a errors i crec que amb els arguments
que han posat sobre la taula per no aprovar aquesta modificació queda clar que és
necessari aprovar-la perquè, si no, la Diputació tindria aquesta bossa de 8,6 milions
d’euros, inservible per a la ciutadania.
A continuació intervé de nou el Sr. Cayuela i diu: He dit que ens absteníem en el
conjunt de la modificació. El que passa és que, en funció del que ha dit el diputat
president de l’Àrea, quan es va presentar el Pressupost per part del Govern vam fer
diferents propostes en relació amb a què destinar diners, fins i tot les concretàvem
molt bé: en temes d’educació, en temes de plans d’ocupació, etcètera, etcètera. I fins i
tot que es podrien haver utilitzat aquests 8,6 milions per parlar amb els Grups per
veure cap a on anaven destinats i no fer una partida d’emergències socials, un
concepte sempre llaminer perquè fan molta falta però que segurament que parlant-ho
amb els ajuntaments... no només fan falta per a emergències socials, fan falta per a
altres qüestions. I quan dèiem que es retirés i es parlés amb els ajuntaments és
perquè molts d’ells ja tenen aprovats, com deia, els seus plans d’inversions -alguns ho
fan per a tot el mandat- i tenen ja consignat aquest PUOSC. El fet de no tenir-lo ara els
endarrereix però com que la partida és de la Diputació, aquesta podria ara optar per
fer els avançaments.
Sí. És una decisió estrictament política i no entrem en la legalitat. Aquí estem per
prendre decisions polítiques i després s’ha de comprovar si són o no legals. Ho són
perquè es poden destinar i consensuar amb els ajuntaments, però ja que veiem que la
postura del Govern es manté nosaltres ens abstenim en el conjunt de la moció pel
tema del PUOSC. Perdó. En l’expedient. Ens abstenim, ja dic, pel tema del PUOSC.
No tenim cap inconvenient amb la resta del dictamen.
Tot segui intervé el Sr. Rossinyol qui diu: L’únic que li puc garantir és que aquests
diners seran utilitzats amb el consens de tots plegats precisament en la gamma de tots
els temes que vostès han estat plantejant. En aquests moments, el que estem votant
és la modificació pressupostària per poder fer això i no estem discutint el destí concret
d’aquests diners. Si no s’aprovés això, no es podria fer ja la segona part. El que ara
estem fent és la reserva d’aquests diners per poder fer això: per poder fer el que ha
plantejat el conjunt de les forces polítiques d’aquí. La voluntat política que vostè
planteja es concreta precisament en la idea d’alliberar aquests diners per poder fer
aquestes coses.
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), i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (2) i del Partit Popular (6) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa

per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu
de 46 vots a favor i 4 abstencions.
11.- Dictamen de data 17 de setembre de 2013, que proposa donar compte del
decret de la Presidència 7300/13 de 30 d’agost sobre l’aprovació de la
modificació de crèdit núm. 15/2013 dels pressupostos generals de la Corporació.
La base 20.4 de les vigents bases d’execució del pressupost estableix que en el cas
de transferències amb origen en el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària
destinada al Fons de Contingència, la seva aprovació sempre correspondrà al
President de la Diputació, si bé caldrà donar-ne compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que celebri.
La reestructuració efectuada a la Xanxa Audiovisual Local, SL per tal d'adaptar-se a
les noves exigències productives i organitzatives ha representat prendre unes
decisions necessàries per tal d'assolir l'objectiu de superar la difícil situació actual,
reequilibrar els recursos humans i materials i garantir la viabilitat de I'entitat.
Concretament s’han abonat indemnitzacions, per un import de 644.804,89 euros, per
a resolució de contractes mercantils i de personal laboral que no es tornarà a repetir
en el propers exercicis.
En tractar-se d’una despesa no discrecional i no prevista en el pressupost de la
Corporació i adequar-se la seva naturalesa al previst en art.31 de llei orgànica 2/2012,
de 27 de abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, mitjançant Decret
de la Presidència, de data 30 d’agost de 2013 (ref. Reg. 7300/13) es va aprovar la
modificació núm. 15/2013 del pressupost Corporatiu.
Vist l’apartat 4.1.4.c) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple
(BOPB de data 19.2.2013), correspon als Presidents delegats d’Àrea l’execució dels
acords de la Diputació relatius als assumptes de la seva competència.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de Diputació de Barcelona, que elevi
al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Únic.- RESTAR ASSABENTAT del Decret de la Presidència, de data 30 d’agost de
2013, (ref. Reg. 7300/13), el text íntegre del qual és el següent:
“Vist que l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL)
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en el seu apartat primer
que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici
següent, i al pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o el consignat sigui insuficient el
president de la Corporació ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari.

Vist que l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera estableix que les Corporacions Locals inclouran en el seu
Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinaran quan
procedeixi, a atendre necessitats de caràcter discrecional i no previstes en el Pressupost
aprovat inicialment , que puguin presentar-se durant l’exercici.
Vistes les bases 18a a 24a de les vigents bases d’execució del pressupost, i la Circular
33/12, sobre modificacions de crèdit del pressupost.
Vista la proposta presentades per l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
gestora de l’aplicació pressupostària G\20000\929A0\50000 “Fons de Contingència”, en les
quals es considera necessari augmentar la consignació de l’aplicació pressupostària
G\2B000\811A0\44301 “Transferències a entitats públiques empresarials de l’entitat”
Vist l’informe del Servei de Programació.
Atès que la base 20.4 de les vigents bases d’execució del pressupost estableix que en el
cas de transferències amb origen en el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària
destinada al Fons de Contingència, la seva aprovació sempre correspondrà al President de
la Diputació, si bé caldrà donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que
celebri.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 15/2013 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2013, que recull un crèdit extraordinari per un import total sis-cents
quaranta-quatre mil vuit-cents quatre euros amb vuitanta-nou cèntims (644.804,89) €, amb
el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquesta resolució a tots
els efectes.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords.”

I el Ple en resta assabentat.
Tresoreria
12.- Dictamen de data 9 de setembre de 2013, que proposa donar compte del
grau de compliment dels terminis de pagament del període comprés entre l’1
d’abril i el 30 de juny de 2013.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques.
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.

Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan
gestor l’absència de tramitació dels mateixos.
Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament,
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011.
Vist l’informe de la Tresoreria de data 30 de juliol de 2013, que es reprodueix tot
seguit:
D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l’entitat
local.
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de Barcelona, a
l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, al Patronat d’Apostes, a la Fundació
Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local.
Aquest informe s’ha elaborat en referència al període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny
de 2013.
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms.
La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions registrades en el
Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 dels pressupostos de les
entitats esmentades i amb la data límit del 30 de juny de 2013.
Entre les anteriors s’han agafat totes les factures pagades en el període comprés entre l’1
d’abril de 2013 i el 30 de juny de 2013; per totes aquestes s’ha calculat el termini de
pagament, per diferència entre la data de registre de les factures i la data de pagament de
les mateixes.
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de
pagament a complir el de 30 dies.
b) Xarxa Audiovisual Local.
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada d’acord amb
els criteris establerts en la Llei 15/2010.
Terminis de pagament
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Factures pagades

Import
22.833.817,38

%
Nombre
100,00%
7.244

%
100,00%

Diputació de Barcelona
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
19.615.160,67
3.218.656,71
987.714,36

%
Nombre
85,90%
6.588
14,10%
656
283

%
90,94%
9,06%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013 ha estat de 24 dies.
Organisme de Gestió Tributària
Organisme de Gestió Tributària
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
%
Nombre
2.721.178,25 100,00%
717
2.083.994,91
76,58%
561
637.183,34
23,42%
156
183.958,69
16

%
100,00%
78,24%
21,76%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013 ha estat de 29 dies.
Institut del Teatre
Institut del Teatre
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
856.702,54
763.183,07
93.519,47
13.642,03

%
Nombre
%
100,00%
486 100,00%
89,08%
444 91,36%
10,92%
42
8,64%
13

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013 ha estat de 21 dies.
Patronat d’Apostes
Patronat d'Apostes
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
282.195,92
281.277,07
918,85
9.307,30

%
100,00%
99,67%
0,33%

Nombre
66
65
1
3

%
100,00%
98,48%
1,52%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013 ha estat de 17 dies.
Fundació Pública Casa Caritat
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit.
Xarxa Audiovisual Local.
Xarxa Audiovisual Local
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
%
Nombre
294.526,29 100,00%
1.544
252.637,60 85,78%
1.538
41.888,69 14,22%
6
8.130,71
1

%
100,00%
99,61%
0,39%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013 ha estat de 26 dies.

Diputació de Barcelona (dades agregades)
Total Agregat
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
26.988.420,38
22.996.253,32
3.992.167,06
1.202.753,09

%
100,00%
85,21%
14,79%

Nombre
%
10.057 100,00%
9.196
91,44%
861
8,56%
316

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013 ha estat de 24 dies.

Vist l’informe de la Intervenció General de data 9 de setembre de 2013, que es
reprodueix tot seguit:
INFORME de la Intervenció General que s’emet en compliment d’allò establert en l’article
5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol i al decret de la Presidència de data 3 de març de 2011,
en relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 30 de juny de 2013,
han transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda:
Diputació de Barcelona
Han quedat en aquesta situació 113 factures, que sumen un total de 55.780,45 euros, que
es poden detallar com segueix:
-

d’una banda, les 112 factures que es relacionen a continuació, que sumen 55.558,18
euros, i que corresponen a VIAJES IBERIA, SAU, amb NIF A07001415; aquestes
factures formen part de tot un conjunt de factures presentades extemporàniament per
l’empresa, la tramitació de les quals va estar suspesa mentre es feien les comprovacions
oportunes; a hores d’ara la Diputació ja s’ha manifestat sobre la seva conformitat i s’ha
donat curs al pagament de les que s’han considerat conformes (veieu decrets de la
Presidència números 11741/12, de 20 de desembre, 6576/2013, de 25 de juliol, i 6950,
de 31 de juliol).

N.Registre
1210014205
1210014207
1210014212
1210014215
1210014216
1210014219
1210014220
1210014223
1210014224
1210014225
1210014226
1210014227
1210014229
1210014231
1210014235
1210014240
1210014245
1210014246
1210014247
1210014257
1210014258

Document
0000399362/F290
0000456558/F290
0000429011/F290
0000465545/F290
0000465547/F290
0000472079/F290
0000472077/F290
0000472076/F290
0000471965/F290
0000471457/F290
0000466037/F290
0000466036/F290
0000465550/F290
0000465549/F290
0000488107/F290
0000490478/F290
0000486822/F290
0000486821/F290
0000486593/F290
000513334/F290/1
000513333/F290/1

Data Ent.
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012

Data Fra.
22/08/2007
22/05/2009
21/07/2008
07/09/2009
07/09/2009
11/11/2009
11/11/2009
11/11/2009
10/11/2009
05/11/2009
16/09/2009
16/09/2009
07/09/2009
07/09/2009
10/05/2010
31/05/2020
29/04/2010
29/04/2010
27/04/2010
14/01/2011
14/01/2011

Import
278,20
255,55
198,60
82,00
184,80
138,30
110,14
110,14
187,10
127,70
45,00
162,96
342,53
121,00
79,40
115,01
780,00
2.875,00
905,00
436,78
376,78

Descripció factura
BITLLET AVIO
ALLOTJAMENT HOTEL
BITLLET TREN
ALLOTJAMENT HOTEL
BITLLET TREN
ALLOTJAMENT HOTEL
ALLOTJAMENT HOTEL
ALLOTJAMENT HOTEL
BITLLET TREN
BITLLET TREN
BITLLET TREN
BITLLET AVIO
BITLLET AVIO
ALLOTJAMENT HOTEL
BITLLET TREN
BITLLET AVIO
VIATGE BRUSEL·LES
VIATGE BRUSEL·LES
VIATGE BRUSEL·LES
BITLLET AVIO
BITLLET AVIO

N.Registre
1210014261
1210014262
1210014264
1210014265
1210014267
1210014269
1210014273
1210014282
1210014286
1210014288

Data Fra.
14/12/2010
24/11/2010
24/11/2010
01/10/2010
26/10/2010
07/07/2010
29/06/2010
18/06/2010
19/08/2010
04/06/2010

Import
184,10
216,40
143,47
170,64
109,52
216,40
423,42
19,00
1.728,04
127,16

1210014291 0000486580/F290 19/04/2012 27/04/2010

125,00

1210014294
1210014296
1210014306
1210014307
1210014308
1210014309
1210014312
1210014313
1210014319
1210014324
1210014325
1210014337
1210014338
1210014339
1210014340
1210014341
1210014342
1210014346
1210014347
1210014349
1210014353
1210014357
1210014361
1210014362
1210014369
1210014373
1210014374
1210014376
1210014377
1210014378
1210014381
1210014382
1210014385
1210014423
1210014426
1210014428
1210017288
1210017515
1210021874
1210025290
1210025291
1210025292
1210025293
1210036418
1210038710
1210038711
1210038715

Document
000510382/F290/1
000508120/F290/1
000508110/F290/1
000502265/F290/1
000504501/F290/1
0000495393/F290
0000494143/F290
0000492947/F290
000498802/F290/1
0000491394/F290

0000486335/F290
0000486097/F290
000505755/F290/1
000529635/F290/1
000505663/F290/1
000529617/F290/1
000528541/F290/1
000504730/F290/1
000528082/F290/1
000504236/F290/1
000528054/F290/1
000526803/F290/1
000526802/F290/1
000518250/F290/1
000526690/F290/1
000518246/F290/1
000526689/F290/1
000526459/F290/1
000525895/F290/1
000525387/F290/1
000522914/F290/1
000515405/F290/1
000520154/F290/1
000515049/F290/1
000519864/F290/1
000478303/F290/1
000519861/F290/1
000478310/F290
000519848/F290/1
000493614/F290
000486080/F290
000518720/F290/1
000518254/F290/1
000504163/F290/1
000503378/F290/1
000502867/F290/1
000563725/F290/1
000566371/F290/1
000549463/F290/1
000572179/F290/1
000572175/F290/1
000572177/F290/1
000572170/F290/1
000552913/F290/1
000550138/F290/1
000550164/F290/1
000550107/F290/1

Data Ent.
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012

19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
07/05/2012
09/05/2012
14/06/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
08/11/2012
27/11/2012
27/11/2012
27/11/2012

26/04/2010
21/04/2010
03/11/2010
18/06/2011
02/11/2010
18/06/2011
09/06/2011
27/10/2010
06/06/2011
25/10/2010
06/06/2011
30/05/2011
30/05/2011
03/03/2011
27/05/2011
03/03/2011
27/05/2011
26/05/2011
19/05/2011
12/05/2011
14/04/2011
09/02/2011
24/03/2011
04/02/2011
22/03/2011
27/01/2011
22/03/2012
27/01/2010
22/03/2012
23/06/2010
21/04/2010
10/03/2011
03/03/2011
22/10/2010
15/10/2010
08/10/2010
13/04/2012
07/05/2012
22/12/2011
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
24/01/2012
29/12/2011
29/12/2011
28/12/2011

780,00
1.172,06
965,46
121,00
150,49
112,00
51,00
159,52
167,81
216,40
188,25
277,28
277,28
204,75
67,00
167,15
67,00
107,45
2.337,07
224,15
3.206,48
225,05
3.524,31
216,34
2.316,00
109,70
2.316,00
109,70
707,85
237,25
1.083,05
173,00
221,20
216,40
3.961,57
1.751,00
120,00
230,49
139,83
132,00
3.065,82
132,00
3.065,82
37,00
139,83
62,30
755,44

Descripció factura
BITLLET TREN
BITLLET TREN
BITLLET AVIO
HOTEL
BITLLET AVIÓ
BITLLET TREN
BITLLET AVIÓ
TAXA
BITLLET AVIÓ
HOTEL
SUPLEMENT BITLLET
TORNADA
VIATGE BRUSEL·LES
VIATGE BRUSEL·LES
BITLLET AVIO
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIO
HOTEL
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIO
BITLLET AVIÓ
BITLLET TREN
BITLLET TREN
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIÓ
BITLLET TREN
HOTEL
BITLLET TREN
HOTEL
BITLLET TREN
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIO
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIO
BITLLET AVIÓ
BITLLET TREN
BITLLET AVIÓ
BITLLET TREN
HOTEL
BITLLET TREN
VIATGE BRUSEL·LES
HOTEL
BITLLET TREN
BITLLET TREN
BITLLET AVIO
BITLLET AVIO
HOTEL
BITLLET AVIO
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIÓ
BITLLET AVIÓ
COTXE DE LLOGUER
BITLLET AVIÓ
BITLLET TREN
HOTEL, MADRID

N.Registre

Document

Data Ent.

Data Fra.

Import

1210043106

548985

20/12/2012 19/12/2011

336,96

1210043109

545440

20/12/2012 23/11/2011

361,75

1210043114

536710

20/12/2012 12/09/2011

252,00

1210043115
1210043116
1210043125
1210043126

536714
536795
539179
539615

20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012

12/09/2011
13/09/2011
07/10/2011
12/10/2011

193,25
199,52
307,80
304,65

1210043128

539635

20/12/2012 12/10/2011

517,18

1210043129
1210043130
1210043131
1210043132
1210043133
1210043134

540117
540133
540333
540593
541252
541865

20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012

17/10/2011
17/10/2011
19/10/2011
21/10/2011
25/10/2011
27/10/2011

117,83
40,00
87,97
1.542,75
155,83
307,80

1210043137

543978

20/12/2012 11/11/2011

108,57

1210043138
1210043139
1210043140
1210043141

545433
545435
548784
548368

20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012

23/11/2011
23/11/2011
19/12/2011
14/12/2011

221,20
329,35
226,25
399,34

1210043142

548156

20/12/2012 13/12/2011

216,50

1210043143

547617

20/12/2012 02/12/2011

334,40

1210043144

546825

20/12/2012 30/11/2011

30,00

1210043145
1210043147
1210043148

545889
545442
549156

20/12/2012 25/11/2011
20/12/2012 23/11/2011
20/12/2012 20/12/2011

131,37
325,45
226,25

1210043150

549727

20/12/2012 23/12/2011

594,00

1210043151
1210043155
1210043156
1220014415
1220015873
1220038977
1220043113

549989
550211
550212
000528055/F290/1
000512786/F290/1
000582974/F290/1
000541563/F290/1

-

20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
19/04/2012
25/04/2012
28/11/2012
20/12/2012

28/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
06/06/2011
01/01/2011
11/10/2012
26/10/2011

275,71
297,42
297,42
-183,20
-116,48
-101,00
-223,35

Descripció factura
ESTADA EN AZ CUZCO MADRID
BITLLETS DE TREN
ESTADA EN NEW DU MIDI MONTPELLIER
BITLLET D'AVIO
BITLLET D'AVIO
ESTADA EN ORFILA - MADRID
BITLLETS DE TREN
ESTADA EN NH ALCALA MADRID
BITLLET D'AVIO
BITLLET D'AVIO
ESTADA EN LE PETIT - TURIN
BITLLET D'AVIO
BITLLET D'AVIO
ESTADA EN ORFILA - MADRID
ESTADA EN CATALONIA GRAN
VIA - MADRID
BITLLETS DE TREN
BITLLETS DE TREN
BITLLETS DE TREN
BITLLET D'AVIO
ESTADA EN ELECTRA PALACE
HOTEL - THESSALONIKI
BITLLETS DE TREN
TRASLLAT A L'HOTEL
PRINCESS SAN PEDRO DE
SULA
BITLLET D'AVIO
BITLLETS DE TREN
BITLLETS DE TREN
ESTADA EN 7 COLINAS OLINDA
LLOGUER DE VEHICLE
BITLLET D'AVIO
BITLLET D'AVIO
ABONAMENT FRA 528054
ABONAMENT FRA 508111
ABONAMENT FRA 564680
ABONAMENT FRA 541265

i una altra factura, per 222,27 euros, emesa per EDITORIAL EFADOS, SL, amb NIF
B61001293, que s’havia extraviat i que ha estat rebutjada atès que el deute ja es va fer
efectiu amb un duplicat de la factura, pagat el 24 d’abril de 2013.

N.registre
1310001882

Document
001/000057

Data Entr.
23/01/2013

Data Fra.
22/01/2013

Import
222,27

Descripció factura
LLIBRES

En l’Organisme de Gestió Tributària, l’Organisme Autònom Institut del Teatre, l’Organisme
Autònom Patronat d'Apostes, la Fundació Pública Casa de Caritat, ni en la Xarxa
Audiovisual Local (XAL, SL), no hi ha cap factura rebuda abans de l’1 d’abril de 2013 que el
30 de juny de 2013 hagi quedat sense tramitar.
La qual cosa es fa constar als efectes de la seva incorporació en l’informe trimestral sobre
compliment de terminis de pagament a la Diputació de Barcelona.

En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública
empresarial, dins del període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013, d’acord
amb el previst en la Llei 15/2010.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt
anterior.
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica
corporativa de la Diputació de Barcelona.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
13.- Dictamen de la Presidència de data 23 de juliol de 2013, pel qual es proposa
acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bagà, a
favor de la Diputació de Barcelona en relació amb les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Bagà en data 1 de juliol de 2013 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Bagà, en data 1 de juliol 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:
- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 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 (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
14.- Dictamen de la Presidència de data 27 d’agost de 2013, pel qual es proposa
acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Manlleu, a favor de la Diputació de Barcelona en relació amb les funcions de
gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Manlleu en data 30 de juliol de 2013 acordà la modificació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Manlleu, en data 30 de juliol a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa per utilització de la deixalleria municipal







Expedició de document cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.





Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 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 (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
15.- Dictamen de la Presidència de data 23 de juliol de 2013, pel qual es proposa
acceptar la confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors delegacions
acordades pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a favor de la
Diputació de Barcelona en relació amb les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en data 29 de novembre de 2012
acordà confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada amb anterioritat, en ordre
a facilitar l’acreditament de la competència dels òrgans actuants.
Les raons exposades per l’Ajuntament justificatives dels termes de l’acord municipal
han d’ésser plenament compartides per l’Ens que ha d’exercici les competències
delegades, ja que és essencial en el procediment tributari la clarificació de les facultats
que corresponen a cadascú dels òrgans i ens actuants.
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 data 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
ACORD
Primer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a favor de

la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i 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.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

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







Notificar 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.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general















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.
Practica 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.
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.
Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII.- Taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor de l'empresa
transportista d'energia elèctrica















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquídacions 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.
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.
Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII.- Taxa recollida de residus
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:











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

IX.- Taxa entrada de vehicles











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.

X.- Taxa per:
- Expedició de documents administratius
- Llicències urbanístiques
- Obertura d'establiments
- Intervenció activitats i instal·lacions
- Ocupació via pública
- Mercat municipal
- Vigilància especial
- Instal·lacions de terrenys d'ús públic







Notificar 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.

XI.- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària i teleassistència












Concessió i denegació de beneficis fiscals.
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.
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.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII.- Sancions diverses







Notificar 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.

XIII.- Contribucions especials





Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període voluntari i 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.- Quotes d'urbanització








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període voluntari i 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.- Execucions subsidiàries







Notificar 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.

XVI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius







Notificar 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.

XVII.- Altres ingressos tributaris







Notificar 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.

XVIII.- Altres ingressos no tributaris







Notificar 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.

Segon.- Acceptar la reserva de facultats i la possibilitat de convenir la realització de
recaptació respecte d’altres conceptes, que conté els apartats segon i tercer de l’acord
municipal d’especificació de la delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la especificació 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 50 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 (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
16.- Dictamen de la Presidència de data 19 de juliol de 2013, pel qual es proposa
acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà, a favor de la Diputació de Barcelona en relació amb les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà en data 1 de juliol de 2013 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà, en data 1 de juliol de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de

les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Taxa llicències urbanístiques







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

municipal

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 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 (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
17.- Dictamen de la Presidència de data 19 de juliol de 2013, pel qual es proposa
acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt, a favor de la Diputació de Barcelona en relació amb les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 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 Sant
Vicenç de Montalt, 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 a la instal·lació de cartells indicadors de llocs d'interès








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en 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.- 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 50 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 (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Declaració d’emergència
18.- Donar compte del Decret de data 17 de setembre de 2013, d’emergència per
dur a terme les actuacions necessàries per pal.liar els danys produïts en
diversos punts de la xarxa viària de la Diputació de Barcelona com a
conseqüència de les pluges caigudes entre els dies 8 i 11 de setembre de 2013.
Vist l’informe emès, en data 13 de setembre de 2013, pel cap de l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal:
“... A partir de la nit del diumenge 8 de setembre, i fins al dia 11 de setembre, han
tingut lloc diversos episodis de pluges, intermitents però en alguns casos de gran
intensitat. Aquest fet ha ocasionat desperfectes importants en tres talussos, que
descriurem seguidament. Aquests 3 punts han patit una afectació molt important,
que obliga a què s’hagi d’actuar de forma immediata. Els punts d’afectació son els
següents:
 Esllavissada d’un talús en el pk 0+500 de la BV-1423, d’accés a Torre Marimon,
en el TM de Caldes de Montbui. S’ha d’actuar immediatament construint un mur
de formigó armat, d’uns 16 m de longitud, i d’entre 3 i 4 m d’alçada, i reparar la
cuneta per tal d’evitar danys més importants. Degut a la tipologia de sabata a
construir, així com l’estretor de la via, s’haurà de tallar la carretera mentre durin
els treballs, estimant-se un temps aproximat d’un mes d’obra. Es senyalitzarà un
accés alternatiu pavimentat, que serà la carretera BV-1424.
 Esllavissada a la carretera BV-5103, de Cardedeu a Dosrius, en el pk 4+200
situat al TM de Llinars del Vallès. S’ha de construir un mur d’escollera, i un
embocament de les aigües per tal d’evitar l’enfonsament de la carretera i reparar
el sistema de drenatge. Durant les obres s’haurà de fer trànsit alternatiu.
Tanmateix cal recordar que aquesta carretera te un trànsit de camions pesats
molt important, que es dirigeixen a pedreres i a una fabrica de prefabricats de
formigó, i que per tant no es poden demorar les actuacions, doncs el pas dels
vehicles pot generar nous desprendiments, amb el perill d’accidents, posant en
risc la seguretat viària.

 A la zona de Berga, també hi ha hagut una carretera amb un fort desperfecte. Es
troba a la BV-4135, carretera d’Avià, en el pk 6+100 (TM Berga). Com a
conseqüència dels aiguats, un mur d’escollera de sosteniment de la calçada, ha
assentat i s’ha descalçat. S’ha de reparar immediatament doncs hi ha el perill de
caiguda del mur i afeccions a la calçada i trànsit, posant en perill la circulació de
vehicles.
En aquests moments en aquests punts s’ha ocupat la part de carril necessària, i hi
ha risc d’esfondrament de la carretera. Per garantir la seguretat del trànsit de
vehicles i persones i a la vegada el patrimoni de la Diputació, cal reparar
d’emergència els danys produïts.
El cost aproximat previst per a actuar en aquests 3 punts s’estima en 106.333,13
euros, IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines i
sens perjudici que aquesta quantitat esdevingui superior ja que en el treball que
portarà l’estabilització dels talussos per exemple, s’anirà descobrint les zones
concretes que han quedat en situació inestable, i que s’han de sanejar per a
mantenir la carretera en condicions de seguretat per al trànsit.
A la vista de l’anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions
d’emergència.”
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 106.333,13 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 dur a terme les actuacions necessàries per
pal.liar els danys produïts en diversos punts de la xarxa viària de la Diputació de
Barcelona com a conseqüència de les pluges caigudes entre els dies 8 i 11 de
setembre de 2013, de conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part expositiva
de la present resolució.
Segon.- APROVAR el pressupost aproximat de 106.333,13 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.
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).
1.- Proposta d’acord de la Junta de Portaveus sobre l’adhesió de la Diputació de
Barcelona a la Declaració Universal sobre els Arxius.
“Atès que el Consell Internacional d’Arxius (ICA) que representa la comunitat
professional que es dedica a la gestió de documents i arxius, va elaborar i aprovar la
Declaració Universal sobre els Arxius l’any 2010 i que la UNESCO (Organització de les
Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36à Conferència
General Celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011 va adoptar una resolució en
què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte
els seus principis i a aplicar estratègies i programes en el futur en el seu respectiu
àmbit nacional.
Vist que la Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la
rendició de comptes democràtica, com en la preservació de la memòria social
col·lectiva, i en la investigació històrica.
Vist que són moltes les institucions i entitats que s’han adherit a aquesta Declaració
universal sobre els arxius, la Junta de Portaveus proposa que, d’acord amb els
objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions
d’arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental de les
comarques barcelonines, tant en l’àmbit públic com privat, la Diputació de Barcelona
adopti de forma institucional la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA).

Per tot el que s’ha exposat, els Grups Politics que integren la Junta de Portaveus, de
conformitat amb el que preveu l’article 25.1 del Reglament Orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Universal
sobre els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda
com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
“Els Arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són
gestionats des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són
fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les
actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial
en el desenvolupament de la societat i contribueixen a la constitució i salvaguarda de
la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre
coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania
i millora la qualitat de vida. Per això, nosaltres reconeixem:
- el caràcter únic dels arxius com a testimoni i reflex de l’evolució de les societats;
- el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, per a l’establiment de la
memòria individual i col·lectiva, per a la comprensió del passat, de la documentació
del present i l’orientació d’actuacions futures;
- la diversitat dels arxius permet deixar constància del conjunt d’activitats de la
humanitat;
- la multiplicitat de suports en els quals han estat creats els documents, ja sigui en
paper, l’electrònic, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;
- el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial
i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de
creació de documents, els seleccionen i els conserven per al seu ús;
- la responsabilitat de tots –ciutadans, administradors i càrrecs públics, propietaris i
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la
informació- en la gestió dels arxius.
Per tant, hem decidit treballar conjuntament per tal que:
- S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;
- la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el
transcurs de les seves activitats;
- es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta
administració, amb previsió de contractació de professionals degudament formats;
- els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;

- els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets
de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
- els arxius siguin utilitzats per a promoure l’exercici responsable de la ciutadania”
Segon. Encoratjar els ajuntaments de la demarcació de Barcelona a tenir en compte
en la seva actuació els principis que s’hi anuncien i a aplicar estratègies i programes
per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen.
Tercer. Comunicar el present acord a tots els ajuntaments de la demarcació de
Barcelona, al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a les Diputacions
de Girona, Lleida i Tarragona, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya, al Síndic de Greuges, a l’Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya (AAC) i al Consell Internacional d'Arxius (ICA) i a
la UNESCO.”
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 (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
2.- Moció
La Presidència diu que el segon punt és la moció que presenta el Grup del PP, que ha
estat esmenada en la seva totalitat gràcies a un acord a què ha arribat amb el Grup de
CiU i per tant, es donarà lectura al text resultant.
La Presidència dóna l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres
estàvem molt atents a com es presentava aquest punt perquè, com vostè molt bé ha
dit, en el segon punt de la part referent al seguiment diu: Moció, que presenta el Grup
del PP de la Diputació de Barcelona, de rebuig als actes de violència a la Delegació de
la Generalitat a Madrid i a la crema de banderes de l’Onze de Setembre. No sabem si
aquest punt decau o, sota aquest enunciat es presenta una altra moció. I això és
significatiu a l’hora del nostre pronunciament, ja que creiem que és inacceptable que
es vulgui barrejar dues coses de naturalesa tan diferent com aquestes i, aleshores,
voldríem aclarir què és el que passem a votar: si una nova moció que substitueix la
que surt en l’ordre del dia i que surt perquè no hi hagut temps de substituir-la o una
modificació de la que surt en l’ordre del dia.
La Presidència manifesta que és una transacció pactada entre el Grup que
presentava la moció, que és el Grup Popular, i el Grup de CiU, a la qual es donarà ara
lectura.
El Sr. Portabella diu: no voldria ser pesat en els temes procedimentals, però almenys
la moció que ens ha arribat no està signada pels dos grups.
La Presidència diu que signarà.

El Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, contesta a la Presidència i
diu: “Si señor Presidente. Es muy sencillo. Creo que se han presentado enmiendas y
transacciones a última hora, en un mismo papel y, simplemente, hay un Grupo que
parece ser que le cuesta votar a favor de la transacción. No lo sé. Creo que ha
quedado claro que se ha transaccionado un texto y, por lo tanto, la moción original
queda modificada en los términos que precisamente ha pasado, creo que ha sido la
Secretaria, como nueva moción. Efectivamente, si la ha pasado la Secretaria, tiene
algo de oficialidad y, por lo tanto, lo que se presenta es una moción transaccionada a
la original que se presentó. Si usted quiere votar lo que quiere votar, pues oiga, van a
leer lo que van a leer y lo que le pasa es que le cuesta votar a favor porque quería
votar en contra o abstenerse y hemos presentado transacciones, en este Pleno, diez
minutos antes de iniciarlo.”
El Sr. Portabella respon al Sr. Villagrasa i diu: Senyor President, reconec la meva
incapacitat per entendre-ho i, per tant, insistiré per última vegada. Estem parlant d’una
moció del PP a la qual s’ha presentat una transacció de CiU que ha acceptat el PP
encara que la moció sigui del PP, o estem parlant d’una moció de CiU que substitueix
la del PP, com marca el paper que nosaltres tenim, o estem parlant d’una moció
conjunta del PP i CiU? Només demano que se’m respongui això perquè no es
correspon l’ordre del dia amb el paper que tenim ni amb les explicacions, per altra part
sobreres, del portaveu del PP.
El Sr. President contesta al Sr. Portabella i diu: em sembla que li he aclarit que s’ha
fet una esmena a la totalitat, si ho vol dir així, de la moció presentada pel PP, que el
PP ha acceptat i que, per tant, s’ha fet aquesta transacció. Crec que això és una cosa
molt normal.
Intervé de nou el Sr. Villagrasa que diu: “Presidente, creo que es muy sencillo. El
título puede ser, simplemente, el acuerdo que presenta la moción. El título de la
moción sería El Pleno de la Diputación de Barcelona manifiesta su rechazo a las
declaraciones y a los actos intolerantes y de menosprecio de cualquier signo y ese es
el mismo título de la moción. Y por cierto, señor Portabella, ninguna intervención de
ningún portavoz es sobrante. Eso es un acto de intolerancia.”
La Presidència indica a la Secretaria General que es doni lectura a la Moció.
Inicialment el Grup PP va presentar una moció sobre rebuig als actes violents a la
Delegació de la Generalitat a Madrid i a la crema de banderes l’11 de setembre, que
transaccionada abans de la celebració del Ple amb el Grup CiU té el contingut literal
següent:
“Durant la Diada d’enguany i en els dies posteriors s’han produït fets i declaracions
que, lluny de perseguir l’enfortiment de la convivència, han anat adreçats a enaltir la
intolerància i mostrar un preocupant menyspreu envers els símbols, les idees i les
persones que pensen diferent.
La crema de les banderes espanyola, francesa i europea i d’un retrat del Cap de
l’Estat el dia 11 o la crema d’una bandera catalana no oficial i d’un retrat dels

Presidents Artur Mas i Mariano Rajoy el dia 19 en un programa de televisió digital
són dos exemples evidents d’intolerància i menyspreu.
Per aquestes raons proposem al Ple l’adopció del següent
ACORD
El Ple de la Diputació de Barcelona manifesta el seu rebuig a les declaracions i els
actes intolerants i de menyspreu de qualsevol signe.”
La Presidència indica que aquest és el text de la moció, al qual ara som cridats a
donar la nostra opinió i la inclinació del nostre vot.
Té la paraula el Sr. Portabella, Portaveu del Grup d’Esquerra Republica de
Catalunya – Acord Municipal, i diu: No sé si el proposant de la moció o el de
l’esmena volen intervenir abans que la resta de grups es posicionin. No hi tinc cap
inconvenient, però potser volen justificar-la abans que ens posicionem els altres.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr.
Villagrasa, alhora que el felicita pel naixement de la seva filla, i aquest diu: “Gracias,
Presidente. Bueno, primero quiero agradecer la voluntad del Gobierno de llegar a un
acuerdo con la moción que presentó el Grupo Popular que, evidentemente, lo que
intentaba era condenar todos los actos violentos que se habían producido el 11 de
septiembre de 2013, sea, como aquí se ha expresado por parte de Presidencia en la
declaración institucional, un acto de agresión por parte de una docena de fascistas a la
Delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid -que encontramos talmente
intolerante- o sea un acto intolerante y de odio -que se produjo también el día 11 de
septiembre de 2013- como es un acto de estética que recordaba a las estéticas
batasunas de los años ochenta del siglo pasado con encapuchados, quemando
banderas oficiales -la española, la francesa- y la foto del Rey, y ensalzando el
terrorismo con gritos de “Visca Terra Lliure”.
Y, evidentemente, todos estos actos de quema de banderas no son más que actos y
símbolos de odio y el odio entre personas no lleva a nada bueno. No se saca nada
bueno del odio y este país necesita respeto, no odio. Podemos dialogar y no estar de
acuerdo, pero lo que no se puede consentir es que, cuando se queme un símbolo, se
queme lo que representa simbólicamente y, además, la violencia no genera más que
violencia.
El Gobierno, por medio de sus representantes, nos hizo saber también que, a la
semana de la Diada, un grupo digital -yo no vi esas imágenes- quemaba la foto del
Presidente Mas y la del Presidente Rajoy. Evidentemente, también lo encontramos
intolerable. Cualquiera de quienes nos encontramos aquí ha sido elegido en nuestros
municipios por el pueblo en las urnas y, por lo tanto, por salud democrática, no
podemos permitir que aquellas personas que ostentan un cargo conseguido en las
urnas de manera democrática sean insultadas o vilipendiadas en un acto violento o de
odio. Precisamente por este motivo, estando de acuerdo con la declaración
institucional, pasábamos a otros actos de una violencia más simbólica que física que
encontramos que no son tolerables en democracia y por eso agradecemos al Gobierno

la voluntad de transaccionar. Y para nosotros es tan rechazable y reprobable que se
queme una bandera española como un símbolo oficial o uno no oficial porque, al final
todos los símbolos representan algo, alguien y sentimientos. Y tampoco podemos
consentir que se quemen fotos de ninguna persona, especialmente aquellas que
representan a un Gobierno, sea de Comunidad Autónoma, un Estado o de donde sea.
Y esta es la moción que presentamos, defendemos y agradecemos la voluntad de
transaccionar”.
A continuació la Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup de
Convergència i Unió, Sr. García Cañizares, qui diu: Per posicionar el que ha passat
realment amb aquesta esmena que ha proposat el Grup de CiU. Davant del que
inicialment era la proposta de declaració que s’ha fet a l’inici del Plenari, creiem
innecessari fer una altra moció i un altre pronunciament. Tot i això, el PP va entrar una
moció i vàrem entendre que a l’hora de rebutjar actes de tota mena que vagin contra
els símbols que la democràcia ens ha donat, estiguem més o menys d’acord, o fins i
tot els símbols sentimentals que puguin tenir els ciutadans d’aquest país, calia arribar
a un acord perquè és bastant complicat votar NO a quelcom que està recolzat i enfortit
per la pròpia democràcia.
Veient això i que fins i tot s’havien produït altres actes diferents als que es proposava
en la primera moció, varem intentar i hem intentat fins a última hora, arribar a un acord
perquè hi hagués un, insisteixo, rebuig d’allò que se sortiria de la democràcia. A partir
d’aquí, i com sempre hem manifestat, el que pretenem amb aquesta transacció que
finalment s’ha aprovat és posar en valor els símbols democràtics, perquè entenem, i
ho hem dit reiteradament, que els símbols que té aquest país i els que té Europa són
donats per la democràcia i entenem que la democràcia radical, l’entenem d’aquesta
manera moltes vegades, ha de defensar allò que el poble ha anat votant per majoria. I
és per això, i per altres qüestions semblants, que nosaltres portem temps dient que les
coses no es canvien des de la radicalitat sinó des del diàleg, l’acord i el treball conjunt i
que la democràcia sempre depèn directament de tot allò que la gent ha escollit. I
portem temps, fins i tot, dient que el que ara li cal al país, en un moment en què hi ha
anhels i voluntats de canvi, és que, radicalment, els ciutadans decideixin. Per tant, no
podem anar en contra de quelcom que han decidit els ciutadans si el que estem
demanant ara com a Grup, com a CiU, que passi en el nostre país és que els
ciutadans decideixin quin futur té el seu país.
Per tant, seria bastant complicat no defensar els símbols democràtics radicals, que són
tots els símbols institucionals que tenim, i les persones que representen les
institucions. Això seria bastant incompatible amb el que estem dient, que és que
creiem que la democràcia es fonamenta en els ciutadans, els quals van decidir en el
seu moment el que van decidir. Ho tenim en aquest país i allò que s’hagi de canviar
s’haurà de canviar per la via radicalment democràtica, que en aquest cas és la
consulta. Per tant, si no fèiem aquesta anàlisi i un estudi de consciència, no ens
podíem posar d’una altra manera a votar aquesta moció. Aquesta és la voluntat i
aquest és l’acord amb aquesta esmena.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: En la darrera Junta de Portaveus es va
arribar a l’acord de presentar una declaració institucional de condemna dels incidents

produïts l’11 de setembre de 2013 a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a
Madrid que, com tots els Grups estarem d’acord, se li ha donat lectura avui.
Posteriorment, el PP presentà una moció, de la qual podem llegir el seu format (que
sincerament no sabem si haurà canviat o no), que parla del rebuig als actes violents de
la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid i a la crema de banderes de l’11
de setembre 2013.
Per a nosaltres, aquesta moció té la voluntat, des del primer moment, de confondre i
equiparar dos aspectes que, des del nostre punt de vista, no es poden confondre de
cap de les maneres: l’ús de la violència sobre éssers vius amb la voluntat d’intimidarlos, generar por i fer que se sentin insegurs en allò que estan fent i la crema de
banderes. Nosaltres estem en profund desacord amb la crema de banderes, siguin
quines siguin, però no creiem que la finalitat d’aquesta moció sigui cap altra que voler
tapar uns fets extremadament greus que es van produir en la Delegació de la
Generalitat de Catalunya a Madrid l’11 de setembre de 2013.
Nosaltres creiem que el que s’ha de fer és condemnar, de manera inapel·lable, l’ús de
la violència perquè, al cap i a la fi, la violència no és res més que una actitud contrària
al diàleg, que manifesta una incapacitat de tenir arguments que puguin ser verbalment
contrarestats i, per l’altra part, també considerem que es vol intentar confondre sobre
el que és la profunda crisi de valors que té l’Estat espanyol. Entenem que fets tan
greus que es van produir com l’assalt amb gasos lacrimògens i amb l’ús de la violència
a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid l’11 de setembre de 2013 no
poden resoldre’s, de cap de les maneres, amb una multa de 300 euros quan, per
exemple, a un ciutadà de València per haver parlat en català a un guàrdia civil li han
caigut sis mesos de presó i això ha arribat fins i tot al Parlament Europeu.
O, per exemple, que per portar una estelada en un camp de futbol pugui haver-hi una
multa de 3.000 euros o que, per exemple, per beure cervesa amb alcohol en un estadi
de futbol també et poden caure 3.000 euros. És a dir, hi ha una crisi evident dintre de
l’Estat espanyol i una confusió de la jerarquia d’aquests valors que es volen enterbolir
buscant fets que puguin ser tan desagradables, que nosaltres tampoc no compartim,
com poden ser el tema dels símbols. Per aquest motiu, ens abstindrem. I ens
abstindrem perquè considerem que la finalitat d’aquesta moció era emmascarar els
greus fets que es van produir a Madrid l’11 de setembre de 2013.
Intervé el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, i diu: Nosaltres creiem
que el que va ser realment destacable del dia 11 de setembre de 2013 va ser la
immensa mobilització que es va fer arreu de tot el Principat, de forma pacífica i cívica,
d’una bona part de la població catalana, que va manifestar el seu desig democràtic de
decidir el seu futur polític. Aquest és el gran fet destacable de l’Onze de Setembre.
Lamentablement, aquell mateix dia es va produir un altre fet destacable, que és l’intent
d’un grup feixista de rebentar un acte institucional organitzat per una institució
democràtica, on es va arribar fins i tot a l’agressió física, i el llançament de gasos
lacrimògens, no de petards ni material pirotècnic, sinó de gasos lacrimògens que
atemptaven contra la integritat física dels presents. I vam poder veure repetidament
per la televisió com s’agredia i empenyia a diputats i càrrecs electes presents en aquell
acte i a la resta de ciutadans que hi havia.

Avui, vivim en un país, l’Estat espanyol, on si algú entra aquí, rebenta aquest Ple i ens
dóna dues galetes a cadascú dels presents comet una falta, però cremar la bandera
espanyola que hi ha darrere del President és un delicte. Per tant, és un autèntic
contrasentit que això es pugui produir i ens preocupa molt la presència de grups
violents i feixistes que actuen d’aquesta forma, que poden rebentar un acte
democràtic, que poden agredir físicament les persones i que se’n van amb una multa
de 300 euros, com deia el senyor Portabella. I creiem que realment la moció que ens
presentava el PP pretenia equiparar uns fets amb uns altres.
Des del nostre Grup, condemnem enèrgicament la crema de banderes i fotografies.
Ens sembla que no cal ni que ho diguem perquè es dóna per segur, el mateix que
dono per segur que fa la resta de Grups presents a la sala, però creiem que és una
moció que té aquesta mala intenció de voler equiparar ambdós fets o voler
emmascarar els fets que es van produir a la Delegació del Govern. Creiem que el que
cal condemnar és que avui, en l’Estat espanyol, els grups feixistes i ultradretans
puguin actuar emparats per la llei; que pugui haver, emparada per la llei, propaganda
que nega l’Holocaust -només cal entrar a Internet per veure-ho- o que no condemnen
les violacions dels drets humans que durant 35 anys es van produir a l’Estat espanyol.
Per tant, per tots aquests motius i donant per segur que condemnem enèrgicament la
crema de banderes i fotografies, que no només condemnem sinó que rebutgem, no
tolerem ni hem practicat ni practicarem mai, però creiem que aquesta moció pretenia
equiparar ambdós fets i el que ens preocupa profundament és l’agressió feixista contra
un acte institucional organitzat pel Govern de Catalunya, ens abstindrem.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, i diu: Començaré expressant el posicionament del
meu Grup. Jo crec que no podem votar en contra d’un acord que diu exactament: El
Ple de la Diputació de Barcelona manifesta el seu rebuig a les declaracions i als actes
intolerants i de menyspreu de qualsevol signe. Això és el que diu l’acord, és el que diu
la frase concreta i, per tant, nosaltres encara que el cos ens demana una altra cosa,
pel que ara explicaré, votarem favorablement aquesta moció transaccionada entre el
Grup Popular i el Grup de CiU.
Però no farem un SÍ crític sinó un SÍ molt crític perquè considerem que, quan ha
començat aquesta sessió plenària, s’ha fet lectura, per part del President, d’una
declaració institucional acordada amb una força molt important on es recollia ,potser
d’un manera no molt detallada, però es recollia, el sentir d’aquesta moció. I llegiré
l’últim paràgraf, que és prou ample com per incloure això. Ens diu: “Enfront d’aquells
que practiquen la intolerància, menyspreen la convivència i no respecten ni la llibertat
d’expressió, ni les institucions ni la integritat de les persones que pensen diferent, la
Diputació de Barcelona manifesta, una vegada més, el ferm compromís d’aquesta
institució amb la llibertat i la democràcia”. Per tant, ens preguntem quins són els motius
que han portat el PP a presentar aquesta moció i, fins i tot, a arribar a aquesta
transacció amb CiU. Encara ens ho preguntem. Pensem que és descafeïnar aquesta
declaració, que era molt important i tenia, com deia abans, una força molt important.
A més, si llegim aquesta transacció, se’ns diu en el primer paràgraf que s’han produït
fets i declaracions que, lluny de perseguir l’enfortiment de la convivència, han anat

adreçats a enaltir la intolerància. La veritat és que se’ns fa molt difícil i ens incomoda
molt haver de votar, com hem fet, una moció quan el Grup que subscriu i presenta
aquesta declaració és un Grup que, en un moment donat, ha estat capaç de recollir
signatures contra Catalunya i d’elaborar falques publicitàries contra Catalunya. Això
també està lluny, d’alguna manera, de perseguir l’enfortiment de la convivència al
nostre país i, per tant, a nosaltres se’ns fa molt i molt difícil -no podem votar NO- i
volíem ser molt crítics en aquesta intervenció.
Pensem una altra cosa, arriba un moment, aquesta ha estat una reflexió del meu Grup,
i estem en un moment molt difícil al nostre país, amb una situació extrema. Nosaltres,
que vivim les vides als nostres municipis, veiem com hi ha moltes famílies a qui costa
arribar a final de mes i tanta gent que ja no és que no tingui feina sinó que no té la
prestació d’atur ni un petit ajut. Com és possible que dediquem dos punts a dir
exactament el mateix? Potser podríem dedicar un apart d’aquestes energies a intentar
solucionar mínimament aquests problemes reals que trobem al carrer. De manera que
això és el que volíem dir, però en tot cas votarem favorablement.
De nou intervé el Sr. Villagrasa qui diu: “Muy brevemente porque creo que, al final, el
proponente es quien cierra el debate. En todas las mociones es asi. Simplemente,
decir que tapar... Si me permite, señor Presidente, lo que no puedo consentir es que
se dude de la actitud democrática del Grupo Popular y de mi partido, porque nada de
tapar. Los primeros en condenar los actos fascistas en la Delegación de la Generalitat
de Cataluña en Madrid fueron el PP y el Gobierno de España, el cual a día de hoy,
creo, está formado por el PP. Por lo tanto, nada de tapar.
Y dar por seguras algunas cosas es malo en democracia y que, de la misma manera
que fue intolerable lo que pasó en Madrid, tampoco se puede consentir que, cuando se
queman y denigran los símbolos de la democracia, nos callamos y damos por seguro
que los condenamos. No, no. Hemos de hacerlo tantas veces como sea necesario
porque si no es un insulto a la democracia.
Y después se ha dicho alguna mentira, y permítame la expresión la portavoz del PSC.
Nosotros no hemos recogido nunca firmas contra Cataluña. Nunca. Esto es falso y es
mentira. Recogíamos firmas contra una Ley que entendíamos inconstitucional y que,
por lo tanto, es opinable. Esto es y, una vez que se aprobó, la acatamos pero no
vamos contra Cataluña sino contra una Ley.
Y después aquí se ha debatido hasta cuatro veces la misma cosa: la reforma local, sin
haber sido aprobada ni existir borrador alguno y simplemente guiándose por rumores.
Ha sido debatida desde el primer día en este Pleno como mínimo al menos cuatro
veces, que yo recuerde. ¡Qué pérdida de tiempo! Dicho esto, me reitero que, cuando
condenamos todos los actos de intolerancia que pasaron el día 11 de septiembre de
2013 y, evidentemente, los posteriores del día 19 de septiembre de 2013”.
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), i del Partit Popular (6) i l’abstenció dels diputats
assistents del d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa

(4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat
definitiu de 44 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 6243 al 7749 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a les sessions ordinàries de data 11 i 25 de juliol de 2013.
Obert el capítol de Precs i Preguntes el Sr. Portabella diu: Pròpiament no és un prec,
però com tampoc no és una pregunta he preferit posar-ho en el capítol de precs.
Només volem deixar constància d’una cosa: que els portaveus de quatre dels cinc
Grups aquí constituïts a la Diputació hem consensuat un text per donar suport als
mestres i educadors de les Illes Balears que estan en vaga per defensar la immersió
lingüística en català a les seves escoles, text que se’ls trametrà com a portaveus de la
Diputació.
Tot seguit intervé el President del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Funes, i diu: Molt breu.
És el tercer Ple seguit on intervinc en un tema vinculat a la XAL. Fa dos Plens, vam fer
un acord que més o menys venia a dir que, en el marc del Consell d’Administració i la
Junta General es tractarien els assumptes vinculats als acomiadaments dels quinze
treballadors que es van acomiadar. En la Junta General d’abans de vacances vam
tenir l’oportunitat d’analitzar l’informe que ens va fer el conseller delegat. Tot i això,
entenem que l’esperit de la moció que es va aprovar anteriorment volia dir que calia un
exercici de mediació, conciliació i negociació amb els treballadors acomiadats.
El que ens consta en aquest moment és que això no s’està produint; no s’està anant a
conciliar amb els treballadors acomiadats per part de la XAL i demanem que això sí
que es faci perquè creiem que era a l’acord de la moció que vam aprovar el juny. I,
alhora, entenem que com ha passat temps amb les vacances pel mig esperem que la
resta de Grups que consideraven que necessitaven temps per reflexionar en relació
amb el que es faria amb la XAL ho facin i en el marc d’un Consell d’Administració es
puguin tractar amb profunditat l’informe que ens va fer el conseller delegat i la situació
de la XAL, que creiem que està lluny de ser normal.
Per tant, el nostre prec és que, en la mesura de les possibilitats, es convoqui
urgentment el Consell d’Administració de la XAL i, en un to més conciliador, s’analitzi
la situació de les quinze persones acomiadades, fet que creiem que és l’esperit del
que tots i totes vam aprovar majoritàriament en el mes de juny i vam debatre
posteriorment en el mes de juliol.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Per sumar-nos i insistir en aquesta petició
que ha fet el President del Grup d’ICV de la Diputació. És veritat que es va convocar
aquesta reunió, aquest Consell pel juliol, coincidint amb la sessió plenària de la
Diputació i que en aquell moment hi havia algun Grup que ens va demanar temps, que
hi havia un informe, que necessitava llegir-lo, analitzar-lo i estudiar-lo i ja en parlaríem
a partir d’aquí.

També, en principi, per les notícies que tenim no s’ha seguit ni s’ha treballat en aquest
camí d’arribar a acords amb els treballadors i a intentar millorar les seves condicions
en cas de sortida de la XAL i, per tant, el que faríem seria sumar-nos a aquesta petició
que ha fet el senyor Funes.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
13 hores i 10 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 541443 al 541485.
Barcelona, 12 de novembre de 2013
La Secretària General

