ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el 31 d’octubre de 2013, a les 12 hores i 20 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 Sr. Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident primer,
Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, Sra. Mercè Conesa i Pagès,
Vicepresident tercer, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, Sr. Antoni
Fogué i Moya, i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació
senyors/senyores: Xavier Amor i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera,
Jaume Bosch i Pugès, Manuel Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura,
Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i
Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier
García Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, Carme
García i Lores, Ignasi Giménez i Renom, Mireia Hernández i Hernández, Sara
Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i
Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep
Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi
Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol,
Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i
Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep
Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya,
Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil.
Actua de secretària la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. Jose Luis Martínez-Alonso
Camps, la Interventora General, Sra. Teresa Raurich Montasell i el Tresorer, Sr. Josep
Abella Albiñana.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de setembre de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la separació de la Diputació de
Barcelona del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb
efectes 1 de gener 2014, i l’atorgament d’una aportació extraordinària.

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
3.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit 20/2013 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.
Intervenció General
4.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe de l’estat d’execució dels
pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a data 30 de
setembre de 2013.
5.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança
Fiscal de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en allò que afecta a
Serveis. Epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2013-2014.
6.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances,
taxes i preus públics que regiran per a l’exercici de 2014 i següents.
Tresoreria
7.- Dictamen que proposa donar compte del grau de compliment dels terminis de
pagament del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2013.
Organisme de Gestió Tributària
8.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
9.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Bigues i Riells, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
10.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
11.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
12.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Olvan, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

13.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
14.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
15.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el Grup ICV-EUiA-E de la Diputació de Barcelona, per a la
creació del Consorci Cadastral de Catalunya.
2.- Moció que presenta el Grup PSC-PM de la Diputació de Barcelona, sobre
l’Organisme de Gestió Tributària.
3.- Moció que presenten els Grups ERC-AM i ICV-EUiA-E, de la Diputació de
Barcelona, de suport a les querelles per crims contra la humanitat per l’afusellament
del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i la resta de víctimes del
franquisme.
4.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern.
5.- Precs.
6.- Preguntes.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de setembre de
2013.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre
de 2013, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen de data 17 d’octubre de 2013, que proposa aprovar inicialment la
separació de la Diputació de Barcelona del Consorci Institut d’Estudis Regionals
i Metropolitans de Barcelona, amb efectes 1 de gener 2014, i l’atorgament d’una
aportació extraordinària.
I. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) va ser
constituït l’any 1984 per la Corporació Metropolitana de Barcelona (després
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona), la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, i després es va anar ampliant la seva representació, i progressivament
entraren a formar-ne part l’Ajuntament de Barcelona, les Universitats de Barcelona i
Politècnica de Catalunya, el Consorci de la Zona Franca, la Federació de Municipis, la
Generalitat de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i, la Diputació de Barcelona
mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 1988.
El Consorci, en el Consell de Govern de 29 de març de 2011, va acordar l’aprovació
inicial de la modificació dels seus Estatuts i aquests varen ser ratificats per la Diputació
de Barcelona en sessió plenària de 28 de març de 2012. Aquests Estatuts no varen
esdevenir definitius perquè no varen ser ratificats per tots els membres del Consorci, i,
per tant, resten vigents els estatuts aprovats pel Consell de Govern del Consorci en
sessió de data 29 de juny de 2006.
Atès que el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té com a
objecte la promoció d’estudis, activitats de recerca i de formació en els temes urbans i
metropolitans que configuren les diverses realitats de les ciutats de Catalunya,
particularment els referits a la conurbació barcelonina.
Atès el nou context socioeconòmic i atenent als processos de reordenació de les
administracions públiques i de les actuacions que han de dur a terme en relació amb
les competències respectives, de vegades concurrents, servint amb objectivitat els
interessos generals i sotmetent les seves activitats als principis d’eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració i coordinació.
Atès que l’adquisició de coneixement i la formació universitària són àmbits objecte del
consorci com a forma de cooperació de les administracions públiques i de gestió dels
serveis públics locals que poden ser recolzats per part de la Diputació de Barcelona
mitjançant altres instruments administratius.
Atès que l’actual context requereix la priorització de l’ús d’altres instruments de
cooperació administrativa com ara els convenis de cooperació administrativa que no
suposen la provisió d’estructures específiques dintre del sector públic local.

Atès, per tant, que es considera oportú iniciar el procediment per aprovar la separació
de la Diputació de Barcelona com a membre del Consorci Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona.
Atès que la Diputació de Barcelona no té cap deute pendent amb el Consorci Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Atès que en data 9 de setembre de 2013 (i, posteriorment entrada per Registre en data
2 d’octubre de 2013) el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona ha tramès un escrit a la Diputació de Barcelona sol·licitant una aportació
extraordinària de 130.000 € per tal de poder adaptar i mantenir estructura suficient per
al disseny i confecció de bases de dades per a l’anàlisi de temes relacionats amb les
principals línies de recerca, mentre es garanteix un marge de temps per procedir a la
necessària reestructuració.
Atès que es considera adequada l’aportació sol·licitada i ajustada a criteris objectius de
càlcul tal i com es desprèn de l’informe del Responsable de Planificació Estratègica de
la Diputació de Barcelona de data 10 de setembre de 2013.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
De conformitat amb l’article 18 dels Estatuts vigents del Consorci Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona s’assenyala que:
“1. Procedirà la separació de les institucions consorciades sempre que ho hagi
acordat el seu òrgan de govern competent, indicant la causa de la decisió, quan no
siguin perjudicats els interessos públics generals que el consorci representa i estigui la
institució sol·licitant al corrent dels seus compromisos anteriors, garanteixi el pagament
de les aportacions compromeses i la liquidació de les seves obligacions pendents.
2. Per garantir el bon funcionament del consorci, els seus membres no podran retirarse’n fins que hi hagi acord vàlid del Consell de Govern que aprovi la separació de la
institució consorciada, i aquest acord no es podrà portar a terme fins el final de
l’anualitat començada i/o fins que hagués acabat de pagar l’amortització de serveis
delegats”.
La competència per acordar la separació del consorci correspon al Ple, amb el quòrum
previst a l’article 313.2 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel D179/195, de 13 de juny, que preveu que l’acord de separació s’adoptarà
amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació.
Respecte de les condicions per a la separació, l’art. 323 del citat text legal, estableix
que l’entitat que se separa ha d’estar al corrent en el compliment de les obligacions i
compromisos anteriors i garantir el compliment dels que hi hagi pendents.
D’acord amb l’article 179 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003, de 28 d’abril, l’acord, en necessitar un quòrum
qualificat, la Secretaria i la Intervenció han emès l’informe preceptiu previst.

De conformitat amb l’article 313.3 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel D179/195, de 13 de juny, que preveu que l’acord de separació,
s’haurà de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies.
Atès que els estatuts reguladors del Consorci no estableixen termini de preavís per a
la separació de qualsevol dels ens consorciats.
En conseqüència, trobant-se al corrent de les obligacions econòmiques vers el
Consorci, vist l’informe favorable conjunt de la Secretaria i la Intervenció, i atesos els
motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència eleva al Ple, previ
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la separació de la Diputació de Barcelona com a
membre de ple dret del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona amb efectes 1 de gener de 2014.
Segon.- COMUNICAR el present acord al Consorci Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona per a què procedeixi a tramitar la separació conforme el
que disposen els seus Estatuts i la conseqüent modificació d’aquests.
Tercer.-. SOTMETRE l’expedient de separació del Consorci a informació pública pel
termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la
Corporació.
Quart.- DISPOSAR que, un cop transcorregut el període d’informació pública sense
que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.
Cinquè.- APROVAR una aportació extraordinària al Consorci de 130.000 € en base a
les raons adduïdes a la part expositiva, en relació al necessari procés de canvi en les
estructures, sense perjudicar els interessos públics generals que el Consorci
representa, de conformitat amb el que prescriu l’article 18 dels seus estatuts, i
autoritzar i disposar la despesa amb la següent distribució pressupostària: 65.000 € a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/10700/949A0/46700 del vigent pressupost
corporatiu, i 65.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10700/949../467.. del
pressupost de 2014.
Declarar la pluriennalitat de la despesa de 130.000 € que es faran efectius en dos
pagaments: 65.000 € al desembre de 2013 prèvia presentació abans del 15 de
desembre de 2013 de la memòria d’activitats del 2013 i la proposta d’activitats pel
2014, i els restants 65.000 € es faran efectius al desembre de 2014 prèvia presentació
abans del 15 de desembre de 2014 de la memòria de les activitats del 2014.

A petició del Servei de Control Econòmico-Financer de la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona s’hauran de presentar els comptes anuals del Consorci dels
anys 2013 i 2014.
Sisè.- FACULTAR el President de la Corporació, tan àmpliament com en dret sigui
necessari, per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la deguda
efectivitat dels presents acords.
Setè.- NOTIFICAR el present acord al Consorci Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la
Universitat Pompeu Fabra, el Consorci de la Zona Franca, i la Federació de Municipis
de Catalunya per al seu coneixement i efectes.
Vuitè.- PUBLICAR l’anunci de la separació definitiva del Consorci Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de
la Corporació.
La Presidència dóna la paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas, qui
manifesta el vot negatiu del seu grup.
A continuació intervé la Portaveu del Grup dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Per anunciar, també, el nostre vot en contra d’aquest
dictamen i aprofitar per afegir, molt ràpidament, la importància que té l’IERMB no
només per a l’Àrea Metropolitana sinó per a tota la demarcació i, per això, la gravetat
que suposa la sortida de la Diputació d’aquest Consorci.
Un Consorci que ja fa molts anys que hi és i al qual, a banda d’altres patrons,
bàsicament li han donat suport l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Ajuntament
de Barcelona i, fins al que ara es proposa, també la Diputació. I el nostre Grup ha fet
una reflexió que crec que és molt important: amb aquesta sortida, si abans eren
representats en aquest Consorci els 311 ajuntaments de la demarcació de Barcelona
gràcies a la presència de la Diputació, doncs ara no; ara hi seran únicament
l’Ajuntament de Barcelona i els 36 ajuntaments de l’AMB.
Gràcies a la feina d’anàlisi de la realitat metropolitana i de la demarcació, han sorgit
estudis com el Pla Territorial de la Regió Metropolitana i jo que crec que (parlo en nom
del meu Grup) és un error que la Diputació de Barcelona surti d’aquest Consorci. A
més a més, es continuarà donant suport a aquest Institut (ja sabem això) però pensem
que és important ser-hi presents des de dintre per poder garantir que aquest Institut
continuï estudiant els hàbits de vida i tota una sèrie d’elements que són
imprescindibles perquè nosaltres puguem prendre les decisions adequades en política.
De manera que torno a expressar el nostre vot en contra.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres ens abstindrem en aquest punt,
en tant en quant considerem innecessari que la Diputació surti de l’IERMB, el qual té

una llarga trajectòria i uns estudis que són de gran utilitat, i jo crec que qui surten
perjudicats per la sortida de la Diputació d’aquest Consorci són els municipis que no
formen part de l’AMB, perquè, com s’ha dit i entès, l’AMB continuarà sent motiu
d’anàlisi per la presència dels 36 municipis (amb l’Ajuntament de Barcelona al
capdavant) de l’AMB, però alguna de les enquestes amb aquestes mostres gegantines
et permeten aproximar-te a la realitat sociològica de tota la circumscripció de
Barcelona i, per tant, no veiem que sigui necessari que la Diputació, s’aparti d’aquest
Consorci. Per aquest motiu, ens abstenim.
La Presidència dóna la paraula a la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Sra. Conesa, qui diu: Bé, no és la intenció del
Grup proponent convèncer-los ni canviar la seva opinió (la respectem), però sí que des
de la Diputació i els serveis tècnics s’ha fet una anàlisi exhaustiva del funcionament de
l’Organisme, especialment per part dels serveis d’Intervenció.
En primer lloc, nosaltres coneixem la tasca que l’IERMB ha realitzat al llarg d’aquests
anys i, també, l’alt nivell qualitatiu dels seus treballs, però considerem necessari un
canvi en les dinàmiques de relació que té la Diputació amb aquest tipus d’Organisme,
no només amb l’IERMB sinó també amb altres organismes, bàsicament perquè, tot i
ser presents, tenim poca intervenció en el que és el sistema de gestió i funcionament. I
creiem que calen canvis estructurals en el propi IERMB i afrontar d’una vegada la
situació de dèficit continuat que, evidentment, ens preocupa.
Creiem que podem i som capaços d’obrir una nova etapa de col·laboració que ha de
ser profitosa tant per a la Diputació com per a l’IERMB. És més, amb una possibilitat
d’ampliar la prospecció i l’anàlisi que estava fent aquest Institut i, per tant, entenem
que el que estem fent és adaptar-nos als nous temps, on se’ns demana més exigència
i rendiment de comptes i, per tant, preparar-nos per a aquest moment. Ser
coresponsables amb el dèficit que ha generat aquest Institut fins ara és una manera de
fer-ho.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, de conformitat amb el quòrum previst
a l’article 47.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vot favorable dels diputats assistents dels grups polítics de
Convergència i Unió (20) i del Partit Popular (6), el vot en contra del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (19) i d’Iniciativa per Catalunya Verds,
Esquerra Unida i Alternativa, Entesa (4) i l’abstenció d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) sent el resultat definitiu de 26 vots a favor 23 vots en
contra i 2 abstencions.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
3.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2013, que proposa aprovar la modificació
de crèdit 20/2013 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.
Vist, per altra banda, que en l’aplicació pressupostària 011A0 91300 2C000 del capítol
9 de l’estat d’ingressos del pressupost de la Corporació per a enguany hi ha
consignada una previsió per concertar préstecs a llarg termini, per import de
33.000.000,00 euros, destinats a finançar, amb caràcter de recurs afectat, diverses
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses, així identificades en el Pla
d’Inversions annex al referit pressupost.
Vist que les disponibilitats líquides de tresoreria gestionades en el decurs de l’exercici
han permès atendre el pagament de totes les despeses en les respectives dates de
venciment, sense necessitat de disposar del crèdit a llarg termini abans esmentat.
Atès que en l'avançament de la liquidació del pressupost d'enguany - actualment en
elaboració per a l’expedient del projecte de pressupost de la Corporació per a l'any
2014 -, s’estima que el romanent líquid de tresoreria a la fi del present exercici, un cop
deduïts els imports corresponents al finançament de la incorporació dels romanents de
crèdit, resultarà encara folgadament positiu.
Considerant que de les disponibilitats líquides immediates que s'han comentat
anteriorment, i de la capacitat de finançament a curt termini que posa de manifest en
l’estimació del romanent de tresoreria a final de l’exercici, es pot inferir que no serà
necessari disposar el recurs al crèdit abans esmentat, atès que la Corporació disposa
dels recursos propis suficients per finançar els projectes d'inversió que havien de
finançar-se amb càrrec a la concertació de nou endeutament.
Per tot plegat, i amb la finalitat de no incrementar l'endeutament de la Corporació, tot
seguint la línia establerta per la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, es considera convenient renunciar a la concertació de
l’operació de préstec a llarg termini prevista al pressupost de 2013, cosa que permetrà
finalitzar l’exercici amb una reducció 33.000.000,00 euros respecte del deute viu que
hauria resultat si s’hagués disposat la totalitat del préstec inicialment previst al
pressupost, i modificar l'afectació establerta al Pla d'Inversions, determinant que
aquestes despeses es financin íntegrament amb recursos propis de la Corporació.

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 que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària segons els formularis enviats
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, 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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 20/2013 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 quaranta-cinc milions noranta-set mil cent
cinquanta-quatre euros amb noranta-un cèntims (45.097.154,91 EUR) amb el detall
que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els
efectes.
Segon.- RENUNCIAR a la concertació de l’operació de préstec a llarg termini per
import de 33.000.000,00 euros prevista en l’aplicació pressupostària 011A0 91300
2C000 del capítol 9 de l’estat d’ingressos del Pressupost de la Diputació de Barcelona
per a l’exercici 2013, cosa que permetrà finalitzar l’exercici amb una reducció d’aquest
mateix import en el deute viu que hauria resultat si s’hagués disposat la totalitat del
préstec inicialment previst al pressupost.
Tercer.- DETERMINAR que les inversions previstes en les aplicacions pressupostàries
de l’estat de despeses que havien de finançar-se amb la concertació d’endeutament a
llarg termini es financin íntegrament amb càrrec a ingressos corrents de l’exercici.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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.
Sisè.- 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, aplicant l’article 177.6 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el cas
que fos necessària la immediata execució per motiu d’interès general l’aplicació
pressupostària G/60100/231A0/46241.
Setè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Vuitè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (6) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
47 vots a favor i 4 abstencions.
Intervenció General
4.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2013, que proposa donar compte de
l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus
Organismes autònoms, amb data 30 de setembre de 2013.
La Base 7ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2013 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.

A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
30 de setembre d’enguany, d’acord amb l’extracció realitzada en data 4 d’octubre
respecte de la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de
Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació.
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms fins el 30 de setembre d’enguany.
Vist l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada
pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al
BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
a la data de 30 de setembre de 2013, segons els estats que s’acompanyen com a
annex al present dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
5.- Dictamen de data 15 d’octubre de 2013, que proposa aprovar la modificació
de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre, en allò que afecta a Serveis. Epígraf II. Ensenyaments reglats.
Curs acadèmic 2013-2014.
Vista la proposta presentada per la Gerència de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre, que obeeix al fet que es considera procedent efectuar una revisió dels imports
que regeixen la tarifa reguladora de les Taxes per a les activitats i serveis que
gestiona.
Atès que aquesta modificació que es proposa no afecta el seu articulat, sinó només la
seva tarifa, concretament als Serveis i Activitats, epígraf II. Ensenyaments reglats.
Curs acadèmic 2013-2014, apartat 1. Matrícules, i 1.4. Grau de Dansa i Grau d’Art

Dramàtic, i apartat 2. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, 2.2
Matrícula (preu per crèdit).
Vist que aquestes taxes havien estat objecte d’actualització per acord del Ple de 20 de
desembre de 2012, incrementant-se un 66,7% respecte el curs acadèmic anterior,
seguint els criteris establerts pel decret 77/2012 de 10 de juliol de la Generalitat de
Catalunya.
Atès però, que amb posterioritat es va publicar l’Ordre del Departament
d’Ensenyament 80/2013, de 2 de maig, que regula expressament els preus actuals i
els posteriors en referència als ensenyaments artístics superiors conduents al títol
superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de
l’Educació Superior, on s’estableix que l’import del preu pel concepte de matrícula
s’incrementarà progressivament al llarg de quatre cursos acadèmics següents per tal
d’assolir l’analogia amb els preus universitaris.
Per tot l’exposat, els imports de les taxes per ensenyaments reglats en l’Institut del
Teatre per al curs 2013-2014 apartat 1.4 es modifiquen ara a la baixa (decrement del
29,97%), de forma que la variació respecte de les del curs anterior haurà quedat en un
increment del 16,7%.
Seguint el mateix criteri els imports de les taxes per ensenyaments reglats, apartats
2.2 en l’Institut del Teatre per al curs 2013-2014 es modifiquen també a la baixa
(decrement del 36,04%), cosa que deixa l’augment respecte de les del curs anterior en
un 6,6%
Per altra part, i respecte al Grau de Dansa i Grau en Art Dramàtic, es modifica el règim
de fraccionaments i ajornaments per tal de donar unes majors facilitats de pagament
de les matrícules als alumnes.
Vista la memòria econòmico-financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 i 26 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Vist l’informe emès per l’interventor delegat sobre la proposta de modificació de les
taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre aplicables al curs acadèmic 20132014.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de

gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte
disposicions interpretatives i clarificadores.
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna
d’elles.
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents
ordenances fiscals.
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs.
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals.
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del propi TRHL.
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals.
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus
públics.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment, la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança
Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom lnstitut del Teatre en allò que afecta als
Serveis i Activitats. Epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2013-2014,
apartat 1. Matrícules, 1.4. Grau de Dansa i Grau d’Art Dramàtic, i apartat 2. Escola
Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, 2.2. Matrícula (preu per crèdit), que
queden establerts com tot seguit s’indica:
1.4. Grau de Dansa i Grau en Art Dramàtic:
- Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System)

27,68

13,84

L’import de la matrícula dels estudis de grau podrà fraccionar-se i ajornar-se de
la següent manera:
 El 60% de l’import de la matrícula s’haurà d’abonar el mes de setembre.
 El 20% de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació bancària
durant la primera quinzena del mes de febrer.
 El 20% restant de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació
bancària durant el mes d’abril.
En aquests casos es dispensa els alumnes de la constitució de garantia i del
cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats.
 En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la
cancel·lació de la matrícula de l’alumne, amb la consegüent pèrdua dels
efectes acadèmics de la mateixa.
2. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle
2.2. Matrícula (preu per crèdit):
57,00

28,50

Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors
acords provisionals, així com el text íntegre de les modificacions aprovades, durant el
termini de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran
examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions.

Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la
publicació al citat Butlletí.
Sisè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
modificacions introduïdes a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i
a la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr.
Cayuela, qui diu: Molt breument perquè ho hem comentat a la Informativa i, a més a
més, ja ho hem parlat aquest matí amb el diputat delegat de l’Àrea. Nosaltres, tal com
vam manifestar a la Comissió Informativa, estem satisfets que es faci un pas enrere en
el que és la pujada, considerada abusiva, del curs d’enguany, que va ser de més del
66% i la proposta que avui es porta al Ple reduïa les quotes aproximadament un 16%,
en alguns casos, fins i tot superior, i també considerem positiu que es pugui fer el
pagament fraccionat de les matrícules.
El que ens preocupa és un paràgraf, que llegeixo literalment, que diu que en cas que
algun dels pagaments no es porti a terme, es cancel·larà la matrícula de l’alumne amb
la consegüent pèrdua dels efectes de la mateixa. En la situació en què estem, queda
clar que si algun dels molts alumnes que té l’Institut del Teatre (IT) no pot fer front, en
un moment donat, a alguns d’aquests tres pagaments, considerem que la pèrdua de la
matrícula seria un fet molt greu i que segurament pot ser per una qüestió
sobrevinguda. I el que sí que demanem, per tant, és que o bé es retiri aquesta clàusula
addicional o bé es faci un nou redactat que digui que en cas que no es puguin fer
efectius, de cap manera, els pagaments sí que es perdria el dret. Si algú acaba no fent
efectiu aquest pagament durant tot el curs, sí que podem arribar a trobar lògic que
perdi els seus estudis, la seva matrícula i els efectes acadèmics, però si en algun
moment donat d’aquests tres terminis no hi pot fer front s’han de buscar altres
fórmules perquè ens podem trobar amb què el tercer termini (abril) és gairebé la
finalització del curs. I perdre els drets o efectes acadèmics al final de curs per una
qüestió de dies a l’hora de fer aquest pagament seria molt injust. Per tant, demanem o
bé suprimir aquest paràgraf, i nosaltres votaríem a favor de tot el dictamen, o que, en
tot cas, es garanteixi que no es perdran els efectes acadèmics fins que s’hagin esgotat
totes les vies per fer efectiu aquest pagament.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares qui diu: De fet, aquesta qüestió ja es va plantejar a la Junta de Govern i en
el Consell de l’IT ahir mateix. És cert que el que diu la normativa és això, però ja no és
una cosa nova, sinó que en l’anterior sistema de pagament i en les anteriors taxes
existia ja aquesta expressió dins del que era la normativa.
És evident que, segons el que ens diuen els serveis d’Intervenció de l’IT, és necessari
que hi sigui però també és evident que el que s’ha fet, se seguirà fent. El que es farà

sempre, insisteixo, i s’ha fet, és buscar totes les possibilitats perquè aquell alumne no
perdi la condició d’alumne per aquelles condicions relacionades amb no poder pagar
una quota mensual o trimestral. En tot cas, el que s’ha fet sempre i se seguirà fent és
exhaurir, fins a l’última possibilitat, el cobrament o el no cobrament d’aquesta taxa per
part dels alumnes i si, finalment, no hi ha manera d’ajudar-lo ni ajornar-li ni aconseguir
el pagament (o, fins i tot, pot ser que l’alumne sigui insolvent i se li busquin altres vies
perquè pugui seguir a l’IT, com s’ha fet sempre), si això no és possible i no hi ha
voluntat de pagar, llavors passaria això que diu la normativa però, en principi, no és
aquesta la voluntat de l’IT.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
6.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2013, que proposa aprovar provisionalment
la modificació de les ordenances, taxes i preus públics que regiran per a
l’exercici de 2014 i següents.
Vistos els escrits presentats pels diferents centres gestors i organismes autònoms
d’aquesta Diputació, proposant les corresponents modificacions i actualitzacions en
relació amb les ordenances fiscals, taxes i preus públics que hauran de regir a partir
de l’1 de gener de 2014.
Per indicació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies s’havia
recordat els diferents centres gestors que el conjunt de les taxes i preus públics hauria
de tendir progressivament a assolir la cobertura dels costos dels serveis prestats, i que
aquells imports que hagin d’actualitzar-se d’acord amb l’evolució dels preus haurien de
prendre com a referència un increment del 2,9%, que es correspon amb l’lPC
interanual resultant de l’exercici passat, publicat el 15 gener de 2013.
En les propostes rebudes es contenen noves prestacions, se’n suprimeixen d’altres,
n’hi ha que es mantenen sense variacions, que s’incrementen singularment per raons
que es justifiquen o d’altres que s’actualitzen d’acord amb l’evolució dels preus al
consum.
Pel que fa als textos articulats de les ordenances, en general, les modificacions
proposades són conseqüència de la necessària adaptació a canvis normatius,
obeeixen a millores de redacció o a precisions interpretatives.
Per altra banda, l’organització de les tarifes de taxes i preus públics annexes a les
ordenances fiscals ha estat adaptada a les modificacions operades en l’organigrama
de la Corporació en el decurs de l’any passat.
Tot seguit s’exposen, de manera resumida, les modificacions proposades perquè
entrin en vigor a partir de l’1 de gener de l‘any vinent:
-

Entre les taxes gestionades per la Direcció del Palau Güell, se n’hi afegeix una
per a la sala Cambra blava que s’ha incorporat entre els espais que poden ser

objecte d’utilització per tercers, i s’introdueix una nova taxa per la visita guiada
vinculada a la utilització d’aquests espais; pel que fa a les visites al palau,
l’entrada individual passa a anomenar-se entrada general, s’estableixen nous
supòsits d’entrada reduïda, es creen les entrades mini i per la visita educativa
dinamitzada per a escoles, s’incorporen nous supòsits d’exempció i s’hi recull la
possibilitat d’emetre vals de descompte per a usuaris de la Ruta del Modernisme,
dins del marc del Conveni específic subscrit amb l’Institut del Paisatge Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona, i també amb motiu de la participació de la Diputació
en fires, congressos i altres esdeveniments que puguin servir per impulsar la
marca “Palau Güell” i potenciar les visites al Palau.
-

Degut a canvis en l’estructura orgànica els preus públics de l’anterior Direcció de
Comunicació passen a estar gestionats pel Gabinet de Premsa i Comunicació, i
a la seva tarifa s’addicionen nous preus per a diverses tipologies de publicacions
pròpies, i s’hi incorpora una menció a la normativa aplicable a la comercialització
de llibres editats per d’altri. Les taxes del Servei del Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i altres Publicacions Oficials es mantenen sense canvis, tret que
s’hi indica que són gestionades directament per aquest Servei, i no pas de
l’extingida Direcció de Comunicació.

- Respecte les taxes de la Gerència de Serveis de Biblioteques s’incorpora una
nova taxa pel servei de reproducció d’imatges digitals d’alta resolució. En relació
als preus públics es creen tres nous preus. Dos d’ells corresponen a la venda de
llibres obsolets; d’aquesta manera es rendibilitza un bé ja obsolet alhora que
s’estalvia el cost d’haver-lo de retirar de la biblioteca; es tracta de llibres
amortitzats i que han tingut un ús de consulta i préstec continuat d’un mínim de 5
anys. El tercer preu públic de nova creació és el relatiu a la venda de samarretes
amb la imatge gènius.
- Totes les taxes gestionades per la Subdirecció de Logística s’actualitzen al 2,9%
de l’índex de preus al consum, però també s’incorpora un nou import per la
utilització d’espais degut a la incorporació d’un nou despatx al Recinte Mundet
(Pavelló Migjorn), també s’adapten altres tarifes a la capacitat de les sales; les
taxes relatives a la utilització de determinats espais de La Masia del recinte
Torribera se suprimeixen tota vegada que és previst destinar aquests espais a
altres usos; els preus de l’aparcament de vehicles al Recinte Torribera
s’incrementen d’un 2,9%, arrodonint-los a imports múltiples de 0,05 euros, i
s’incorpora una tarifa per a superfícies d’exteriors del recinte quan afecti a un
espai superior a 1.000 metres quadrats. En relació a les tarifes per la utilització
d’espais per a la realització de sessions fotogràfiques i de filmació, es modifica el
redactat del fet imposable de la taxa. Finalment, en relació a les disposicions
generals d’aplicació a la utilització d’espais per a la realització de sessions
fotogràfiques i de filmació s’eliminen les referències relacionades amb la gestió
interna de les autoritzacions i es regulen exclusivament les disposicions generals
d’aplicació i els supòsits d’exempció de pagament i bonificació de les tarifes
corresponents.
- Les taxes de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, s’actualitzen d’acord
amb l’IPC.

- En els preus públics gestionats des de la Gerència de Serveis de Turisme se
suprimeixen els vinculats al Xalet de Coll de Pal, en estar tancada aquesta
instal·lació; els preus relatius a la Rectoria de Sant Joan de Fàbregues
s’incrementen d’acord amb l’índex de preus al consum, mentre que els preus
referents a l’Observatori Astronòmic de la Serra de Castelltallat s’adapten a un
percentatge variable (sempre inferior al 2,9%) per permetre obtenir un preu final
més atractiu de comercialització, alhora que se n’estableixen de nous per a les
activitats de nova creació.
- A l’Oficina de Promoció Turística es crea una quota d’entrada per als serveis del
programa “Barcelona Province Convention Bureau” equivalent a l’import d’una
quota anual, a satisfer una única vegada pels nous associats. Altrament,
s’adapta la redacció dels serveis associats a la participació en les jornades de
treball (workshops) i s’hi incorporen els preus per la participació en el Saló
EIBTM, que fins ara es venien aprovant per separat al llarg de l’exercici.
- En la Gerència de Serveis de Medi Ambient s’estableix un nou preu per la venda
de calendaris escolars del Medi Ambient, amb una exempció per les primeres 50
unitats sol·licitades per ajuntaments o altres ens territorials.
- Tant les taxes com els preus públics de la Gerència de Serveis Residencials
d’Estades Temporals i Respir es mantenen sense variacions en els imports, tot i
que s’hi incorpora un aclariment del concepte de “persones a càrrec de l’usuari”.
- En les taxes de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils
(antiga Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home), es crea una
nova taxa en concepte de matrícula, per cobrir el cost de les despeses que
origina la gestió dels serveis administratius. Pel que fa als preus públics, les
hores de formació s’incrementen d’un 2,9% per l’IPC; en els preus del material
de cuina s’ha aplicat un increment del 5,90%, recuperant una part del dèficit de
cobertura que es venia arrossegant, però que representarà menys d’un 2%
d’increment per a als/les alumnes, en haver suprimir la repercussió del 4% d’IVA,
cosa que ha estat possible perquè són una prestació accessòria dels serveis
formatius, que n’estan exempts per la normativa reguladora de l’Impost sobre el
Valor Afegit; en els cursos d’especialitat d’art i creació s’ha incorporat un preu
públic en concepte de materials. Finalment, s’amplien els supòsits de
bonificacions als titulars del carnet jove.
- Els preus públics de la Gerència de Serveis d’Educació incorporen tres nous
imports corresponents a serveis de nova creació dins dels Serveis d’Investigació
i Assesorament Tècnic (SIAT): el primer per a la determinació del PH del teixit en
extracte aquós, un altre per la traducció català/anglès, anglès/català i un tercer
per a l’assessorament lingüístic i documental. Addicionalment, es modifiquen els
preus relatius a la identificació qualitativa i quantitativa de fibres i mescles de
fibres, així com els de Longitud de malla, consum i títol per incloure nous estudis.

En relació amb l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme de
Gestió Tributària, que va ser aprovada definitivament el 8 de desembre de 2012, i es
mantè sense canvis per a l’exercici 2014.
Al seu torn, la proposta d’actualització de les taxes, dels preus públics i de
l’Ordenança Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre
incorpora les modificacions següents:
- En general, les taxes relatives a la utilització d’espais, així com dels serveis i
activitats administratives s’incrementen d’un 2,9%, per l’IPC.
- Els imports de les taxes per ensenyaments reglats per al curs acadèmic 20142015 es mantenen sense canvis respecte dels que finalment regiran per al curs
2013-2014, a excepció dels ensenyaments artístics superiors de dansa i art
dramàtic que s’incrementen d’un 14,26%, tot seguint els criteris establerts en
l’Ordre Ens/80/2013, de 2 de maig, que fixa els preus públics de diversos serveis
docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments
artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments
artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior, on s’estableix que
l’import del preu pel concepte de matrícula s’incrementarà progressivament al
llarg de quatre cursos acadèmics següents per tal d’assolir l’analogia amb els
preus universitaris
- Els imports de les taxes per ensenyaments reglats de l’Escola Superior de
Tècniques de les Arts de l’Espectacle es mantenen sense canvis, excepte el
preu per a “l’examen sense escolaritat”, que s’incrementa en l’IPC i incorpora
una nova bonificació.
- Es mantenen sense variació els preus de les assegurances escolars; l’única
novetat és la creació d’una nova assegurança per a la prova de nivell.
- Els imports de les taxes per reproducció de documents i béns, així com els de
servei de reprografia i els serveis d’obtenció de documents s’incrementen de
promig un 2,9%. Altrament, es modifica la denominació del préstec
interbibliotecari de documents bibliogràfics i audiovisuals, i s’unifiquen les
exempcions i reduccions aplicables a tots els tipus de còpies digitals de
documents.
- En relació als preus públics, s’incrementen en global el 2,9% de l’IPC, excepte
els preus per a les activitats de la Jove Companyia de Dansa i els serveis de
menjador Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional
de Dansa (EESA/CPD), que es mantenen sense canvis.
Com en anys anteriors, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords, s’ha
considerat convenient reunir en un mateix dictamen l’adopció dels acords referits a
totes les modificacions d’ordenances i de tarifes proposades, la publicació de les quals
s’aplegarà en una sola referència per tal de facilitar-ne també la consulta en el Butlletí
Oficial de la Província.
Quant a les modificacions que s’incorporen als textos articulats de les ordenances
fiscals, a banda d’aquelles que responen a la necessària revisió dels textos, per
actualització dels conceptes, per adaptacions lingüístiques més apropiades, o també
per adequar-les als canvis operats en l'estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona, la resta de modificacions introduïdes es poden resumir com segueix:

Pel que fa a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic provincials, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes de
l’exercici 2014 i següents, en el sentit de
- article 4.4, s’afegeix l’expressió: “...i els que van ser tractats en la contestació
susdita.”
- article 9.4, s’incorpora text següent: “Els interessats poden presentar escrits
dirigits a la Diputació de Barcelona en qualsevol registre de les administracions
estatal o autonòmica. Així mateix, en els registres d’altres Diputacions, Cabildos i
Consell Insulars, Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’article 121 de
la Llei 7/1985, o en els registres d’altres entitats locals amb les que s’hagués
subscrit el conveni oportú.”
- article 9.5, s’adapta la redacció al text següent: “Els documents rebuts al
Registre Electrònic de la Diputació de Barcelona s’hi registraran sempre que
compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució administrativa”
- article 10.1, incorpora un nou paràgraf: “A efectes de recaptació dels ingressos,
tant en període voluntari com en període executiu, si el venciment de qualsevol
termini coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer
dia hàbil següent.”
- article 17.3, es suprimeix aquest apartat i s’adapta la numeració dels successius:
”Amb caràcter general, la sol·licitud de beneficis fiscals no té caràcter retroactiu,
per la qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera
vegada tingui lloc la meritació del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud
del benefici fiscal. En tot cas, el benefici s’aplica a totes les liquidacions
afectades que no hagin adquirit fermesa en el moment de la concessió, sempre
que els requisits del benefici fiscal concorrin a la data d’acreditament de la taxa”.
- article 21, s’amplia el seu títol referent a la revocació d’actes, i s’afegeix la
“rectificació d’errors”, també s’addiciona una nova referència a l’apartat primer:
“La revocació és possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.”
- article 22.1, es substitueix l’expressió: “...se sol·licita la suspensió.” per “...es
procedeixi a l’execució”.
- article 24.1, es modifica la redacció de l’apartat de la manera següent: “La
garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment és de la següent
quantia: a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del
principal (quota inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la
suspensió i els recàrrecs que procedirien en cas d’execució de la garantia. b) Si
el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total
existent en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que
generi la suspensió.”
- article 24.2.a), es substitueix l’expressió: “...de la Diputació Provincial” per “...de
la Diputació de Barcelona”.
- article 25.3, s’afegeix la referència següent: “..., o manifestant davant el
funcionari competent les dades perquè es pugui comprovar informàticament la
realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució.”
- article 31.2.b), s’afegeix la frase següent: “...i les altres percepcions patrimonials
rebudes pels mateixos en els dos anys anteriors a la data de la dissolució que
minorin el patrimoni social que hagués hagut de respondre d’aquestes
obligacions.”

- article 31.3, s’amplien les prescripcions de l’article a les “entitats amb personalitat
jurídica”.
- article 32.2, s’afegeix un nou apartat 2n, i es renumeren els successius: “2. No
poden ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: - Que es
realitzin mitjançant efectes timbrats. - En el cas de concurs de l’obligat tributari,
no es poden ajornar o fraccionar els deutes que, d’acord amb la legislació
concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa.”
- article 33.5, es crea un nou apartat 5è: ”5. La prescripció guanyada extingeix el
deute.”
- article 37, s’eleven els deutes per al cobrament en execució forçosa, que passen
de 300 a 500 euros, i de 60 a 100 euros. L’apartat 1.a) d’aquest article, matisa la
quantia del deute en ”...igual o inferior a 100 euros”, i l’apartat 1.b) hi matisa
també la quantia en “...superior a 100 euros i inferior a 500 euros”.
- article 37.4, es modifica la quantia en el sentit següent: “...igual o superior a 500
euros”.
- article 37.8, s’elimina la referència següent: “...amb la formalitat requerida pel
Tresorer.”
- article 38.2, en l’apartat d) es substitueix l’expressió: “...resultants”, per “...que es
derivin” i en l’apartat f) es suprimeix la referència a “...subjectes passius o
altres...”
- article 38.3, es suprimeix el text següent: “Nogensmenys, les infraccions
comeses quan era vigent el règim anterior se sanciona d’acord amb allò que s’hi
disposava, llevat que el nou règim els resulti més afavoridor.”
- article 39.1, es dóna una nova redacció: “Les actuacions de comprovació i
investigació a què es refereix l’article anterior es realitzen pels funcionaris del
Servei d’Inspecció o altres funcionaris i empleats públics de la Diputació, sota la
immediata supervisió de qui tingui el comandament de les actuacions, qui en
dirigeix, impulsa i coordina el seu desenvolupament, amb la preceptiva
autorització del president.”
- article 41.2, es dóna una nova redacció: “La Inspecció determina al final de cada
actuació el lloc, la data i l’hora en què s’ha de reprendre la pròxima, cosa que es
fa constar en la comunicació o diligència corresponent.”
- article 41.4, es dóna una nova redacció: “En casos excepcionals, quan hi hagi un
perill evident de desaparició d’elements de prova o quan l’expedient s’hagi
d’enllestir amb una celeritat especial, el president pot autoritzar que les
actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral esmentada.”
- article 42.2, es substitueix l’expressió: ”...dels òrgans d’inspecció... ” per “...del
personal inspector o aporti...”
- article 42.3, s’afegeix la frase següent: “...i així s’adverteix en la comunicació
d’inici d’actuacions o en la de modificació de les ja iniciades.”
- article 42.4, es substitueix l’expressió “...donat compte expressament...” per
“...assabentat...”
- article 42.5., s’afegeix l’expressió: “...previ o, si no el dóna,...”
- article 42.7, es substitueix l’expressió “...dia...” per “...moment...”
- article 42.8, queda redactat com segueix: “Les actuacions de la inspecció dels
tributs es documenten en diligències, comunicacions, informes, actes i la resta
de documents en què s’incloguin actes de liquidació i altres acords resolutoris.
Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de
recollir-hi els resultats de les seves actuacions, s’hi ha de proposar, a més, la
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regularització que escaigui o declarant que la situació tributària de l’obligat és
correcta.”
article 43.1, es substitueix l’expressió: “...al seu acabament...” per “...enllestirles...”
article 43.2, queda redactat com segueix: “Les actuacions inspectores es donen
per acabades quan, a judici de la Inspecció, s’hagin obtingut les dades i les
proves necessàries per fonamentar-hi la regularització que calgui o per a
considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest moment
es notifica l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a
més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les.”
article 43.3, es modifica la redacció en el sentit següent: “Les actes d’inspecció
han de ser de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari o el
seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre o
subscriure l’acta, s’han d’estendre actes de disconformitat. La incompareixença
suposa una dilació no imputable a l’Administració pel temps que transcorri des
de la data assenyalada per a la firma fins que s’aconsegueixin notificar, i la
negativa a signar-les es considera un refús de la notificació.”
article 44.1, es substitueix l’expressió “...com ara...” per “...especialment...”, i
s’elimina el següent: “Si encara no ha prescrit el dret a sancionar-les, les
infraccions comeses abans que hagués entrat en vigor la vigent LGT es
sancionen d’acord amb la normativa anterior, llevat que el nou règim sancionador
els sigui més avantatjós.”
article 44.2, queda redactat de la següent manera: “Són subjectes infractors les
persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a l’apartat 4 de l’article
35 de la LGT que realitzin els fets tipificats com a infraccions en les lleis, en el
benetes que l’Administració hagi acreditat prèviament la seva responsabilitat en
les accions o omissions imputades; si en una infracció tributària concorre més
d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la
sanció.”
article 45.3, es substitueix l’expressió: “...sigui superior al...” per “...ultrapassi
el...”.
article 45.4.b) i .c), s’introdueix el concepte de: “...sanció mínima...”
article 45.6, es substitueix: “...segons els criteris següents:” per “...d’aquesta
manera:”.
Article 45.7, l’últim paràgraf queda redactat com segueix: “Aquesta reducció
s’exigeix sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs
contenciós administratiu contra la regularització o la sanció continguda en una
acta amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en
l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament
i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució, els deutes tributaris
derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa
recurs o reclamació contra la regularització.”
article 45.8, es dóna nova una redacció: “A més d’això, qualsevol sanció, excepte
les que es derivin d’una acta amb acord, es redueix en un 25 % si s’ingressa
l’import restant en període voluntari o en el termini o terminis fixats a l’acord
d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i
garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució, i no s’interposa recurs o
reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció
s’exigeix sense més tràmit que la notificació a l’interessat.”

- article 50.5.a), es modifica l’ordre en la frase de l’expressió: “...omesa, inexacta o
falsa...”
- article 51.1.c), s’incorpora un nou supòsit: “La incompareixença, llevat causa
justificada, en el lloc, data i hora que s’hagi assenyalat.” I es renumeren els
apartats següents.
- article 51.3, s’afegeixen al redactat els apartats: “...7è o 8è de l’article 203 de la
LGT...”
- article 54.2, queda redactat com segueix: “El procediment sancionador en
matèria tributària es tramita de manera separada als d’aplicació dels tributs,
llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat expressament
a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels
tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades,
comprovació limitada o inspecció, no pot incoar-se expedient sancionador
respecte de la persona o entitat que hagi estat objecte d’aquests procediments
quan hagi transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagi notificat o
s’entengui notificada la liquidació o resolució derivada dels mateixos.”
- article 54.5, es modifica la redacció de la manera següent: “El procediment
sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en un
termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins
a la notificació de la resolució que calgui dictar, a aquest respecte, n’hi ha prou
amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de la
resolució. Si s’ha ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un
procediment nou.”
- es modifica la Disposició Final segona, per recollir-hi les dates d’aprovació
provisional i definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes
de l’exercici 2014 i següents, en el sentit de
- introduir-hi algunes millores de redacció, tipografia i puntuació, que no suposen
cap canvi de contingut material, pel que s’estima innecessari detallar-les
expressament
- modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor;
de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
En matèria de taxes, es proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, amb
efectes de l’exercici 2014 i següents, en el sentit de
- modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació. Tot i això,
qualsevol modificació posterior de la denominació o adscripció orgànica dels
centres gestors no afectarà la vigència de les tarifes, atès que s’entén que el nou
centre gestor assumeix les funcions de l’anterior.

- l’article 2 es modifica per incorporar i suprimir determinades taxes que queden
reflectides a la tarifa annexa a l’Ordenança.
- fixar o modificar la quantia de diverses taxes, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen, i els
criteris adoptats per la Corporació.
- modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
de conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya.
En matèria de preus públics, aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació, per a
l’exercici de 2014 i següents, en el sentit de:
- modificar-ne l’article 1, per tal d’adequar la identificació dels centres gestors als
darrers canvis operats en l’estructura organitzativa de la Diputació.
- modificar l’article 3, per tal d’actualitzar el resum dels serveis i activitats pels que
s’estableixen el preus públics detallats en les respectives tarifes.
- modificar la quantia de diversos preus públics, de conformitat amb les propostes
rebudes dels respectius centres gestors i els informes que ho justifiquen.
- Modificar-ne la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor.
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya.
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Verificat que, en relació als preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els imports
cobreixen el cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan existeixen
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellen, conforme el
que es preveu a l’article 44 del TRHL.
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte
disposicions interpretatives i clarificadores.

Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals.
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna
d’elles.
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents
ordenances fiscals.
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs.
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals.
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del propi TRHL.
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals.
Vistos els informes emesos per la interventora general i per l’interventor delegat de
l’Organisme autònom Institut del Teatre en relació a les ordenances aplicables a partir
de l’exercici 2014.
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus
públics.
Vist l’apartat 4.1.4, b) de la Refosa 1/2013, i publicada al BOPB de 19 de febrer de
2013, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que haurà de regir per a
l’exercici 2014 i següents, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de
conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats
econòmiques, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposa l’article 134 del TRHL.
Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les
seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb
allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19
del TRHL.
Quart.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes autònoms
de la Diputació, i l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es
recullen en les seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò
que disposen els articles del 41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Cinquè.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de
les i següents la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, i la imposició, supressió o modificació de les
taxes que es recullen en les seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL.
Sisè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors acords
provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de trenta dies
a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Setè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.

Vuitè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense
cap més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin
presentat reclamacions.
Novè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos
íntegres de les ordenances.
Desè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances, i l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Onzè.- ACORDAR l’entrada en vigor de les presents modificacions de l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials,
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats
econòmiques, l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la
Diputació de Barcelona, de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres
gestors de la Diputació de Barcelona i de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, per a l’endemà de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
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 (19), del Partit Popular (6) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu
de 47 vots a favor i 4 abstencions.
Tresoreria
7.- Dictamen de data 14 d’octubre de 2013, que proposa donar compte del grau
de compliment dels terminis de pagament del període comprés entre l’1 de juliol
i el 30 de setembre 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 14 d’octubre de 2013, que es reprodueix tot
seguit:
D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l’entitat
local.
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de Barcelona, a
l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, al Patronat d’Apostes, a la Fundació
Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local.
Aquest informe s’ha elaborat en referència al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de
setembre 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 setembre de 2013.
Entre les anteriors s’han agafat totes les factures pagades en el període comprés entre l’1
de juliol de 2013 i el 30 de setembre 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
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import

%

21.758.335,75
13.897.637,89
7.860.697,86
1.734.604,12

100,00%
63,87%
36,13%

Nombre

%

6.440
4.011
2.429
271

100,00%
62,28%
37,72%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2013 ha estat de 29 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
3.144.877,12
361.318,28
2.783.558,84
140.991,65

%
100,00%
11,49%
88,51%

Nombre
405
153
252
16

%
100,00%
37,78%
62,22%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2013 ha estat de 36 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
888.804,30
816.827,72
71.976,58
21.903,36

%
100,00%
91,90%
8,10%

Nombre

%

404
358
46
16

100,00%
88,61%
11,39%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2013 ha estat de 18 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
104.074,29
67.834,90
36.239,39
67,48

%
100,00%
65,18%
34,82%

Nombre
69
53
16
1

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

%
100,00%
76,81%
23,19%

Fundació Pública Casa Caritat
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit.
Xarxa Audiovisual Local.
Xarxa Audiovisual Local

Import

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

%

2.287.526,55
2.287.526,55
0,00
21.944,95

Nombre

100,00%
100,00%
100,00%

2.381
2.381
0
2

%
100,00%
100,00%
0,00%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 de juliol i el 30 de setembre 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

%

Nombre

28.183.618,01
17.431.145,34
10.752.472,67
1.919.511,56

100,00%
61,85%
38,15%

9.699
6.956
2.743
306

%
100,00%
71,72%
28,28%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre
l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2013 ha estat de 29 dies.

Vist l’informe de la Intervenció General de data 14 d’octubre 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 setembre de
2013, han transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda:
Diputació de Barcelona
Ha quedat en aquesta situació una única factura, emesa per l’empresa VIAJES HALCON,
SAU, NIF A10005510, la tramitació de la qual s’ha vist demorada per manca de crèdit en
l'aplicació pressupostària corresponent, havent sol·licitat el centre gestor la proposta de
modificació de crèdit 3937 per poder fer front a aquesta despesa, que actualment es troba
en tràmit d'aprovació:
N.Registre

Document

Data Ent.

Data Fra.

Import

Descripció factura

1310022463

113000145164

13/06/2013

12/06/2013

259,48

BITLLET D’AVIÓ BCN-OVD

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 de juliol de 2013 que
el 30 de setembre 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, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública
empresarial, dins del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre 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
8.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2013, que proposa acceptar la modificació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès en data 31 de juliol de 2013 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió 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
l'Ametlla del Vallès, en data 31 de juliol de 2013, a favor de la Diputació de Barcelona
en el sentit de modificar la delegació de gestió dels acords municipals adoptats amb
anterioritat a aquesta data i delegar única i exclusivament les funcions de recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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'interposi contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Taxa per tramitació de llicències i instruments urbanístics








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'interposi contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon 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 51 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 (19),
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 10 d’octubre de 2013, que proposa acceptar la modificació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Bigues i Riells en data 25 de juliol de 2013 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió 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
Bigues i Riells, en data 25 de juliol de 2013, a favor de la Diputació de Barcelona en el

sentit de modificar la delegació de gestió dels acords municipals adoptats amb
anterioritat a aquesta data i delegar única i exclusivament les funcions de recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres








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'interposi contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon 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 51 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
10.- Dictamen de data 26 de setembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal en data 10 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
Castellet i la Gornal, en data 10 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:
- Contribucions especials









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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, 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 51 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 (19),

Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
11.- Dictamen de data 26 de setembre de 2013, que proposa acceptar la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de FigaróMontmany, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany en data 26 de juliol de 2013 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió 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
Figaró-Montmany, en data 26 de juliol de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona
respecte als acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data de l'Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres. Les funcions que en relació a la recaptació
d'aquest impost reten delegades són:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords 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 51 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
12.- Dictamen de data 26 de setembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olvan, a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament d'Olvan en data 28 de juny 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
d'Olvan, en data 28 de juny de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol







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

II.- Execucions subsidiàries








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

III.- Sancions administratives








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

IV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- 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 51 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
13.- Dictamen de data 26 de setembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en data 25 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 Sant
Antoni de Vilamajor, en data 25 de juliol de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Multes coercitives







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
14.- Dictamen de data 9 d’octubre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 26 de setembre 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.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Celoni, en data 26 de setembre 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 pel servei de prevenció d'incendis forestals








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.

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de Sant
Celoni, en data 26 de setembre de 2013, a favor de la Diputació de Barcelona en el
sentit de modificar la delegació de gestió dels acords municipals adoptats amb
anterioritat a aquesta data i delegar única i exclusivament les funcions de recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres (guals)




Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.






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

II.- Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
15.- Dictamen de data 26 de setembre de 2013, que proposa acceptar la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en data 18 de juliol de 2013
acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió 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
Santa Eulàlia de Ronçana, en data 18 de juliol de 2013, a favor de la Diputació de
Barcelona en relació a modificar l'abast de la delegació dels acords adoptats amb
anterioritat a aquesta data de la Taxa per ocupacions dels subsòl, el sòl i la volada de
la via pública en el sentit de modificar la delegació de gestió de la taxa i delegar única i
exclusivament les funcions de recaptació següents:







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

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 51 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el Grup ICV-EUiA-E de la Diputació de Barcelona, per a la
creació del Consorci Cadastral de Catalunya.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, és la norma institucional bàsica
de l’autogovern, i preceptua un nou marc en matèria tributària. L’article 217.1 del dit
Estatut estableix com a principis rectors que les finances locals es regeixen pels
principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal i que la
Generalitat vetlla pel compliment d’aquests principis.
Atès que el principi d’autonomia financera és establert a l’article 218.1 i 3 de l’Estatut i
que el mateix article en el seu punt 2 atorga a la Generalitat competència en matèria
de finançament local, en el marc de la Constitució Espanyola i de la normativa de
l’Estat, i en el punt 4 preveu la possibilitat que els governs locals puguin delegar a la
Generalitat la competència per a gestionar, recaptar i inspeccionar els tributs locals i
que al mateix temps puguin participar en l’Agència Tributària de Catalunya.
Atès que el passat 17 de setembre la Diputació de Barcelona va signar un conveni
marc amb l’Agència Tributària de Catalunya conjuntament amb la Diputació de Lleida,
Diputació de Tarragona i Diputació de Girona, en relació a la col·laboració en matèria
tributària amb la voluntat de realitzar el desplegament estatutari, creant un marc de
col·laboració estable que permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana,
amb major proximitat al ciutadania al mateix temps que de fer efectiu el mandat
estatutari. La finalitat del conveni és la de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de
totes les administracions públiques catalanes signants del conveni, la millora de la
qualitat del servei que es presta als ciutadans en aquest àmbit i la lluita contra el frau
fiscal i la millora de la transparència en aquest àmbit.
Atesa la necessitat urgent d’incrementar la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, no
solament el reintegrament dels ingressos fiscals no percebuts sinó també la
recuperació de l'equitat fiscal, en benefici dels pressupostos i dels contribuents.
Atès que les pràctiques d'evasió i frau fiscal costen anualment 16.000 milions d’euros
que s'evadeixen a Catalunya, i signifiquen una càrrega als pressupostos públics,
afavorint un avantatge competitiu a aquells que poden accedir a la defraudació,
dinamitant la confiança de la ciutadania i els contribuents.
Atès que l’article 221 de l’Estatut s’estableix que l’Administració General de l’Estat i la
Generalitat han d’establir les vies de col·laboració necessàries per a assegurar la
participació de la Generalitat en les decisions i l’intercanvi d’informació que calguin per
a l’exercici de les seves competències. Així mateix, remarca el mateix article que s’han
d’establir formes de gestió consorciada del cadastre entre l’Estat, la Generalitat i els

municipis, d’acord amb el que disposi la normativa de l’Estat i de manera que es
garanteixin la plena disponibilitat de les bases de dades per a totes les administracions
i la unitat de la informació.
Atès que malgrat els avenços en la coordinació amb les administracions locals que
representa la signatura del conveni entre les diputacions i la Generalitat, podem
constatar que a diferència de l’avenç en la coordinació amb les administracions locals,
la coordinació amb l’administració tributaria de l’Estat no ha tingut cap avenç. En
aquest sentit el consorci, o ens equivalent, que preveu l’art. 204.2 de l’Estatut que
s'havia de crear en un termini de dos anys, des de l’aprovació de l’Estatut, entre les
dues administracions tributàries, l’estatal i la catalana, de forma paritària, passats més
de 4 anys del termini fixat per a la seva constitució hores d’ara només és una voluntat
del legislador.
Atès que tampoc s’ha avançat gens en l’establiment de fórmules de gestió consorciada
del Cadastre entre l’Estat, la Generalitat i els municipis com preveu l’art. 221de
l’Estatut.
Atès que aquesta situació és especialment greu en uns moments de crisi econòmica
en què la baixada de la recaptació tributària posa en perill la prestació en qualitat i en
quantitat dels serveis fonamentals de l’estat del benestar.
Atès que una de les formes per aconseguir un augment de la recaptació tributaria és la
lluita contra el frau fiscal i que la manca de coordinació entre administracions és un
punt dèbil d’aquesta lluita; la coordinació, la disponibilitat de les dades i la unitat
d’informació és essencial si es vol perseguir el frau fiscal. Tot això al marge del que
significa d’incompliment del mandat estatutari.
Per tot això el grup d’ICV-EUiA-E de la Diputació de Barcelona proposa al Ple
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Reclamar al Govern de la Generalitat que impulsi totes les accions
necessàries davant el Govern de l’Estat per a constituir el Consorci Cadastral d’acord
amb el que determina l’art. 221 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb la
participació de l’Administració de l’Estat, l’Administració de la Generalitat i les
Diputacions provincials, de tal manera que es garanteixi la plena disponibilitat de les
bases de dades per a totes les administracions i la unitat de la informació, per tal
d’incrementar la lluita contra el frau fiscal.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a que col·labori amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya i les diputacions provincials per a constituir el Consorci Cadastral, en
compliment del que disposa l’art. 221 de l’Estatut i per a les finalitats en ell
establertes.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions
Institucionals, al Departament d’Economia i Coneixement, al Ministeri d’Hisenda i

Administracions Públiques, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als
grups parlamentaris del Congrés de Diputats.
La Presidència dóna l’ús de la paraula al Diputat del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr.
Cayuela, qui diu: Molt breu perquè ja s’ha fet lectura de la moció. El que proposem
amb aquesta moció és instar tant el Govern de l’Estat com el Govern de la Generalitat
a crear i impulsar el Consorci Cadastral de Catalunya, que ja està contemplat en
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) des de l’any 2006, i, per tant, és un deure no
complert del desenvolupament de l’Estatut que tenim.
I, per tant, instem a fer els deures: a crear aquest Consorci, on serien l’Administració
de l’Estat, l’Agència Tributària de l’Estat, l’Agència Tributària Catalana i, també, les
quatre diputacions com a representants dels ajuntaments. És bàsic tenir aquest
instrument per diverses raons. Primer, pel que diu la mateixa moció sobre la lluita
contra el frau fiscal mitjançant aquest flux d’informació i dades que ens permeti ser
més efectius en la lluita contra el frau fiscal, però també seria molt efectiu per una
mancança que tenien tots els ajuntaments, que és el tema de les ponències i les
valoracions cadastrals, que dóna lloc a una casuística enorme i a diferències en valors
cadastrals entre ajuntaments que, a vegades, no són gens justes. Alguns valors
cadastrals són de fa 15-20 anys, altres són de fa tot just 2-3 anys i, en alguns casos,
són de fa 5-6 anys, segurament els més elevats de Catalunya. Per tant, tenir aquest
Consorci Cadastral de Catalunya permetria un tasca i el somni de poder tenir una
única Ponència Cadastral per a tota Catalunya, lògicament, amb totes les casuístiques
incorporades, amb tots els factors correctors que fessin falta, amb totes les tipologies
de municipis, etc. Però es podria treballar conjuntament en aquest sentit i creiem que,
ja que tot sovint es parla d’estructures d’Estat aquí i en altres institucions, es tant o
més important tenir instruments útils per als ajuntaments i, per tant, per a la ciutadania.
I en aquest sentit el Consorci Cadastral de Catalunya seria un instrument molt útil per
als ajuntament. Per aquest motiu, demanem el suport a aquesta moció.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres votarem favorablement aquesta
moció, presentada pel Grup d’ICV, per a la creació del Consorci Cadastral de
Catalunya i ho farem per tres motius.
Primer, perquè des d’un punt de vista de gestió pública millorar la coordinació entre
administracions és una bona pràctica, que acaba repercutint en l’eficàcia, l’eficiència i
la qualitat del servei que rep la ciutadania per part dels municipis. El segon motiu,
perquè ens sembla just lluitar contra el frau fiscal. Els que no paguen impostos es
beneficien d’uns serveis als quals no contribueixen amb la part que s’ha acordat i, per
tant, això representa un enriquiment il·lícit i un aprofitament de recursos públics en
l’àmbit individual i privat, per un costat, i en l’àmbit empresarial representa una
competència deslleial en relació amb els competidors i, per tant, ens sembla que s’ha
de lluitar efectivament contra el frau fiscal i més en el moment actual en què la baixada
de la recaptació ha portat al límit la sostenibilitat de serveis importants i, fins i tot,
bàsics. I el tercer motiu és el mateix que estava esgrimint el proposant i defensor
d’aquesta moció: nosaltres creiem que una estructura organitzativa bàsica i fonamental
per donar un bon servei a la ciutadania es converteix en una estructura d’Estat i
nosaltres, potser no tant pel compliment estricte de l’Estatut d’Autonomia de

Catalunya, que creiem que és de temps pretèrits, sinó per la importància que pot tenir
l’existència, primer, d’aquest Consorci Cadastral de Catalunya i en un futur, esperem
que molt proper, per Catalunya això, sense cap mena de dubte, permetria escurçar els
terminis de temps per fer viable un govern propi a Catalunya.
A continuació intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Nosotros votaremos en contra. Primero, porque no encontramos que sea una
prioridad de urgencia para Cataluña y, hablando de recaudar, dudamos de la buena
gestión de este dinero por parte de la Generalitat tal y como están las arcas públicas.
Luego, porque la buena gestión recaudatoria no depende de la proximidad de la
administración que la realiza sino de la gestión que realice dicha administración y, en
este sentido, creo que la Administración del Estado tiene una actuación ejemplar. Y
tercera, y se ha comentado aquí, además, porque con la deriva rupturista de algunos
partidos lo que podría ser una acción de coordinación y colaboración entre
administraciones sería manipulado y utilizado para intentar hacer creer a la ciudadanía
que se crean estructuras de Estado cuando, en realidad, no lo es. Y así se ha
confirmado en alguna de las intervenciones que se han realizado aquí. Por todo esto,
votaremos en contra.
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal, Sra. Díaz, qui diu: En el nostre cas, per expressar, primer, el nostre vot
favorable, com no podia ser d’una altra manera. I també expressar una certa sorpresa
perquè el que demana la moció és el compliment de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, el qual va ser votat pel poble de Catalunya i, per tant, a banda d’altres
arguments que també hem sentit i amb els quals podem estar a favor o en contra,
simplement pel sol fet d’emparar-se en l’article 221 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, que no ha estat contradit, a més, és molt important per a nosaltres que es
pugui donar compliment.
Crec que és important per al nostre Grup expressar, també, que la línia en què ha
treballat la Diputació durant molts anys és precisament aquesta: una millor coordinació
per cercar aquestes sempre necessàries eficàcia i eficiència i intentar sempre posar
d’acord l’Administració de l’Estat amb l’Administració de la Generalitat. Però el que ara
pertoca seria, precisament la creació del que es demana aquí en la moció, el Consorci
Cadastral de Catalunya i, per tant, volia simplement expressar el nostre vot però, ara
sí, afegeixo aquesta sorpresa per votar en contra del que ja recull l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, refrendat pels catalans i les catalanes.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: En el mateix sentit que deien altres grups. Estem portant a votació
una moció que fa referència a un article de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que és
la creació del Consoci Cadastral de Catalunya. Per tant, no hi podem estar en
desacord, ans al contrari, creiem que és bo complir allò que la normativa ha establert i,
per una banda, l’Estatut ho diu i, per l’altra, aquesta és una bona estructura per a
Catalunya en el present i en el futur i, per tant, estem absolutament d’acord amb la
moció.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de

Catalunya – Progrés Municipal (19), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i
el vot en contra del Partit Popular (6) sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 6 vots
en contra.
2.- Moció que presenta el Grup PSC-PM de la Diputació de Barcelona, sobre
l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària.
Atès que als estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), que va aprovar el
Ple de la Diputació de Barcelona l’any 2008 i que van ser modificats posteriorment
l’any 2011, es recull que la seva finalitat és prestar assistència tècnica als ajuntaments
de la província en l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels seus
ingressos de dret públic.
Atès que a l’article 5 dels actuals estatuts es defineixen les competències i finalitats
orientades a donar suport als ajuntaments mitjançant la figura jurídica de la delegació
de competències.
Atès que més enllà de la regulació jurídica que determinen els estatuts i la Llei general
tributària, l’Organisme és un ens al qual els ajuntaments de la província deleguen part
o la totalitat de les seves competències en matèria de gestió i recaptació tributària, i
que finança el cost de la seva activitat única i exclusivament amb el cobrament d’una
taxa als ajuntaments que ve determinada en funció de càrrec delegat.
Atès que és un bon exemple de cooperació entre administracions locals, com n’hi ha
d’altres a la Diputació de Barcelona com són la xarxa de biblioteques o les
teleassistències.
Atès que en aquest cas podem afirmar que els mitjans econòmics, tècnics i materials
de l’Organisme són el resultat d’anys de finançament conjunt i compartit entre els
ajuntaments i la Diputació.
Atès que l’ORGT va rebent noves delegacions dels ajuntaments de la província, la
qual cosa suposa increment de feina per l’ORGT, i tenint en compte que la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no
permet l’increment de plantilles, i que sempre l’ORGT ha estat valorat com un servei
eficaç i eficient per als ajuntaments de la província de Barcelona, amb la finalitat de
prestar-los assistència tècnica en l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i
recaptació dels seus ingressos de dret públic.
Per tot això, es proposa al Ple :
1. Manifestar que la gestió dels impostos i els tributs és una peça fonamental per
garantir el finançament i l’autonomia local. La seva gestió és una competència local i
no pot ser cedida, compartida ni coordinada per cap altra administració que no sigui la
local. En tot cas, ha de ser per delegació expressa de l’Ajuntament.

2. Que les activitats i funcions de l’ORGT siguin les que estan previstes als seus
estatuts i sempre respectant el sistema de cooperació interadministrativa entre els
ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
3. Que qualsevol increment de la seva activitat que no sigui l’esmentada als estatuts
de l’ORGT haurà de resoldre’s amb els recursos no provinents de l’Administració
Local.
4. Que qualsevol actuació que impliqui una ampliació de serveis haurà de tenir la
conformitat dels ajuntaments que hagin delegat la gestió i recaptació dels seus
ingressos de dret públic en l’ORGT.
El Sr. President intervé i diu: Tinc coneixement d’alguna transacció.
La Portaveu del Grup dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal Sra.
Díaz, diu: Alguna esmena en veu, senyor President. Si ens permet, començaríem per
aquí, després faríem una succinta explicació de la moció.
Breu esmena en veu perquè pensem que, d’una banda, matisa i millora el redactat,
que pot ser imprecís en algun cas, i que ara mateix és el que passaria a llegir i, si de
cas, fer també després una explicació que és important. És en la part dispositiva de la
moció, punt 1, allà on diu que la seva competència és local i que no pot ser cedida,
compartida ni coordinada. Seria una esmena d’eliminació de ni coordinada. Diria,
doncs, no pot ser cedida ni compartida per cap altra administració que no sigui la local,
perquè evidentment abans parlàvem de coordinació i expressem, en el cas de l’ORGT,
la necessitat de coordinació. I el punt 4 quedaria de la següent manera: Que qualsevol
actuació que impliqui una ampliació de funcions haurà de tenir el vist-i-plau dels
ajuntaments que hagin delegat la gestió i recaptació dels seus ingressos de dret públic
en l’ORGT, en la mesura que els afecti. Aquestes serien les esmenes, molt concretes,
que creiem que milloren el redactat i el fan més precís.
I per fer l’explicació, si em permet, senyor President, és molt important per a nosaltres
explicar, primer, la importància que té l’ORGT per als ajuntaments, especialment per
als ajuntaments que tenim delegada aquesta recaptació i gestió parcial o total dels
tributs perquè segurament aquest és un Organisme que és un exemple i un referent
per a moltes diputacions pel seu funcionament i perquè no és només un Organisme
que recapta una part dels impostos locals o, en aquest cas, d’ingressos d’altres tipus
sinó que també, a banda de la recaptació, el que fa és gestionar i també defensar els
interessos dels ajuntaments, dels ens locals. Per tant, per començar el que volem
posar de relleu és la importància de l’ORGT, que, torno a dir, és un exemple i un
referent d’eficàcia per als ajuntaments que tenim delegades aquestes funcions.
Dit això, per a nosaltres l’essència d’aquesta moció és molt senzilla: atès aquest paper
essencial, important i eficaç de l’ORGT per als ajuntaments, és molt important que es
compleixin de manera estricta aquelles funcions que estan contemplades en els seus
estatuts i que, per a qualsevol altra cosa que no hi estigui contemplada, se segueixi un
determinat mecanisme, que és el que recull avui la moció. És a dir, el que fem és
vetllar, com no podia ser d’una altra manera i sempre fa la Diputació, pels ajuntaments
d’aquesta demarcació i bàsicament és això. Crec que s’explica molt bé en les parts

expositiva i dispositiva i el que es tractaria és d’això: que tot allò que estigui recollit en
els estatuts sigui una funció pròpia d’assistència als ajuntaments. Hem de continuar
treballant amb total normalitat i, per a qualsevol cosa que no hi estigui contemplada,
s’hauran d’utilitzar els mecanismes ja contemplats.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Mirin, nosaltres els serem francs. Hem
trobat aquesta proposició absolutament críptica des del primer moment i la veritat és
que no hem rebut els pertinents aclariments addicionals per poder sortir d’aquesta
cripticitat, per altra part compartida pels altres grups, amb els quals sí hem parlat i, per
tant, estàvem esperant i escoltant atentament l’explicació que es feia, tant de les
esmenes presentades com de la intenció d’aquesta proposició, i si ho hem entès bé
aquest proposició es fa per dir que, efectivament, aquest ORGT és molt important.
Estem d’acord. No només és molt important, sinó que no tenim cap dubte del seu bon
funcionament i valorem positivament la tasca i la professionalitat que ha demostrat
l’ORGT. Per tant, no ens sembla que sigui un punt mereixedor de presentar una
proposició.
El segon punt que ens ha semblat que s’explicava ara en aquesta proposició és que i
si s’hi afegeixen altres aspectes, doncs que es faci pels mètodes legals previstos. Bé,
és clar que no m’imagino aprovar en el Ple de la Diputació una cosa que digui el
contrari i, per tant, diguem que estem d’acord, no? L’ORGT és un instrument, no un
òrgan polític, i fa la recaptació dels tributs que gestiona en virtut d’aquesta delegació.
Per tant, no sabem tampoc ben bé a què fa referència. Escoltin-me, no ens queda
gens clar que aquesta moció, de manera encoberta, estigui discutint l’enfortiment
d’una Agència Tributària Catalana i nosaltres o rebem una afirmació, clara i explícita
que estigui a l’alçada de la nostra capacitat d’entendre que això no té res a veure amb
voler afeblir o reduir la possibilitat i la rellevància d’una Agència Tributària Catalana o
no hi votarem a favor només perquè no es produeixi una confusió que després pugui
ser mal utilitzada.
Per tant, si els representants socialistes s’avenen a dir que això no té res a veure amb
l’Agència Tributària Catalana i que ells estan d’acord a enfortir-la, votaríem a favor
després de la incorporació de les esmenes. Si no es produeix aquesta manifestació,
no votarem a favor d’aquesta moció.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas, qui diu: L’ORGT ha
de ser, en primer lloc, eficaç. És un Organisme essencial per a la recaptació dels
tributs locals, permet l’augment i l’agilitat de l’augment dels ingressos dels municipis de
la nostra demarcació, per tant, l’augment de la qualitat en els serveis que prestem als
nostres ciutadans i les nostres ciutadanes i, en aquests moments, és un exemple de
bon funcionament, bona gestió i gestió acurada dels seus recursos no només a la
província de Barcelona sinó també fora d’ella.
El primer que ha de fer l’ORGT és estar al servei dels municipis i estem plenament
d’acord. També estem d’acord amb què qualsevol competència assumida per l’ORGT
que pugui ser útil a la societat i al país es pugui assumir amb eficàcia i eficiència, però
compartim al 100% l’esperit que haurà de ser sufragada amb fons no provinents del
món local. Els diners del món local han de seguir estant destinats per prestar serveis al

món local i, per tant, entenem que, gràcies a l’eficàcia i l’eficiència amb què ha estat
gestionat durant molts anys, l’ORGT pot tenir altres usos al servei del país i la societat
però en cas que es produeixin aquests usos estem plenament d’acord amb què siguin
sufragats per l’administració que pugui fer-los servir. Per què ho diem? Perquè durant
aquest mandat ja estem veient, en successives ocasions, com el món local, la
Diputació de Barcelona i, també, les restants diputacions, acaba pagant la festa de la
Generalitat de Catalunya i, per tant, no voldríem que això succeís amb l’ORGT.
Per últim, anunciem que votarem favorablement la moció i l’esmena que presenta el
PSC, i una cosa que no és menys important: que nosaltres vam parlar de l’ORGT en el
Ple de juliol, dissortadament, la moció no va prosperar però no hi renunciem, i per a
nosaltres també és molt important equiparar les condicions laborals del personal de
l’ORGT i les del personal de la Diputació de Barcelona.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui manifesta
l’abstenció del seu Grup.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Per anunciar que votarem a favor però no fora de la sorpresa
d’aquesta moció. Encara no acabem d’entendre per què es presenta una moció que
parla de l’ORGT i dels seus serveis. Tots ho tenim clar. De fet penso i pensem, el Grup
de CiU, que només amb el segon acord de la moció ja seria suficient perquè el que
està dient és que l’ORGT ha de fer allò que diuen els seus estatuts i, per tant, estaríem
tots d’acord a partir d’aquí. Els estatuts ja estan aprovats i en funcionament i, per tant,
qualsevol altra cosa que se’n surti hauria de tenir un tracte diferenciat, que no és el cas
perquè no s’ha proposat en cap moment.
Entenc o entenem que alguna cosa se’ns escapa a l’hora de parlar d’aquesta moció i,
fins i tot, m’atreviria a acostar-me al fet que, al darrere, hi ha alguna cosa que no ha
quedat clara. De fet, el Grup d’ERC ha fet una pregunta bastant concreta en aquest
sentit, que jo també he plantejat en les negociacions urgents que hem tingut, però en
tot cas el que valora el Grup de CiU és la feina de l’ORGT, feina adreçada als
municipis, i en tot cas el que hem fet des de la Diputació en aquest mandat està lligat a
les necessitats dels municipis i, sobretot, a la necessitat dels ciutadans dels municipis
de la província de Barcelona. De cap manera, en referència a la intervenció del diputat
d’ICV, no paguem cap festa a ningú sinó que el que pretenem des de la Diputació i
l’ORGT és resoldre els problemes dels ciutadans de les viles, els pobles i les ciutats de
la província de Barcelona i aquesta és la voluntat.
Per tant, amb les esmenes que s’han pactat a última hora i que no compliquen el
funcionament de l’ORGT, perquè el que deduíem de la primera redacció era que
complicava força l’acord dels municipis per ampliar les competències o les cessions de
la gestió de recaptació que proposaven els ajuntaments (s’entenia en el redactat que,
perquè un ajuntament de la província pogués ampliar la seva recaptació, els restants
ajuntaments de la província haurien d’aprovar-ho), esmenat això, que complicaria molt
la gestió, estaríem d’acord amb el que diu la moció, insisteixo, sense acabar
d’entendre el motiu, la necessitat i l’oportunitat de portar-la al Ple de la Diputació
perquè el que diu, diguem-ne, és bastant evident.

En aquest moment s’absenta la Diputada del Grup dels Socialistes de Catalunya Progrès Municipal, Sra. Núria Marin.
La Presidència intervé per manifestar que el Sr. Portabella demanava un aclariment i
cedeix de nou l’ús de la paraula a la Sra. Díaz, qui diu: Nosaltres pensem que la moció
és molt clara; és a dir, si haguéssim entrat amb una moció per enfortir o afeblir una
determinada Agència, haguéssim presentat una moció per a això. Realment, no en
parlem i, de fet, no hi ha ni una sola línia que parli, no podem veure fantasmes ni tenir
sospites, de l’Agència Tributària de Catalunya. Al contrari, parla de l’ORGT i dels
ajuntaments. I per aclarir-lo si hi ha algun tipus de dubte crec que està molt clar en la
seva part dispositiva. Efectivament, el que ve a dir el punt 2 és: Que les activitats i
funcions de l’ORGT siguin les que estan previstes als seus estatuts, però el punt 3 és
clau perquè, diu que qualsevol increment de la seva activitat, sense entrar a valorar si
és o no adient, haurà de resoldre’s amb els recursos no provinents de l’Administració
Local. Aquest punt era important per a nosaltres i és precisament la clau. Els diners
dels ajuntaments s’han de destinar, precisament, als ajuntaments. La resta, no entrem
ara a valorar si és necessari aquest increment, si s’ha d’enfortir o no,... no, no ho diu ni
una sola vegada. Nosaltres només diem que allò que és dels ajuntaments ha d’anar a
parar als ajuntaments, com no podria ser d’una altra manera, i la resta haurà de trobar
altres fons, si és que pensem entre tots plegats que és necessari, essencial i adient
que tiri endavant. Pensem que és prou clara.
La Presidència dóna la paraula de nou al Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres no tenim
cap inconvenient a reconèixer les nostres limitacions per no entendre amb la claredat
que li sembla que té aquesta moció. No entenem que es faci una moció que digui el
que legalment és i que l’única intenció que tingui sigui reforçar el text legal perquè,
clar, no em puc imaginar què significaria el fet que tots els grups polítics ens
dediquéssim a reforçar els textos legals ja existents en tots i cada un dels àmbits i, per
tant, no se’ns han aclarit els dubtes i ho diré d’una manera més discreta i humil. No
hem entès que se’ns hagi aclarit cap dels dubtes que hem plantejat, substancialment
perquè no veiem el sentit d’aquesta moció si no hi ha al darrere el que nosaltres hem
esmentat i, per tant, no votarem a favor d’aquesta moció sinó en contra.
El text de la part dispositiva, l’expositiva es manté amb idèntic redactat, de la moció
que es sotmet a votació és el següent:
1. Manifestar que la gestió dels impostos i dels tributs és una peça fonamental per a
garantir el finançament i preservar l’autonomia local. La seva gestió és una
competència local i no pot ser cedida ni compartida per cap altra administració que
no sigui la local; en tot cas ha de ser per delegació expressa de l’ajuntament.
2. Que les activitats i funcions de l’ORGT siguin les que estan previstes als seus
estatuts, i sempre respectant el sistema de cooperació interadministrativa entre els
ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
3. Que qualsevol increment de la seva activitat, que no sigui l’esmentada als estatuts
de l’ORGT, s’haurà de resoldre amb els recursos no provinents de l’administració
local.

4. Que qualsevol actuació que impliqui una ampliació de funcions haurà de tenir el
vistiplau dels ajuntaments que han delegat la gestió i recaptació dels seus ingressos
de dret públic a l’ORGT, en la mesura que els afecti.
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 (19) i d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (4), el vot en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2) i l’abstenció del Partit Popular (6) sent el resultat definitiu de
vots 43 a favor 2 vots en contra i 6 abstencions.
En aquest moment s’absenta el Diputat del Grup de Convergència i Unió, Sr. Josep
Salom.
3.- Moció que presenten els Grups ERC-AM i ICV-EUiA-E, de la Diputació de
Barcelona, de suport a les querelles per crims contra la humanitat per
l’afusellament del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i la
resta de víctimes del franquisme.
El dia 15 d’octubre d’enguany va fer 73 anys que el president de la Generalitat Lluís
Companys va ser afusellat per la dictadura franquista després de ser condemnat en un
consell de guerra sumaríssim sense garanties processals i il·legal. Lluís Companys és
l’únic president europeu escollit democràticament que va ser afusellat pel feixisme.
El president Companys havia estat detingut l’agost de 1940 per forces policials del
govern de l’Alemanya nazi a instàncies de autoritats espanyoles i amb col·laboració de
membres de l’ambaixada espanyola a França.
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al regim constitucional espanyol actual ha
anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa Lluís
Companys i totes les persones afusellades (unes 192.000) i empresonades pel regim
feixista del general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia
espanyola.
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic
d’impunitat dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que
deixava sense cap mena de resposta els delictes de rebel·lió, sedició, denegació
d’auxili i “els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels
drets de les persones.”
A pesar de la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o
Amnistia Internacional per haver incomplert la normativa internacional sobre drets
humans, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat del dels crims de la
dictadura franquista.
Tancades les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa
uns mesos la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses
víctimes. Amb l’obertura de la via de la justícia universal, s’ha presentat recentment

una altra querella criminal per crims contra la humanitat per l’afusellament del
president Lluís Companys, quaranta-cinc alcaldes catalans i dos diputats del
Parlament de Catalunya. Trenta-cinc anys després, una jutgessa argentina porta
endavant una causa contra el franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de
genocidi i crims de la humanitat, delictes que ni prescriuen ni poden ser amnistiats.
Fins i tot sent tramitada des d'instàncies internacionals, aquesta querella comença a
esquerdar el mur d'impunitat del franquisme, contra el qual tantes persones i
organitzacions socials vénen combatent. Resulta, per tant, un fet d’importància
transcendental en la lluita per la Justícia, la Veritat i la Reparació dels danys causats a
les centenars de milers de víctimes del franquisme.
Actualment ja hi ha dues querelles acceptades, una presentada per diversos col·lectius
de familiars de les víctimes, la presentada per ERC que fa referència a càrrecs electes
catalans afusellats entre ells el president Companys i s’està en procés de ampliació de
les querelles presentades per tal de poder documentar degudament la majoria de
assassinats i tortures comesos per la repressió franquista.
És per això que es proposa al plenari de la Diputació de Barcelona l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER. Manifestar el suport de la Diputació de Barcelona a la querella presentada al
Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal (Argentina) per crims contra la humanitat per
l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, quaranta-cinc alcaldes i
dos diputats al Parlament de Catalunya, i a la Querella 4591-10 presentada
anteriorment al mateix jutjat per familiars de víctimes del franquisme de tot l’Estat
Espanyol així com a totes les iniciatives judicials emparades en la jurisdicció universal
que tinguin com a objectiu la reparació dels crims del franquisme.
SEGON. Donar suport a qualsevol altra ampliació d’aquestes querelles recentment
presentades que tingui com a objectiu el reconeixement, l’anul·lació i la restitució de la
dignitat de les persones afusellades durant la repressió franquista.
TERCER. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts
a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del
franquisme.
QUART. Instar al govern de la Diputació de Barcelona ha donar suport als municipis
per tal de que puguin investigar per documentar amb dades a les víctimes del
franquisme de les seves localitats i a les iniciatives públiques i privades de
recuperació i reivindicació de la memòria d’aquestes.
CINQUÈ. Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal
(Argentina) i al Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol i ales entitats de
recuperació de la memòria històrica de Catalunya.

La Presidència manifesta que hi ha una esmena a la moció, presentada pel PP i
demana que la Secretaria en doni lectura.
Signada pel senyor Albert Vilagrassa Gil, portaveu del Grup Popular a la Diputació de
Barcelona, es presenta la següent esmena en substitució de la moció sobre
l’afusellament de Lluís Companys presentada pels grups d’ERC-AM i ICV-EUiA-E. El
redactat que es proposa és el següent:
En coherència amb l’esperit i la lletra de la resolució aprovada per la Comissió
Constitucional del Congrés dels Diputats per unanimitat dels seus grups parlamentaris,
en sessió celebrada el 20.11.2002, tendent a mantenir l’esperit de concòrdia i
reconciliació que va presidir l’elaboració de la Constitució Espanyola de 1978 i que va
facilitar el trànsit pacífic de la dictadura a la democràcia, resulta convenient en la
nostra convivència democràtica la reparació pública de la figura del president Lluís
Companys.
Per tant, la Diputació de Barcelona s’adhereix a la resolució aprovada per la Comissió
Constitucional del Congrés dels Diputats per unanimitat dels seus grups parlamentaris,
en sessió celebrada el 20.11.2002, i en relació amb la rehabilitació pública del
president Lluís Companys recolza qualsevol iniciativa promoguda per la família del
president Companys que tingui per finalitat la rehabilitació de la seva figura. Tot això
evitant, en qualsevol cas, que serveixi per reobrir velles ferides o remoure el caliu de la
confrontació civil.
Intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal Sr. Portabella, i diu: Si li sembla bé, senyor President, per agilitar el Plenari
potser ens podríem anar posicionant conjuntament amb la moció i amb l’esmena.
Llavors, quan es vegi què s’acorda en les diferents intervencions, podem prendre la
decisió final. La Presidència manifesta la seva conformitat.
Sí. Com a proponents, conjuntament amb ICV-EUiA-E, quan vam presentar aquesta
moció i varem veure l’esmena presentada pel PP, el cert, i ho dic molt seriosament, és
que la vam agrair perquè creiem que aquesta esmena que presenta el PP doncs tracta
amb respecte el president Companys i, per tant, ens va semblar que era acurada en
relació amb el text. Ara bé, aquesta moció no parla només de Lluís Companys sinó
també d’altres persones. Més o menys, vol representar els 192.000 afusellats durant el
període franquista a l’Estat espanyol i, alhora, té també un missatge de fons que no es
veu recollit en aquesta esmena. Per tant, tot i que trobem que aquesta esmena
presentada pel PP està a l’alçada de la moció i és una esmena digna, en ser
incompleta vers la nostra moció no la incorporaríem.
I aleshores el que ara voldria és passar a defensar la moció pròpiament dita. Jo diria
que el que és l’aspecte pròpiament central d’aquesta moció és combatre la idea que,
impedint aquelles reivindicacions que són justes, aquestes acabaran no produint-se
per esgotament i acabaran en l’oblit. I això és el que no podem compartir de cap de les
maneres i, per tant, aquesta moció vol manifestar que és un error pensar que, amb el
pas del temps, amb el traspàs de la generació directament implicada en un conflicte, al
final acabarà, no passarà res, s’oblidaran els crims contra la humanitat produïts en la
Guerra Civil o qualsevol altra part del món perquè aquesta idea bàsica que presentem

és també atribuïble o també se li podrien afegir el genocidi armeni, la dictadura
argentina, la dictadura xilena, la Guerra dels Balcans, el que està passant a Síria, etc.
És a dir, hi ha una idea central, a la qual donem molt valor, que és el que no sigui
possible que les polítiques de resistència, encara que perdurin algunes dècades,
acabin impedint que finalment se’n pugui parlar i es pugui arreglar el que convingui i el
que calgui.
En el cas concret de la moció que presentem, la veritat és que la justícia espanyola ha
anat tancant totes les portes a les reivindicacions familiars, partidistes i
associacionistes per tal de reparar la memòria dels afusellats a la Guerra Civil del
bàndol perdedor, defensar-ne la dignitat i, alhora, denunciar la impunitat dels crims
feixistes durant la guerra. Tard o d’hora havia de passar el que està passant; és a dir,
que si no te’n vas a un lloc te’n vas a un altre on puguis fer-ho. I el que passa és que, a
mesura que es van tancant portes, en aquest cas, la justícia de l’Estat espanyol, se’n
van obrint d’altres i es pot recórrer a la justícia universal per fer justícia als crims del
franquisme i acabar amb el conegut model espanyol d’impunitat que s’empara, un cop
darrera l’altre, en la Llei d’amnistia, una llei preconstitucional, per imposar una xarxa de
silenci sobre el franquisme i obstruir l’acció de la justícia.
Creiem que és insòlit que l’Estat espanyol ara, encara, entrat el segle XXI es negui a
reconèixer les víctimes del feixisme i a jutjar els responsables materials dels fets. I és
per aquest motiu que es presenta aquesta moció, per tractar un cas específic i concret,
perquè s’ho mereix, el cas de Lluís Companys, en el qual no m’esplaiaré per ser molt
conegut per tots qui som presents en aquest hemicicle. De fet, només requereix una
cosa: l’anul·lació dels judicis sumaríssims a la seva persona i a totes les persones que
van ser afusellades, 192.000, cosa que permetria recuperar la dignitat d’aquestes
persones i cas tancat. Però en comptes d’anar per la via de resoldre una obvietat ens
trobem amb unes inacabables dificultats que fan que es presentin mocions en altres
indrets, amb la finalitat que aquells que puguin arribar a pensar que, posant paranys,
tard o d’hora s’acabarà, sàpiguen que no s’acabarà. Només s’acabarà quan s’hagi
restituït la dignitat de les persones que van patir les conseqüències de la Guerra Civil i
que no se’ls ha restituït.
Per tant, la nostra posició va en aquesta línia i té una altra vessant, podríem dir fins i
tot un objectiu, que és dignificar la pròpia democràcia. Una finestra per a la veritat, la
justícia i la reparació dels mals causats dignifiquen la democràcia sense cap mena de
dubtes. I també creiem que aquesta és una tasca que mai no ha d’acabar de fer-se i
que és més necessària en alguns indrets que en d’altres. Encara és molt vigent a
l’Estat espanyol la necessitat de dignificar la democràcia.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ICV-EUi-E, Sr. Mañas, i diu: Rebutgem
l’esmena presentada pel PP i dir que sí que el text és respectuós però ens demostra
que, fins ara, és molt difícil i segurament seguirà sent-ho durant els propers anys,
buscar justícia en l’Estat espanyol per als crims del franquisme. Com ja vaig dir una
vegada en un debat d’aquest Plenari, aquest és un Estat estrany de la UE perquè és
l’únic Estat d’Europa Occidental on es pot ser demòcrata sense ser explícitament
antifeixista i on una democràcia va néixer fruit d’un règim dictatorial.

Les lleis que emparaven els crims de lesa humanitat en dictadures, han desaparegut
en uns terminis inferiors a quinze anys a molts països d’Europa Central o a tota SudAmèrica. Els criminals de guerra serbis han estat detinguts escassos quinze anys
després del final de la Guerra dels Balcans; les lleis que emparaven els crims de les
dictadures llatinoamericanes van ser derogades deu anys escassos després de la
recuperació de la democràcia; però més de trenta anys després de la mort del dictador
Franco l’Estat espanyol segueix mantenint una llei d’amnistia que permet que milers i
milers de crims que es van cometre segueixin caient en l’oblit.
L’esmena del PP ens deia que no cal reobrir velles ferides, però vivim en un país on es
beatifiquen velles ferides i, en canvi, velles ferides cauen en l’oblit. Afortunadament, la
globalització ens ha portat aspectes positius i aspectes negatius, però crec que el
concepte de justícia universal en aquells crims que es consideren de lesa humanitat és
un dels aspectes positius que ens ha portat la globalització en la dècada de 1990.
Aquesta és una moció que busca impulsar la justícia, la memòria històrica i la restitució
de l’honor de centenars de milers de persones enfront la impunitat i l’oblit. En aquest
país, molt sovint, des d’institucions, societat civil i mitjans de comunicació ens hem
esgarrifat veient les dades de desapareguts en les dictadures del Con Sud (a
Argentina, segons els organismes oficials, 30.000; a Xile, menys de 3.000; a Uruguai,
menys de 300, i l’únic que no té dades oficials és Paraguai) però, a l’Estat espanyol (a
l’antiga URSS també hi va haver molts milers de desapareguts que també
condemnem, senyor Riera, té raó), segons l’informe d’un jutge de l’Audiència Nacional,
no una cosa que ens haguem inventat els d’ICV, els d’ERC, CiU o el PSC, hi ha
114.000 desapareguts, soterrats en cunetes i sense judici, documentats amb noms i
cognoms en l’anomenat Sumari Garzón. Podem sumar totes aquestes dictadures de
països que podem anomenar brutals i no arriben al 50% dels desapareguts sense
judici que hi va haver durant la Guerra Civil i la repressió franquista. I dic que també
condemnem tots aquells crims comesos en l’altre costat, amb la diferència que els uns
defensaven unes institucions democràtiques i els altres eren els rebels, però també
condemnem i lamentem que s’hagués produït repressió contra religiosos o contra
innocents. I també demanem justícia per a aquests però, en aquest país, s’ha
beatificat uns mentre que altres han caigut en l’oblit. 114.000 desapareguts i no hi ha
crim més espantós que la desaparició forçosa. Quan vostè parla amb un familiar de
desaparegut, el seu dolor és molt més gran que el dels familiars d’un empresonat, un
afusellat o un torturat perquè no sap exactament on es troba el seu pare, la seva mare,
el seu oncle o el seu avi. Hi ha 114.000 famílies a l’Estat espanyol que no saben on
portar les flors als seus avantpassats.
Aquesta moció pretén recolzar dues querelles: una, que ja van presentar familiars de
les víctimes de la repressió franquista i diverses entitats de recuperació de la memòria
històrica davant la justícia argentina, i la que va presentar ERC el 15.10.2013 per
demanar justícia al president Companys, democràticament escollit i crec que l’únic
president europeu afusellat, i a altres càrrecs electes d’ERC. S’està ampliant la
informació per poder presentar més querelles i la formació política que represento
podrà posar molts morts sobre la taula, alguns pel simple fet de dirigir un diari en
català durant la dictadura franquista. La revista Treball, degana de la premsa política
catalana, va tenir dos directors afusellats pel simple fet de dirigir un diari clandestí en
català. Però no només això, creiem que hem de portar, davant la justícia universal,
totes les víctimes i que les institucions catalanes hem de portar totes les víctimes

davant la justícia argentina, d’aquells que vivien a Catalunya i obrir les portes per a
aquells descendents de les víctimes de la repressió franquista que viuen a Catalunya
però els avantpassats dels quals van patir la repressió en altres punts de l’Estat.
Per últim, em referiré a un cas oblidat dels crims del franquisme i que crec que cal
reivindicar: el feminicidi. El franquisme va violar, també, sistemàticament els drets de
les de les dones i en aquest país s’han produït feminicidis fins ben entrada la
democràcia, quan es robaven nadons pel simple fet de ser pobres. I això és fruit del
franquisme. Hi ha un senyor, Alberto Fujimori, que està a la presó per haver esterilitzat
de forma forçosa més de 200.000 dones mentre que aquí, durant anys, el franquisme
no esterilitzava però robava nadons simplement perquè les dones eren pobres. Els
crims del franquisme són tan horribles que la justícia federal argentina tindrà molta
feina i alguna vegada haurem de demanar, en alguna moció, que la dotin de recursos
per poder assumir totes les causes de la repressió franquista que li poden caure.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, i diu:
“Evidentemente, mantenemos la enmienda porque entendemos que el compromiso, o
la absolución, como han dicho algunos diputados, de noviembre de 2002, cuando
gobierna el PP y aprobado por unanimidad, rehabilitaba, de alguna manera, la figura
del presidente Companys, muerto de manera injusta e indigna, totalmente de acuerdo,
y que parte de esta moción de ERC quedaba subsumida por este acuerdo en que se
hablaba, y se habla, de respaldar cualquier iniciativa cuya finalidad sea rehabilitar su
figura.
Pero es verdad que en una guerra civil, al final, se cometen muchas injusticias y
muertes crueles y tenemos, muchas veces, memoria selectiva. Creo que muchas
veces, en Cataluña, nadie se acuerda de los 19 diputados de la Lliga, carlistas y
cedistas fusilados por la CNT-FAI, y fueron también asesinados de forma injusta. Y
creo que a día de hoy nadie, ni siquiera en mi partido, se ha acordado de ellos.
Por eso, hablamos a veces y entiendo la propuesta de ERC de querer hacer justicia a
sus políticos y concejales. Entiendo, y tiene razón, que fueron asesinados
injustamente durante la Guerra Civil. Pero a veces tenemos una doble vara de medir
las cosas. Ayer mismo, en el Parlamento de Cataluña, se votó poder retirar el nombre
de una calle dedicada a un terrorista. Nosotros, haremos abstención a la propuesta
de ERC porque la compartimos en el espíritu pero entendemos que la justicia ha de ir
funcionado y ninguna ingerencia política es buena para presentarse ante la justicia,
sea la argentina o sea la española. Cuando hablaba de las votaciones de ayer, CiU y
ERC votaron en contra de retirar el nombre de la calle dedicada a un terrorista, así
llamado por el Tribunal Superior de Justicia y además condenado por ello. ¿Quién se
acuerda de la memoria de Álvaro Bultó o de la de las víctimas que causó esta
persona? ¿Por qué no votaron a favor de esto? Claro, a veces tenemos problemas a la
hora de votar según qué cosas y, para mí, es tan rechazable una cosa como la otra.
Para su Grupo es tan rechazable una cosa como otra.
Y luego esta situación empieza a recordarme a lo que vivimos entre 1990 y 2000,
cuando España salió de una crisis y los datos económicos iban bien. Hoy se repite
esta situación, nadie habla de la prima de riesgo, de la crisis, del rescate o no a
España, si se empieza a no destruir empleo, y de repente, cuando pasan estas

circunstancias y se dan estos factores, algunos partidos se acuerdan de la Guerra
Civil, hacen un ejercicio de espiritismo político, recuperan a Franco y todo vale. Es
exactamente la misma situación que la de 1999-2002, fecha de esta declaración del
Congreso. Oiga, hemos condenado el franquismo no sé cuantas veces, creo, en
ayuntamientos, comunidades autónomas, el Congreso… Si ya está condenado por
parte de todos los grupos políticos, dediquémonos a hacer lo que nos toca, que es
salir de la crisis, trabajar por las personas, mirar hacia el futuro, y dejemos de hacer
ejercicios de espiritismo político para sacar a pasear un dictador como excusa política
arrojadiza hacia el Gobierno de la Nación. Mantenemos la enmienda y, compartiendo
el espíritu de la moción presentada por ERC, haríamos abstención.
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Intentaré ser breu si és possible. Començaré dient una
cosa que pretén ser un cop d’ull simpàtic al senyor Portabella i és que l’explicació del
text se’ns ha fet una mica més difícil, però dit això no voldria fer broma ja que el tema
és molt seriós i la moció és molt seriosa i aprofito per dir que no només la votarem
favorablement sinó que l’aplaudim des del nostre Grup.
Dit això, diré també que segurament el meu Grup s’ha equivocat avui en designar-me
per defensar la nostra posició de vot. Per què ho dic? Perquè també em permetran,
doncs, en 45-60 segons dir que, d’aquestes 114.000 famílies que deia el senyor
Mañas, una és la meva i em permetrà, segurament és una cosa que no toca, dir que el
meu avi va ser afusellat el 06 d’agost de 1936, però avui tinc l’honor de que això consti
a l’acta del Ple de la Diputació. Perquè, quan hem buscat el meu avi, no constava ni el
lloc on va ser afusellat, que és el penal de Santa Maria. Quan vam intentar recuperar
la seva memòria i poder saber on podríem portar aquestes flors que deia el senyor
Mañas, ens vam trobar amb la sorpresa que, al penal de Santa Maria, el senyor
Eduardo Díaz no hi havia entrat i n’havia sortit. Malauradament, va entrar-hi viu i en va
sortir mort. Bé, aquesta és una petita llicència que agraeixo al meu Grup i a vostè,
President, i ara sí entraré en la qüestió d’aquesta moció. Deia que s’han equivocat
perquè sóc molt combativa en aquest tema, com pot entendre tinc raons poderoses.
Dit això, com no pot ser d’una altra manera, estem a favor de donar suport a aquesta
querella. No estem a favor de les ingerències en la justícia, com hem sentit d’algun
Grup. Pensem que això no ho és. Simplement és donar suport a una querella que no
ha trobat les vies i les portes allà on pertocava i, per tant, s’ha presentat a la justícia
argentina. Donarem suport a aquesta querella, a les ampliacions d’aquesta, a altres
possibles querelles, com no pot ser d’una altra manera, i segurament el president
Companys representa el que han patit tantes i tantes famílies. I és que algú ha estat
condemnat encara no sabem per què i, a partir d’aquest judici sumaríssim, ha estat
afusellat. Per tant, pensem que és molt important.
És certa una cosa, que no volem remoure velles ferides. Pensem que, en aquest país,
la Transició es va fer com es podia fer en aquell moment, de la manera més serena, i
no volem tampoc remoure el caliu de la confrontació civil, però és veritat que cada
cosa s’ha de col·locar en el seu lloc passat aquest temps, amb tota la tranquil·litat,
aprenent del passat, aprenent de la història perquè no es torni a repetir. El que té de
bo llegir la història, llegir el passat, és aprendre per al futur i nosaltres el que fem, amb
aquesta serenitat i aquesta tranquil·litat, és llegir el passat perquè aquestes coses no

tornin a passar en el futur, evidentment. I s’ha de recuperar la dignitat d’aquestes
persones que, en el seu moment, van perdre, sense reobrir velles ferides. D’aquestes
persones i de les seves famílies. Recuperar-ne la dignitat i rehabilitar-ne la figura. I
pensem que és el moment de fer-ho, ara, ja, un cop han passat més de tres dècades
des de l’aprovació de la Constitució i, per tant, això és el que pertoca.
Com deia abans, nosaltres no només donarem el nostre vot favorable sinó que
l’aplaudim perquè sabem que aquesta querella només és restituir, torno a dir, la
dignitat d’aquestes persones que van ser condemnades només per les responsabilitats
que tenien en aquell moment o simplement per tenir un carnet d’un partit polític o
portar endavant algun mitjà de comunicació en defensa de la llibertat. De manera que
aquest és el nostre vot.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: No vull semblar insensible perquè seré breu i, fins i tot, estic
sorprès del que dóna una moció en aquest Plenari. Per tant, que no s’interpretin les
paraules del Grup de CiU com a insensibilitat. Intento que sigui pragmatisme més que
no pas això.
Primera cosa: entenem que l’esmena feta pel PP havia de ser acceptada pels ponents.
Per tant, si ICV i ERC no l’accepten nosaltres no ens manifestem en aquest sentit i
parlem directament de la moció. I com els deia, molt breument, votarem a favor de
qualsevol moció o proposta que el que demani sigui justícia davant qualsevol tipus de
crim i restituir la dignitat de les persones. I, en aquest cas, fent costat a aquesta moció
i a la querella presentada estem fent això: defensar la dignitat de persones del passat,
en aquest cas, de persones que estaven vinculades a la política i als mitjans de
comunicació, però també tota la gent que va defensar la llibertat en aquell moment i
que va intentar fer coses pel nostre país té dret a ser restituïts en la seva dignitat.
Per tant, d’acord amb la moció i, insisteixo, no vull semblar insensible ni vull fer cap
tipus de comparació amb altres països del món, perquè hem de conèixer de quina
manera s’han implantat les democràcies a Llatinoamèrica, per exemple, i si la
implantació d’aquestes ha estat o no semblant a la de l’Estat espanyol. Per tant, sense
fer més, el nostre vot a favor i, insisteixo, de qualsevol proposta que es tracte de
restituir la dignitat.
Intervé de nou el Sr. Portabella, qui diu: Molt breument perquè crec que totes les
intervencions que s’han produït han estat molt en línia amb el que defensen els
diputats i les diputades d’aquí de les respectives formacions polítiques, però voldria fer
només dues precisions.
La primera és que, home, no crec que es pugui titllar d’oportunisme polític presentar
aquesta moció. Si vostè mira la data de la moció i a què fa referència, doncs veurà que
aquest és el Plenari immediatament posterior a la presentació del recurs d’ERC en un
altre país, malauradament, i en un jutjat molt allunyat. La reivindicació és llarga i
constant i fa molt temps que es produeix. Crec que el que tots hem d’entendre és que
aquesta reivindicació no cessarà fins que s’anul·lin els judicis sumaríssim i es retorni la
dignitat de les persones que no l’han pogut recuperar.

La segona és agrair els vots del PSC, que no ha entès l’explicació però sí la moció i,
per tant, això és tot un avantatge competitiu perquè ningú no vota a favor d’una moció
que no s’entén ni d’unes explicacions que no s’entenen tampoc.
La Presidència comunica que es rebutjada l’esmena.
I el Ple n’acorda l’aprovació de la moció per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19) per absència
del Diputat Sr. Josep Salom, del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal (18) per absència de la Diputada Sra Núria Marin, d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular
(6), sent el resultat definitiu de 43 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 7750 al 9022 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a les sessions ordinàries de data 12 i 26 de setembre de 2013.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
13 hores i 40 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 541486 al 541516.
Barcelona, 28 de novembre de 2013
La Secretària General

