
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013 
 

A la ciutat de Barcelona, el 28 de novembre de 2013, a les 12 hores i 10 minuts, es 
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu 
President 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, 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, 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.  
 
Excusen la seva absència els Diputats Srs. Manuel Bustos i Garrido i Francesc 
Serrano i Villarroya 
 
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 31 d’octubre de 2013.  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives 
generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, 
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i 



 

 

als privats de la Diputació de Barcelona, adequat al Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
3.- Dictamen que proposa la modificació de l’Acord de la Mesa General de Negociació 
de matèries comunes de 24 d’octubre de 2012, aprovat per decret de la presidència de 
31 d’octubre de 2012 i ratificat per acord plenari de 29 de novembre de 2012, relatiu a 
les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Servei de Programació 
 
4.- Dictamen que proposa donar compte del decret de la Presidència de data 22 
d’octubre de 2013, núm. 8929/13, d’aprovació de la modificació núm. 18/2013 del 
pressupost de la Corporació. 
 
Intervenció General                                                                               
 
5.- Dictamen que proposa donar compte dels informes de control financer del sector 
públic de la Diputació, de les seves entitats participades i altres perceptors de 
finançament, i dels informes de control financer de subvencions i altres ajuts, referits a 
l’exercici de 2012. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
6.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
7.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Ripollet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
8.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de  Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
9.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sitges, 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 restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament 
d'Olost, en relació a revocar la delegació de les funcions de gestió, liquidació i 
recaptació de la Taxa pel subministrament d'aigua. 
 



 

 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 
Xarxa Social Europea (ESN – European Social Network). 
 
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 de Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona, 
per a la commemoració del 75è. Aniversari de l’afusellament de Manuel Carrasco i 
Formiguera. 
 
2.- Moció que presenta el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal de la Diputació de Barcelona, en defensa de les competències locals 
davant el “Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones” 
 
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la 
Corporació es proposa l’aprovació dels següents Dictamen i Moció 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 
3.- Dictamen que proposa la rectificació d’un error material en l’annex al dictamen 
relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2014. 
 
4.- MOCIÓ que presenten els Grups d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa i Partit dels Socialistes de Catalunya de la Diputació 
de Barcelona, rebutjant la possible venda i privatització del parc públic d’habitatges de 
l’Incansòl per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
5.- 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. 
 
6.- Precs. 
 
7.- Preguntes. 
 
1.-  Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 31 d’octubre de 
2013.  
 
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 31 d’octubre de 
2013, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-
se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 



 

 

Tot seguit, a indicació de la Presidència, la Vicepresidenta segona, Sra., Mercè 
Conesa dona lectura a la següent Declaració Institucional 

 
Manifest institucional 25 de novembre de 2013 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES 

 
Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les 
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a 
aquesta violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència 
que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per 
prevenir-la i eradicar-la. 
 
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: 
violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència 
econòmica. Es pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit 
laboral, en l’assetjament sexual i per raó de sexe, o en l`àmbit social amb el tràfic de 
dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència 
derivada dels conflictes armats o amb la violència contra els drets sexuals i 
reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o 
la llibertat de les dones. 
 
Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador 
comú: la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures 
socials. Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no 
poden obviar el sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de 
desigualtat entre dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.  
 
Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte 
que les causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball 
coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i 
instàncies competents. Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política 
del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la 
tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de 
dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen de forma incansable 
per assolir aquesta fita. 
 
És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència 
masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt 
especialment en la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal 
d’evitar relacions desiguals. 
 
És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra 
les dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat. 
 
D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de 
la violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats 
en l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la paraula, el 
diàleg i l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en contextos 
que afavoreixin l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una realitat 



 

 

constatable que en l’àmbit educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de 
l’educació no formal, existeix una bona oferta de recursos, materials i experiències per 
abordar la prevenció de la violència masclista. 
 
L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los 
els elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment 
que la violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i 
homes s’han de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat. 
 
Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això, 
seguirem treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes 
d’avui, i també les generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 

 
2.- Dictamen de data 13 de novembre de 2013, que proposa aprovar 
definitivament el Plec de clàusules administratives generals de contractació 
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i 
als privats de la Diputació de Barcelona, adequat al Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 

1. Antecedents. 1.1. Plec de clàusules administratives generals de la Diputació de Barcelona. 1.2. Plecs de 
clàusules administratives generals posats a disposició dels municipis i altres entitats locals de Barcelona. 1.3. 
Modificacions introduïdes en la L 30/2007 i aprovació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 1.4. 
Naturalesa dels Plecs de clàusules administratives generals, funcions que compleixen respecte de les entitats 
locals de Catalunya i Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 2. Configuració i tramitació d’un nou Plec 
de clàusules administratives generals de contractació. 2.1. Configuració i estructuració del nou Plec de 
clàusules administratives generals de contractació. 2.2.Tramitació del Plec de clàusules administratives generals 
de contractació. 3. Aprovació del nou Plec de clàusules administratives generals de contractació de la 
Diputació de Barcelona. 3.1. Aprovació inicial i tràmit d’informació pública. 3.2. Tramesa de l’expedient a la 
Comissió Jurídica Assessora i emissió del Dictamen preceptiu. 3.3. Contingut del Dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora. 3.4. Informe de la Secretaria General i elaboració d’un nou Projecte de PCAG i una nova 
Memòria de fonamentació. 3.5. Aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives generals de contractació 
de la Diputació de Barcelona. 3.6. Aprovació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de 
caràcter estàndard. 

 

1. ANTECEDENTS 
 
1.1.  Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de Barcelona. 
  
En data 1.10.2009, el Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar, entre d’altres, els 
acords següents: 

 
“Primer.- Aprovar definitivament els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de la Diputació de Barcelona, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes que 
s’indicaran. 
 
Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència als tipus 
de contractes següents: 



 

 

 contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als 
privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a 30); 

 
 contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la 

Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51). 
 
Tercer.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva dels Plecs i el text íntegre 
d’aquests publicat en el BOPB esmentat a l’apartat anterior. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el 
caràcter preceptiu del seu Dictamen en relació amb els Plecs de clàusules 
administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, i tot això en 
aplicació del que disposen els articles 278 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 8.3.m) 
de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, i 6.2 i 38.4 del 
Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat 
pel Decret 69/2006, d’11 d’abril.          
 
Cinquè.- Publicar en el BOPB i en el DOGC sengles anuncis sobre l’aprovació 
definitiva dels Plecs en referència al seu text íntegre publicat en el BOPB esmentat a 
l’apartat segon. 
 
Sisè.- Deixar sense efecte qualsevol plec, resolució o acord que s’oposi als presents 
acords. 
 
Setè.- Fer públics els presents acords, el Dictamen que els proposa i la resta dels 
antecedents mitjançant la seva inserció en la pàgina web de la Diputació de 
Barcelona (www.diba.cat)”. 

 
L’anunci de l’aprovació definitiva dels PCAG es publicà en el BOPB núm. 265, de 
5.11.2009 (pàg. 32), fet que va determinar la seva entrada en vigor, tot això d’acord 
amb els art. 65.3 i 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb les previsions de 
la respectiva disposició final única dels esmentats Plecs; la referència d’aquesta 
publicació fou anunciada, al seu torn, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) núm. 5502, del 10.11.2009 (pàg. 83917). 
 
Sobre aquests Plecs s’ha de precisar que l’aprovació definitiva havia estat precedida 
del Dictamen núm. 247/09 de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat en data 
30.7.2009 i emès en sentit favorable a la proposta formulada per la Diputació de 
Barcelona. 
 
1.2.  Plecs de Clàusules Administratives Generals posats a disposició dels 

municipis i altres entitats locals de Barcelona. 
 
En data 13.1.2009, per la Presidència de la Corporació va dictar-se un Decret, la part 
dispositiva del qual era la següent: 
 

“Primer.- Aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local de la 
Diputació per als municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona, 



 

 

consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives 
generals de contractació de caràcter estàndard, adequats a la Llei estatal 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives generals de contractació de 
caràcter estàndard aplicables als: 
 
 contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als 

privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I a la present 
Resolució). 

 
 contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la 

Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II). 
 
Tercer.- Aprovar les Memòries justificatives dels PCAG de contractació de caràcter 
estàndard SEA i COI-CCOP (annexos III i IV, respectivament). 
 

Quart.- Publicar els PCAG de contractació de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

Cinquè.- Fer públiques la present resolució i les Memòries Justificatives dels PCAG 
de contractació de caràcter estàndard SEA i COI-CCOP mitjançant la seva inserció 
en la pàgina Web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat).” 

 

Sobre aquesta actuació d’assistència i cooperació local de la Diputació interessa 
destacar els aspectes següents: 
 

a) L’aprovació dels PCAG estàndard havia estat precedida del Dictamen núm. 
268/08 de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat en data 30.10.2008 i emès 
en sentit favorable a la proposta formulada per la Diputació. 

 
b) Els PCAG van ser publicats en el BOPB núm. 15, del 17.1.2009 (pàgines 14 a 

51), i en el DOGC núm. 5304, del 26.1.2009 (pàg. 5490 a 5568). 
 

c) Ultra la coincidència material que sempre han tingut els PCAG de la Diputació i 
els posats a disposició dels ens locals, acreditada en les actuacions de 1995 i 
de 2002, en la de 2009 la remissió formal era la mateixa; concretament als 
textos publicats en el BOPB núm. 15, del 17.1.2009 

 
1.3.  Modificacions introduïdes en la L 30/2007 i aprovació del Text refós de la 

Llei de contractes del sector públic. 
 
Des que fou promulgada la L 30/2007, de 30.10, de Contractes del Sector Públic, 
diferents lleis han introduït un nombre significatiu de modificacions, que han donat una 
nova redacció a determinats preceptes o han incorporat noves disposicions. Aquestes 
lleis han estat les següents:  
 
 RD Llei 6/2010, de 9.4, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i 

l’ocupació. 
 
 Reial decret llei 8/2010, de 20.5, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per 

a la reducció del dèficit públic. 



 

 

 Llei 14/2010, de 5.7, d’infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a 
Espanya. 

 
 Llei 15/2010, de 5.7, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

 
 Llei 34/2010, de 5.8, de modificació de les lleis 30/2007, de 30.10, de contractes 

del sector públic, 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13.7, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per a adaptació a la 
normativa comunitària de les dues primeres. 

 
 Llei 35/2010, de 17.9, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. 
 
 Llei 2/2011, de 4.3, d’economia sostenible; el Reial decret llei 5/2011, de 29.4, de 

mesures per a la regularització i control de l’ocupació no declarada i el foment de 
la rehabilitació d’habitatges. 

 
 Llei 24/2011, d’1.8, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i 

la seguretat. 
 
 Llei 26/2011, d’1.8, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els 

drets de les persones amb discapacitat. 
 
És per això que la Disposició final trenta-dosena de la Llei 2/2011, de 4.3, d’economia 
sostenible, autoritzà el Govern per elaborar un text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP), el qual va ser aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14.11, 
l’entrada en vigor del qual es produí el 16.12.2011. 
 
Les variacions introduïdes en la L 30/2007 van ser molt significatives, algunes tan 
rellevants com la refosa en un sol acte de l’adjudicació provisional i la definitiva (L 
34/2010), o el nou règim de modificació dels contractes, en el sentit de restringir les 
seves possibilitats (L 2/2011). Aquestes variacions, a les que s’uneix el fet que el 
TRLCSP/2011 renumerà tot el seu articulat, van fer necessària l’elaboració d’uns nous 
Plecs adaptats a la normativa vigent. 
 
1.4. Naturalesa dels Plecs de Clàusules Administratives Generals, funcions 

que compleixen respecte de les entitats locals de Catalunya i Dictamen de 
la Comissió Jurídica Assessora. 

 
1.4.1. Funcions que compleixen els Plecs de Clàusules Generals. 
 
En síntesi, els PCAG compleixen respecte dels ens locals de Catalunya les funcions 
següents: 
 

1. Regular totes les contractacions que licitin i formalitzin aquestes entitats, funció 
aquesta que resulta de les previsions normatives que es transcriuen a continuació: 

 



 

 

1.a) Art. 66 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el 
qual prescriu: 

 
“1. Los pliegos de cláusulas administrativas generales contendrán las 
declaraciones jurídicas, económicas y administrativas, que serán de aplicación, en 
principio, a todos los contratos de un objeto análogo además de las establecidas 
en la legislación de contratos de las Administraciones públicas. 
 
2. Los pliegos se referirán a los siguientes aspectos de los efectos del contrato: 
 
a) Ejecución del contrato y sus incidencias. 
b) Derechos y obligaciones de las partes, régimen económico. 
c) Modificaciones del contrato, supuestos y límites. 
d) Resolución del contrato. 
e) Extinción del contrato, recepción, plazo de garantía y liquidación.”  

 
1.b) Art. 278.2 del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28.4 (TRLCat/2003), que disposa: 

 
“Els plecs de clàusules administratives generals han de referir-se necessàriament 
als aspectes següents:  
 
a) L’execució del contracte i les incidències d’aquest. 
b) Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic. 
c) Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits. 
d) Les causes de resolució del contracte. 
e) La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la liquidació.” 

 
2. Donar cobertura als requeriments sobre publicitat dels plecs de clàusules 

administratives particulars, els quals no són exigibles en el cas que l’ens local 
hagi aprovat plecs generals, tal com estableix l’art. 277.1 del TRLCat/2003: 

 
“Els plecs de clàusules administratives, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic 
durant un termini mínim de vint dies, i s’ha d’anunciar al BOP i al DOCG, perquè 
s’hi puguin presentar reclamacions, les quals han d’ésser resoltes pel mateix òrgan 
de contractació. Aquest requisit no s’ha de complir si s’han aprovat prèviament 
clàusules administratives generals.” 

 
1.4.2. Naturalesa dels Plecs de Clàusules Generals i Dictamen de la Comissió 

Jurídica Assessora. 
 
Sobre la naturalesa dels PCAG i la intervenció en la seva tramitació de la Comissió 
Jurídica Assessora cal recordar les determinacions i formular les consideracions 
següents: 
 
Primera.  L’art. 278.1 del TRLCat/2003 disposa: “Els ens locals poden aprovar plecs 
de clàusules administratives generals, previ informe de la Comissió Jurídica 
Assessora. Aquests plecs han de contenir les determinacions jurídiques, econòmiques 
i administratives típiques que s'han d’aplicar a tots els contractes d’objecte anàleg i les 
determinacions exigides per la legislació aplicable a la contractació laboral.” 

 



 

 

Aquest precepte es complementa amb el 278.3 del mateix text que prescriu: 
“L’aprovació dels plecs de clàusules administratives generals correspon al ple, d’acord 
amb el procediment establert per a les ordenances locals. Abans de l’aprovació inicial i 
de la definitiva, és necessari l’informe del secretari o secretària i l’interventor o 
interventora de la corporació.” 
 
Segona. L’art. 144 del TRLCSP/2011, al seu torn, determina que: “Las Comunidades 
Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán aprobar 
pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas 
específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.” 
 
Tercera. D’acord amb la L 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, 
poden diferenciar-se dos tipus de dictàmens en relació amb els PCAG: 
 
 Els de caràcter preceptiu, referits als PCAG que cada entitat local aprovi en 

aplicació de l’art. 278.1 i .3 del TRLCat/2003, posat en relació amb l’art. 8.3.m) 
de la L 5/2005, que atribueix el caràcter preceptiu esmentat a “qualsevol altra 
matèria que sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis 
estableixin l’obligació de demanar dictamen”. 

 
 Els dictàmens de caràcter facultatiu previstos per als “plecs de clàusules 

administratives de contractació de caràcter estàndard”, en exercici de la funció 
consultiva que la L 5/2005 li atribueix (art. 9.1.b). 

 
Del contrast entre ambdós tipus de plecs resulten les consideracions següents: 
 

1. Difereixen quant a la seva naturalesa i procediment de tramitació, per tal com 
els primers tenen caràcter normatiu i han de ser tramitats com a ordenances, 
mentre que els segons inicialment no són més que un model o tipus, segons la 
definició que d’estàndard dóna el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 
(edició 2007, pàg. 728). 

 
2. Això no obstant, materialment el seu contingut és el mateix, o com a mínim 

aquesta ha estat la tònica d’actuació de la Diputació en el passat (anys 1995, 
2002 i 2009). 

 
3. Resulta de les consideracions anteriors la conclusió de la vinculació directa 

entre ambdós tipus de PCAG, a partir de la seva coincidència textual, fet que es 
considera rellevant a l’hora d’articular la tramitació dels PCAG per la Diputació, 
ja sigui per a si mateixa, com a ordenança, ja sigui per a les entitats locals, com 
a actuació d’assistència i cooperació local. 

 
I va ser en coherència amb aquestes consideracions que es va procedir a la tramitació 
d’ambdós PCAG, els estàndard i els de la Diputació, a què s’ha fet referència als 
apartats 1.1 i 1.2, circumstància destacada per la mateixa Comissió Jurídica 
Assessora (Memòria d’Activitats, 2009, pàg. 205). 
 



 

 

2. CONFIGURACIÓ i TRAMITACIÓ D’UN NOU PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ 
 
2.1. Configuració i estructuració del nou Plec de Clàusules Administratives 

Generals de contractació. 
 
Una vegada constatada la necessitat d’un nou PCAG adaptat al TRLCSP, es van 
iniciar els treballs d’elaboració en el si de la Secretaria General. De resultes d’aquests 
treballs, en data 4.3.2013, van ultimar-se els documents següents: 
 

- Projecte de Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables 
als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de 
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats. 

 
- Memòria de fonamentació del Projecte de Plec. 

 
Sobre la configuració del Projecte elaborat han de destacar-se els criteris 
d’estructuració següents: 
 
Primer. Pel que fa al contingut mínim necessari del PCAG van observar-se les 
prescripcions de l’art. 278.2 del TRLCat/2003, que -com ja s’ha dit- disposa: 
 

“Els plecs de clàusules administratives generals han de referir-se necessàriament 
als aspectes següents:  
 
a) L’execució del contracte i les incidències d’aquest. 
b) Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic. 
c) Les modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits. 
d) Les causes de resolució del contracte. 
e) La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la liquidació.” 

 

Segon. S’unificà en un sol PCAG la regulació de tots els contractes típics, abandonant 
el dualisme que havia presidit els PCAG de 1995, 2002 i 2009 entre els relatius a 
contractes d’obres (i concessió d’obra pública, en el darrer), d’una banda, i els relatius 
a tots els altres contractes típics, de l’altra. 
 
Tercer. El pes del nou PCAG únic passà a pivotar sobre el títol de disposicions 
relatives a l’execució del contracte (Títol III), quina versió anterior es reordenà 
classificant els seus continguts en sis capítols segons l'ordre dels continguts mínims 
prescrit pel TRLCat/2003 (278.2). Cadascun dels susdits sis capítols, al seu torn, es 
dividí, com a mínim, en dues seccions: una de determinacions comunes a tots els tipus 
de contractes, i l’altra/es de determinacions específiques relatives als contractes que 
ho necessitin (particularment, com és obvi, al d’obres i instal·lacions). Aquest títol 
passà a tenir vis atractiva, incorporant continguts dels antics capítols sobre l’expedient 
de contractació (p.e., de clàusules sobre el règim econòmic) i dels títols de 
determinacions específiques a cada contracte típic (p.e., de les clàusules sobre règim 
econòmic i sobre causes i efectes específics de resolució), que es suprimiren. 
 
Quart. Va fer-se un buidatge de totes les clàusules que eren reproducció de previsions 
de la LCSP (o la seva actual concreció en el TRLCSP), tot seguint la recomanació que 



 

 

havia estat efectuada per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya (Dictamen 268/08), amb algunes excepcions puntuals que es justificaven, 
en uns casos, per imperatiu de la pròpia llei en establir continguts mínims de difícil 
concreció a nivell d’un PCAG (vg, la clàusula sobre la modificació, o la relativa a les 
causes generals de resolució), en uns altres, per la connexió amb la particularitat local. 
Així, de dos Plecs amb 93 i 115 clàusules i 4 disposicions, va passar-se a un de sol 
amb 87 clàusules i 3 disposicions. 
 
Cinquè. Va procedir-se a incorporar al PCAG algunes de les clàusules d’estil més 
habituals dels models de plecs de clàusules administratives particulars aplicats pels 
serveis corporatius de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. Finalment, per tendir a garantir una certa estabilització del text enfront de la 
volatilitat numeral de les bases jurídiques aplicables, van substituir-se totes les 
mencions de remissió a preceptes concrets de la llei per la genèrica de "la normativa 
general de contractació”. 
 
2.2. Tramitació del Plec de Clàusules Administratives Generals de contractació. 
 
Ja ha estat assenyalada la naturalesa del PCAG estàndard, configurat com un model 
que es posa a disposició dels ens locals en el marc d’una actuació d’assistència i 
cooperació local. Diferent, per tant, de la del PCAG que han d’aprovar els ens locals, 
d’acord amb el procediment establert per a les ordenances locals (L 7/1985, 49 i 
TRLCat/2003, 278.3), procediment que, aplicat a la Diputació de Barcelona i en síntesi, 
havia de seguir els tràmits següents: 

 
a) Elaboració del Dictamen d’aprovació inicial del PCAG (Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals/ROF, aprovat 
pel RD 2568/1986, de 28.11, art 97). 

 
b) Informe de la Secretaria General i de la Intervenció General (TRLCat/2003, art. 

278.3). 
 

c) Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,  
Recursos Interns i Noves Tecnologies (ROF/1986, art. 123, i Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 884/13, apartat 5è). 

 
d) Aprovació inicial pel Ple Corporatiu del PCAG de la Diputació de Barcelona 

(TRLCat/2003, art. 278.3, en relació amb L 7/1985, art. 33.2.b i 49). 
 
e) Informació pública (30 dies hàbils): anuncis al BOPB, DOGC, mitjà de 

comunicació escrita diària i tauler d’anuncis (TRLCat/2003, art. 278.3 en relació 
amb ROAS, 63.2). 

 
f) Certificació sobre les al·legacions i reclamacions formulades: 

 
f.1)  Opció A): si s’han produït, caldrà reiterar els tràmits corresponents 

compresos entre les lletres a) a e). Acomplerts aquests tràmits, se 
seguiran els tràmits de l’opció B. 

 



 

 

f.2)  Opció B): si no s’han formulat al·legacions ni reclamacions (o s’ha resolt 
sobre les presentades), tramesa al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de l’expedient perquè, al seu torn, el trameti a la 
Comissió Jurídica Assessora (TRLCat/2003, art 278.1 en relació amb 
LCJA, art. 8.m i 10.3). 

 
g) Emissió del Dictamen per la Comissió Jurídica Assessora (TRLCat/2003, art. 

278.3 en relació amb LCJA/2005, art. 8). 
 
h) Anàlisi i elaboració de la proposta definitiva del PCAG de la Diputació de 

Barcelona. 
 

i) Elaboració del Dictamen d’aprovació definitiva del PCAG (ROF/1986, art. 97). 
 

j) Informe de la Secretaria General i de la Intervenció General (TRLCat/2003, art. 
278.3). 

 
k) Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, 

Recursos Interns i Noves Tecnologies (ROF/1986, art. 123, i Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 884/13, apartat 5è). 

 
l) Aprovació definitiva pel Ple Corporatiu (TRLCat/2003, art. 278.3, en relació 

amb ROAS, art. 63.1 i L/1985, art. 33.2.b). 
 

m) Comunicació a la Subdelegació del Govern i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (ROAS, art. 65.3). 

 
n) Comunicació a la Comissió Jurídica Assessora, atès el caràcter preceptiu del 

seu Dictamen en relació amb els PCAG (TRLCat/2003, art. 278, LCJA/2005, 
art. 8.3.m, i RCJA/2006, art. 6.2 i 38.4). 

 
o) Publicació de l’anunci al BOPB sobre l’aprovació definitiva del PCAG i el seu 

text íntegre, el que determina l’entrada en vigor del Plec (ROAS, art. 66.1). 
 

p) Publicació de l’anunci de referència al DOGC sobre la publicació en el BOPB 
(ROAS, art. 66.1). 

 
3. APROVACIÓ DEL NOU PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
3.1. Aprovació inicial i tràmit d’informació pública. 
 
La Secretaria General d’aquesta Diputació, en data 5.3.2013, va emetre informe 
favorable sobre el Projecte de Plec de clàusules administratives generals de 
contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als 
privats de la Diputació de Barcelona, i la seva Memòria de fonamentació, ambdós 
documents de data 4.3.2013, atesa l’adequació de l’esmentat Projecte al Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14.11. 
 



 

 

Previ el Dictamen favorable adoptat en data 14.3.2013 per la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, en data 21.3.2013, el Ple 
de la Diputació de Barcelona va adoptar per unanimitat dels membres assistents (vot 
favorable del 20 diputats del grup CiU, 19 del PSC, 6 del PP, 4 d’ICV i 2 d’ERC), la 
totalitat dels 51 diputats de fet i dret que constitueixen aquesta Corporació, entre 
altres, els acords següents: 
 

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

 

Posteriorment, va tenir lloc el tràmit d’informació pública i audiència dels possibles 
interessats, que es va perllongar durant el període comprès entre els dies 29.3.2013 i 
6.5.2013, ambdós inclosos, inserint els respectius anuncis en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i en els diaris següents: 
 

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

 
Durant el tràmit d’informació pública i audiència dels possibles interessats no van 
formular-se reclamacions ni suggeriments. 
 
3.2. Tramesa de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora i emissió del 

Dictamen preceptiu. 
 
Aprovats inicialment els PCAG de la Diputació de Barcelona en els termes 
assenyalats, l’expedient fou tramés al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, on va tenir entrada el 11.6.2013. 
 
Mitjançant escrit adreçat al President de la Diputació de Barcelona, la Subdirectora 
General d’Assistència Jurídica i Règim Local comunicà que la petició de Dictamen 
preceptiu havia estat tramesa a la Comissió Jurídica Assessora el 22.7.2013. 
 



 

 

En data 3.10.2013, la Comissió Jurídica Assessora va aprovar el Dictamen 317/13, 
relatiu als “Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als 
contractes de serveis, de subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra 
pública i a altres contractes administratius i als privats que subscrigui la Diputació de 
Barcelona”. 
 
3.3. Contingut del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Sense perjudici de la remissió al seu text íntegre, respecte del Dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora es creu procedent, en síntesi, detallar el seu contingut: 
 
3.3.1. Antecedents. 
 
Es reprodueixen els antecedents dels acords del Ple de la Diputació de Barcelona i de 
la tramitació seguida. 
 
3.3.2. Fonaments Jurídics. 
 
Resumidament, els aspectes assenyalats als fonaments jurídics del Dictamen són els 
següents: 
 
I. Sobre el caràcter preceptiu del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 

(CJA) (p. 3-4 del Dictamen). 
 
II. Sobre l’elaboració del nou PCAG per tal d’adaptar-lo al Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 16 de desembre (p. 4). 

 
III. Sobre la configuració i el contingut del PCAG aprovat per la Diputació que unifica 

en un únic plec la regulació de tots els contractes: serveis, subministraments, 
obres i instal·lacions, concessió d’obra pública, altres contractes administratius i 
privats (p. 4-6). 

 
IV. Sobre la tramitació seguida per la Diputació per a l’aprovació del PCAG (p. 6-7). 
 
V.  Sobre les successives lleis que van modificar la Llei 30/2007, de contractes del 

sector públic, el TRLCSP i les noves lleis que l’han tornat a modificar (p. 7-10). 
 
VI. Sobre quin ha de ser el contingut dels PCAG definit per l’ordenament vigent, 

concretament segons el que disposa l’art. 278, en els seus punts1 i 2, del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (p. 10-12). 

 
VII. Sobre l’examen de les clàusules que composen el títol I del PCAG: Disposicions 

Generals (p. 12-14). 
 
VIII. Sobre l’examen de les clàusules del títol II del PCAG: Disposicions relatives a 

l’expedient de contractació (p. 14-18). 
 
IX. Sobre l’examen de les clàusules que inclou el títol III del PCAG: Disposicions 

relatives a l‘execució del contracte (p. 19-28). 



 

 

X. Sobre la publicació en el Boletín Oficial del Estado núm. 233, de 28.9.2013, de la 
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, la qual conté preceptes que alteren el TRLCSP (p. 29). 

 
3.3.3. Conclusió. 
 
El Dictamen 317/13 de la Comissió Jurídica Assessora conclou: “S’informa sobre els 
Plecs de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de 
serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública i a altres 
contractes administratius i als privats que subscrigui la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb les observacions formulades al cos del Dictamen”. 
 
3.4. Informe de la Secretaria General i elaboració d’un nou text de PCAG i una 

nova Memòria de fonamentació. 
 
Tots els aspectes assenyalats al Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora han 
estat objecte de consideració a l’Informe emès al respecte per la Secretaria General de 
la Diputació de Barcelona, en data 7.11.2013 i que consta a l’expedient. 
 
Així mateix, arran de les observacions formulades per la Comissió Jurídica Assessora 
s’ha elaborat un nou text de PCAG (annex I al Dictamen) i una nova Memòria de 
fonamentació (annex II). 
 
Sense perjudici de la remissió al seu text íntegre, de l’esmentat Informe, en síntesi, cal 
destacar el següent: 
 

a) Després d’una introducció (I), a l’epígraf II es recullen resumidament les 
clàusules modificades i les que es mantenen sense variació amb un apunt 
explicatiu. 

 
b) Als epígrafs III i IV s’analitzen els suggeriments i les apreciacions de la 

Comissió Jurídica Assessora, i es detallen les clàusules modificades i les que 
es mantenen, així com les raons que ho justifiquen, tot formulant la proposta a 
incorporar a la Memòria del Plec en cada cas. 

 
c) Amb caràcter general es considera que, pel que fa als aspectes no modificats 

en raó de les manifestacions del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 
no s’hi contenen observacions obstatives a la legalitat del PCAG, en el sentit 
previst a l’art. 38.1 en relació amb el 38.2 del Reglament d’organització i 
funcionament de la Comissió Jurídica Assessora (ROFJCA), aprovat pel Decret 
69/2006, d’11.4.  Consegüentment, l’aprovació definitiva del Plec que s’eleva al 
Ple mitjançant la present proposta ha d’expressar que es formula “d’acord amb 
el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora”, en compliment del què preveu 
l’art. 38.1 del ROFJCA/2006. 

 
d) Val a dir, finalment, que a l’epígraf V es proposen uns ajustaments finals en el 

clausulat per raons d’adequació terminològica i sistemàtiques. 
 



 

 

3.5. Aprovació definitiva del Plecs de Clàusules Administratives Generals de 
contractació de la Diputació de Barcelona. 

 
Arribats a aquest punt, els tràmits que resten són els següents (art. 278 del 
TRLCat/2003 i 65-66 del ROAS/1995): 
 

a) Elaboració del Dictamen d’aprovació definitiva del PCAG (ROF/1986, art. 97). 
 
b) Informe de la Secretaria General i de la Intervenció General (TRLCat/2003, art. 

278.3). 
 
c) Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, 

Recursos Interns i Noves Tecnologies (ROF/1986, art. 123, i Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 884/13, apartat 5è). 

 
d) Aprovació definitiva pel Ple Corporatiu (TRLCat/2003, art. 278.3, en relació 

amb ROAS, art. 63.1 i L/1985, art. 33.2.b). 
 
e) Comunicació a la Subdelegació del Govern i al Departament de Governació i 

Relacions Institucionals (ROAS, art. 65.3). 
 
f) Comunicació a la Comissió Jurídica Assessora, atès el caràcter preceptiu del 

seu Dictamen en relació amb els PCAG (TRLCat/2003, art. 278, LCJA/2005, 
art. 8.3.m, i RCJA/2006, art. 6.2 i 38.4). 

 
g) Publicació de l’anunci al BOPB sobre l’aprovació definitiva del PCAG i el seu 

text íntegre, el que determina l’entrada en vigor del Plec (ROAS, art. 66.1). 
 
h) Publicació de l’anunci de referència al DOGC sobre la publicació en el BOPB 

(ROAS, art. 66.1). 
 
3.6. Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Generals de contractació 

de caràcter estàndard. 
 
Atesa la vinculació entre els dos tipus de Plecs, i exposat ja el procediment al que ha 
de subjectar-se l’aprovació del PCAG com a reglament de la Diputació de Barcelona, 
es considera oportú precisar els trets fonamentals per a l’aprovació del PCAG 
estàndard. Sobre aquest particular, i analitzades les diferents alternatives, va creure’s 
que l’opció més idònia era que, ultra la coincidència textual amb el PCAG de la 
Diputació de Barcelona, l’estàndard fos objecte d’un expedient diferenciat, però amb 
una tramitació paral·lela, tot tenint en compte naturalment les seves especificitats, de 
les quals interessa recordar les següents: 
 

a) El Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora té caràcter facultatiu (L 5/2005, 
art. 9.1.b), però és obvi que el projecte de PCAG estàndard elaborat per la 
Diputació se’l volia sotmetre a la consideració de la Comissió per garantir-ne la 
seva adequació a la legalitat i, en aquest sentit, l’expedient fou tramés al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i, en data 3.10.2013, la Comissió Jurídica Assessora va aprovar el 
Dictamen 318/13 relatiu als “Plec de clàusules administratives de contractació 
de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de 



 

 

subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública i a altres 
contractes administratius i als privats”, emès en termes anàlegs als del PCAG 
de la Diputació. 

 
b) El PCAG estàndard no té naturalesa reglamentària, sinó la d’una actuació de 

cooperació i assistència local. Per aquesta raó, l’aprovació del text del PCAG 
estàndard i la publicació en els diaris oficials és competència de la Presidència 
de la Diputació (L 7/1985, art. 34.1.o). 

 
Val a dir, finalment, que la proposta d’aprovació d’aquesta actuació de cooperació i 
assistència local es tramita de manera paral·lela a la del present Dictamen. 
 
En virtut de tot això, d’acord amb el Dictamen 317/13 de la Comissió Jurídica 
Assessora, i previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR definitivament el Plec de clàusules administratives generals de 
contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als 
privats de la Diputació de Barcelona, adequat al Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11. 
 
Segon.- TRAMETRE a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva del Plec i el text 
íntegre d’aquests.  
 
Tercer.- COMUNICAR els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el 
caràcter preceptiu del seu Dictamen en relació amb el Plec de clàusules 
administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de 
subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci 
sobre l’aprovació definitiva del Plec i el seu text íntegre. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la referència dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol plec, resolució o acord que s’oposi als 
presents. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19) per absència del Sr. Ardanuy, Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i 
Serrano, Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 

 



 

 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
3.- Dictamen de data 15 de novembre de 2013, que proposa la modificació de 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 24 d’octubre 
de 2012, aprovat per decret de la presidència de 31 d’octubre de 2012 i ratificat 
per acord plenari de 29 de novembre de 2012, relatiu a les millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Per Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 24 d’octubre de 
2012, aprovat per decret de la presidència de 31 d’octubre de 2012 i ratificat per acord 
plenari de 29 de novembre de 2012, es fixaren els supòsits de millora de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal, com a conseqüència de l’aprovació del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria que va suposar la suspensió de l’article 32 de l’Acord de Condicions de 
treball i el correlatiu article 45 del Conveni Col·lectiu. 
 
La situació generada a partir d’aquesta reforma legislativa és, en general, menys 
favorable per als empleats de la corporació que la continguda en els articles 32 i 45 
dels acord col·lectius, per aquest motiu la corporació i les organitzacions sindicals 
UGT, CCOO i CTeC han acordat, de mutu acord, en el si de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona reunida els dies 27 de 
juny, 30 d’octubre i 7 de novembre de 2013, que els períodes de baixa per incapacitat 
temporal no afectin en el càlcul de la corresponent paga extraordinària.  
 
L’article 26 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, i, en el mateix sentit, els preceptes continguts en anteriors 
lleis de pressupostos generals de l’Estat, disposa que: 

 

“(…) 
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes 
de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de 
dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22.Cinco.2 de esta 
Ley y del complemento de destino mensual que se perciba. Cuando los funcionarios hubieran 
prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los 
meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la 
correspondiente reducción proporcional.” 

 
Per la seva part, l’article 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988 preveu les situacions que comportaran que l’import 
de la paga extraordinària es redueixi proporcionalment. 
 
De tots dos preceptes se’n deriva que les situacions que afecten el càlcul de les 
pagues extraordinàries siguin: 
 
 quan el temps de serveis prestats fins al dia que es meriti la paga extraordinària 

no comprengui la totalitat dels sis mesos immediats anteriors als mesos de juny o 
desembre; 



 

 

 els períodes de gaudi d’una reducció de jornada; 
 els períodes de gaudi d’una llicència sense dret a retribució; 
 la incorporació del funcionari al lloc de treball iniciat el mes en curs o la baixa 

abans d’acabar-se el mes en curs. 
 

Cap dels supòsits descrits inclou expressament la situació de baixa per incapacitat 
temporal, per tant no impedeix un pacte en el sentit que aquelles no es vegin 
afectades per la situació de baixa. 
 
Per tot l’anterior, d’acord amb el que preveu l’article 37.1 g) de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, l’article 9 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria i 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 24 d’octubre de 
2012, la corporació amb les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CTeC, han arribat 
al següent acord que es transcriu, literalment a continuació  
 

Primer.- Les situacions de baixa per incapacitat temporal no afectaran les pagues 
extraordinàries a què tinguin dret els empleats de la corporació. 
 
Segon.- El present acord serà d’aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en 
els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la 
corporació hi tingui adscrit, així com al personal laboral dels diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona sempre que estiguin adherits al 
conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta. 
 
Tercer.- El present Acord serà d’aplicació als processos d’incapacitat temporal iniciats a partir 
del 15 d’octubre de 2012.  
 
Quart.- La vigència del present Acord queda vinculada a la vigència de l’Acord de la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes de 24 d’octubre de 2012 relatiu a les millores de 
la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DISPOSAR la modificació de l’Acord de la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes de 24 d’octubre de 2012, aprovat per decret de presidència, de 31 
d’octubre de 2012, i ratificat per acord plenari de 29 de novembre de 2012, relatiu a les 
millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de la 
Diputació de Barcelona, en el sentit d’establir que les situacions de baixa per 
incapacitat temporal no afectaran les pagues extraordinàries a què tinguin dret els 
empleats de la corporació, d’acord amb els fonaments adduïts en la part expositiva 
d’aquesta dictamen. Aquesta modificació serà d’aplicació als processos d’incapacitat 
temporal iniciats a partir del 15 d’octubre de 2012. 
 
Segon.- ESTABLIR que aquesta modificació queda vinculada a la vigència de l’Acord 
de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, de 24 d’octubre de 2012, 



 

 

aprovat per decret de presidència de 31 d’octubre de 2012 i ratificat per acord plenari 
de 29 de novembre de 2012, relatiu a les millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal al servei de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- DISPOSAR que els presents acords seran d’aplicació als diferents ens i 
organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte 
del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, així com al personal laboral 
dels diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de 
Barcelona sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral 
d’aquesta. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19) per absència del Sr. Ardanuy, Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i 
Serrano, Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
Servei de Programació 
 
4.- Dictamen de data 14 de novembre de 2013, que proposa donar compte del 
decret de la Presidència de data 22 d’octubre de 2013, núm. 8929/13, d’aprovació 
de la modificació núm. 18/2013 del pressupost de la Corporació. 
 
La base 20.4 de les vigents bases d’execució del pressupost estableix que en el cas 
de transferències amb origen en el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 
destinada al Fons de Contingència, la seva aprovació sempre correspondrà al 
President de la Diputació, si bé caldrà donar-ne compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que celebri. 
 
Vist que el dimecres 3 de juliol de 2013 en el túnel situat en el Pk 10,35 de la carretera 
que uneix la població de Vic amb la presa de Sau, en el terme municipal de Sant 
Sadurní d’Osormort, es va desprendre part de la volta feta de roca natural. Tècnics de 
la Gerència de Vies Locals van comprovar que existeix un potencial perill de 
despreniments dels materials que formen les parets i la volta del túnel. 
 
El cost aproximat de les actuacions necessàries per reparar i consolidar el túnel 
ascendeix a 508.200 euros. 
 
En tractar-se d’una despesa no discrecional i no prevista en el pressupost de la 
Corporació i adequar-se la seva naturalesa al previst en art.31 de  llei orgànica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, mitjançant Decret 
de la Presidència, de data 22 d’octubre de 2013 (ref. Reg. 8929/13) es va aprovar la 
modificació núm. 18/2013 del pressupost Corporatiu. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.c) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple 
(BOPB de data 19.2.2013), correspon als Presidents delegats d’Àrea l’execució dels 
acords de la Diputació relatius als assumptes de la seva competència.  
 



 

 

En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de Diputació de Barcelona, que elevi 
al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’aprovació dels següents: 

 
A C O R D S 

 
Únic.- RESTAR ASSABENTAT del Decret de la Presidència, de data 22 d’octubre de 
2013, (ref. Reg. 8929/13), el text íntegre del qual és el següent:  
 

Vist que l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en el seu apartat primer 
que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici 
següent, i al pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o el consignat sigui insuficient el 
president de la Corporació ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari.  
 
Vist que l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera estableix que les Corporacions Locals inclouran en el seu Pressupost 
una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinaran quan procedeixi, a 
atendre necessitats de caràcter discrecional i no previstes en el Pressupost aprovat 
inicialment , que puguin presentar-se durant l’exercici. 
 
Vistes les bases 18a a 24a de les vigents bases d’execució del pressupost, i la Circular 33/12, 
sobre modificacions de crèdit del pressupost.  
  
Vista la proposta presentades per la Gerència de Serveis d’infraestructures Viàries i Mobilitat 
en la que es considera necessari augmentar la consignació de l’aplicació pressupostària 
G\50100\453A0\61101 degut a la declaració de l’emergència per poder fer front a les 
actuacions necessàries provocades en un túnel de la N-141d en el p.k. 10+350 en el terme 
municipal de Sant Sadurní d’Osormort produïts a conseqüència d’un despreniment de roca  
natural. 
 
Vist l’informe del Servei de Programació. 
 
Atès que la base 20.4 de les vigents bases d’execució del pressupost estableix que en el cas 
de transferències amb origen en el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària destinada al 
Fons de Contingència, la seva aprovació sempre correspondrà al President de la Diputació, si 
bé caldrà donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 18/2013 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2013, que recull un suplement de crèdit per un import total cinc-cents 
vuit mil dos-cents euros (508.200,00 EUR), amb el detall que es recull en l’annex, que es 
considerarà part integrant d’aquesta resolució a tots els efectes.  
 
Segon.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords. 

 
ANNEX al Decret 8929/13 (S’incorpora com annex al present dictamen) “ 

 
I el Ple en resta assabentat. 



 

 

Intervenció General                                                                               
 
5.- Dictamen de data 14 de novembre de 2013, que proposa donar compte dels 
informes de control financer del sector públic de la Diputació, de les seves 
entitats participades i altres perceptors de finançament, i dels informes de 
control financer de subvencions i altres ajuts, referits a l’exercici de 2012. 
 
Vistos els articles 219 i 220 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els quals determinen 
respectivament, la realització d’un control posterior ple sobre els expedients fiscalitzats 
amb caràcter previ limitat, i la realització del control financer.   
 
Vist el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que 
determina la realització d’un control financer de subvencions i en defineix els seus 
objectius i procediment. 
 
Vistes les bases 68.3, 81 i 82 de les d’execució del pressupost per enguany, es 
determina l’objecte, abast i finalitat d’aquests controls, de conformitat amb allò previst 
al Pla Anual d’Actuacions de control. 
 
Vist que el Pla Anual d’Actuacions de Control 2013, preveu en el seu apartat V la 
realització d’un control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats 
participades i altres perceptores de finançament,  i així mateix, preveu en el seu 
apartat IV la realització d’un control financer de subvencions i un control d’ajuts 
econòmics a ens públics, en tots els casos referits a l’exercici pressupostari 2012. 
 
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i la base 7 de les d’execució del pressupost per 
enguany, procedeix donar compte al Ple dels informes del control financer elaborats 
per la Intervenció. 
 
Atès que els antecedents i documentació justificativa dels esmentats informes obren a 
la Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen. 
 
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 
 

A C O R D S 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels informes de control financer del sector 
públic de la Diputació, les seves entitats participades i altres perceptores de 
finançament, així com dels informes de control financer de subvencions i altres ajuts, 
tots ells referits a l’exercici 2012. 

 
I el Ple en resta assabentat. 



 

 

Organisme de Gestió Tributària 
 

6.- Dictamen de data 5 de novembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de la Garriga en data 25 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.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la 
Garriga, en data 25 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: 
 

- Preu públic per la prestació del servei d'Escola Bressol Municipal 
 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 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 48 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19) per absència del Sr. Ardanuy, Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Progrés Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i Serrano, Partit 
Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa  (4) i 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
7.- Dictamen de data 5 de novembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Ripollet en data 24 d'octubre 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 
Ripollet, en data 24 d'octubre 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.-  Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les auto liquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 



 

 

 
 
 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
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, 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 48 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19) per absència del Sr. Ardanuy, Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Progrés Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i Serrano, Partit 
Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa  (4) i 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 

 



 

 

8.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Sant Pere de Vilamajor, 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 Pere de Vilamajor 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.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor, 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.- 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'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 



 

 

II.- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 
d'urbanisme 
 
 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.- Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 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 48 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19) per absència del Sr. Ardanuy, Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Progrés Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i Serrano, 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 12 de novembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sitges, 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 Sitges en data 28 d'octubre de 2013 acordà l’ampliació 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 l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sitges, en data 28 d'octubre de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- L'aprovació dels crèdits incobrables i baixes per referència de tots els ingressos de 
dret públic respecte dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit, per delegació, la 
recaptació en període executiu. 
 
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 48 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19) per absència del Sr. Ardanuy, Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Progrés Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i Serrano, 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 12 de novembre de 2013, que proposa restar assabentat 
de l’acord del Ple de l’Ajuntament d'Olost, en relació a revocar la delegació de 
les funcions de gestió, liquidació i recaptació de la Taxa pel subministrament 
d'aigua. 
 
El Ple de l’Ajuntament d'Olost en sessió celebrada el dia 8 d'octubre de 2013 va 
aprovar extingir l'exercici de la delegació de les competències de gestió, liquidació i 
recaptació de la taxa pel subministrament d'aigua conferida per acord del Ple de 
l'Ajuntament de data 15 de maig de 2012 a la Diputació de Barcelona 
 
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.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament d'Olost de data 8 
d'octubre de 2013 en relació a revocar la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, respecte a les funcions de gestió, liquidació i recaptació de la Taxa pel 
subministrament d'aigua per acord del Ple de l'Ajuntament de data 15 de maig de 
2012. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament d'Olost i procedir a la publicació de 
l’acord primer 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 en resta assabentat. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
11.- Dictamen de data 14 de novembre de 2013, que proposa l’aprovació de 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Xarxa Social Europea (ESN – 
European Social Network). 
 
La Xarxa Social Europea (ESN- European Social Network) és una xarxa que 
reuneix administracions públiques a nivell nacional, regional i local, així com 
universitats, institucions de recerca i associacions de directius en l’àmbit dels 
serveis socials.  
 
L’ESN es troba domiciliada a Casa de Victòria, 125 Carretera de Reines, BN1 3WB 
Brighton, el Regne Unit, amb el número de registre organització sense ànim de 
lucre:3826383 i número de registre de Comissió de Caritats: 10179394. 
 



 

 

La missió de la ESN és promoure la inclusió social i la generació de coneixement 
en l’àmbit dels serveis socials a través del treball en xarxa i l’intercanvi 
d’experiències i de bones pràctiques entre els seus membres, mitjançant diferents 
activitats, que contemplen conferències, seminaris i grups de treball. 
 
L’activitat principal de la Xarxa és l’organització, des de 1993, d’una Conferència anual 
de Serveis Socials, l’única a Europa d’aquestes característiques. La Conferència està 
centrada en un tema específic al voltant del benestar social i els serveis a les 
persones. Hi assisteixen entre 400 i 500 persones vinculades als serveis socials de tot 
Europa. En els darrers anys s’ha organitzat al país que ostenta la presidència de la 
Comissió Europea.  
 
Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona s’ha participat, en 
diverses ocasions, en aquesta Conferència europea anual de serveis socials, així com 
en seminaris i grups de treball organitzats per la Xarxa. 
 
Donada la valoració positiva de la implicació amb la Xarxa, es proposa l’adhesió de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a la Xarxa Social 
Europea, com una oportunitat de mantenir una relació més estable amb la ESN i poder 
participar en la presa de decisions sobre l’estratègia de la Xarxa, accedir a tota la 
documentació generada, aportar experiències de la Diputació de Barcelona i dels 
municipis de la demarcació i participar en activitats promogudes per la Xarxa.   
 
Això ha de permetre visualitzar a Europa el treball dels serveis socials locals a la 
demarcació a Barcelona i mantenir un diàleg i coneixement permanent de l’activitat en 
serveis socials a altres ciutats i regions d’Europa, amb la possibilitat de conèixer 
experiències innovadores i participar en projectes comuns.  
 
Formar part de la Xarxa facilita la participació a la conferència anual de serveis 
socials a Europa, amb un 20% de descompte en la quota inscripció, que també 
s’aplica a tots els ajuntaments de la demarcació de Barcelona.  
 
Participar d’aquesta conferència anual es considera d’especial rellevància i valor 
pels responsables polítics i tècnics, i professionals dels ajuntaments, perquè 
permet visualitzar a Europa la tasca que es fa des de la Diputació de Barcelona i 
des dels ens locals de la demarcació, així com conèixer experiències europees en 
l’àmbit dels serveis socials. Fins l’any 2010 diferents ajuntaments de la demarcació 
de Barcelona han participat a la Conferència, el que ha permès enfortir xarxes 
entre els propis ajuntaments i altres ajuntaments europeus.  
 
Ser membres de la Xarxa permet també formar part dels grups de treball i d’elaboració 
de documentació, així com participar en els tallers i seminaris organitzats per l’ESN. 
L’objectiu és poder compartir experiències amb directius i professionals de serveis 
socials de més de 30 països.  
 
Una altra de les finalitats de la Xarxa és poder presentar projectes europeus amb 
altres membres; accedir a la recerca a nivell local, regional i europeu; rebre els 
informes elaborats i els resultats de les activitats, les novetats i les bones pràctiques.  
 
Ser membres de la Xarxa comporta com a obligacions compartir bones pràctiques amb 
altres membres; respondre qüestionaris i fer aportacions als documents que 



 

 

s’elaboren; promoure el treball i els esdeveniments de la Xarxa en el nostre àmbit 
territorial a través dels nostres canals de comunicació, i fer el pagament anual de la 
quota de 965 €. 
 
Els objectius i finalitats d’aquesta Xarxa tenen un especial interès per a la Diputació de 
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació del territori, i de foment i 
administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els articles 
4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els 
articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès l’apartat g) de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, que estableix que l’adhesió a organitzacions associatives haurà de ser 
aprovada pel Ple per majoria absoluta. 
 
Vist que s’ha emès l’informe previ per part de la Secretaria i Intervenció d’aquesta 
corporació, segons es disposa a l’art. 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Vice-
presidència 2a i Presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona, com a membre de la 
Xarxa Social Europea (ESN- European Social Network).  

 
Segon.- FACULTAR expressament a la Vice-presidenta 2a i Presidenta delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, per a la formalització de quants documents i l’adopció 
de quantes resolucions siguin necessàries per coordinar i impulsar les activitats en 
relació a la Xarxa Social Europea.  
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR l’import de  nou-cents seixanta-cinc (965) euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/22616 del vigent pressupost 
de la Corporació per fer front al pagament de la quota anual de membre de la Xarxa 
Social Europea. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a la Xarxa Social Europea (ESN- European 
Social Network), domiciliada a Casa de Victòria, 125 Carretera de Reines, BN1 3WB 
Brighton, el Regne Unit. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19) per absència del Sr. Ardanuy, Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Progrés Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i Serrano, 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 de Convergència i Unió de la Diputació de 
Barcelona, per a la commemoració del 75è. Aniversari de l’afusellament de 
Manuel Carrasco i Formiguera. 
 
Aquest any es commemora el 75è aniversari de l’afusellament de Manuel Carrasco i 
Formiguera, advocat de formació, home de família, ciutadà compromès i polític 
d’ideals i conviccions.  
 
Carrasco i Formiguera va dedicar la vida al recobrament de les llibertats 
democràtiques i a la salvaguarda dels valors de justícia social. 
 
De jove milità a la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista i l'any 1920 és escollit 
regidor per aquest partit a l'ajuntament de Barcelona. El 1922 participà en la fundació 
d'Acció Catalana, i aquest mateix any crea "L'Estevet", setmanari on es publiquen 
unes caricatures crítiques amb la dictadura de Primo de Rivera que el porten a la 
presó. 
 
L'any 1930 participà en el Pacte de Sant Sebastià representant Acció Catalana, i l'any 
1931 en proclamar-se la República és nomenat Conseller de Sanitat i Beneficència del 
govern de Catalunya 1931-1932 sota la presidència de Francesc Macià. Mesos 
després és escollit diputat a les Corts Espanyoles en les eleccions generals per la 
circumscripció de Girona, cessant l'octubre de 1933, i on destacà per la seva defensa 
de la integritat de l'Estatut de Núria i la llibertat religiosa. L'any 1932 fou expulsat 
d'Acció Catalana juntament amb d'altres membres del sector catòlic i ingressà a Unió 
Democràtica de Catalunya, creada poc abans. 
 
La lluita pels seus ideals li va causar tres consells de guerra, dues denúncies militars, 
una sanció governativa i una sentència a mort als 48 anys d’edat quan, fugint de les 
amenaces anarquistes durant la Guerra Civil per defensar la ideologia socialcristiana, 
va ser detingut per l’exèrcit franquista i executat per catalanista i republicà el 9 d’abril 
de 1938 al penal de Burgos.  
 
No va ser fins el 25 de setembre de 2005 que es va anul·lar el consell de guerra al 
qual va ser sotmès Carrasco i Formiguera l’any 1937, per acord del Congrés de 
Diputats. Va estar enterrat al cementiri de l'Església de Sant Genís dels Agudells, 
Barcelona, fins a l'any 2001, en què les seves despulles, a oferiment de l’Ajuntament 
de Barcelona, es van traslladar al cementiri de Montjuïc a lloc preferent. 
 
Setanta-cinc anys després del seu assassinat, els seus grans ideals de pau, 
democràcia i justícia social, prenen més sentit que mai.  
 



 

 

Per tot això, el Grup polític de Convergència i Unió proposa al Ple de la Diputació de 
Barcelona l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Promoure la memòria històrica del nostre país, a través de la figura de 
Manuel Carrasco i Formiguera que, com molts altres personatges històrics, van 
dedicar la seva vida a la defensa i recuperació dels drets nacionals de Catalunya.  
 
Segon.-  Sol·licitar la presència, en un espai adient de la Diputació de Barcelona, de 
l’exposició editada pel Memorial Democràtic “Manuel Carrasco i Formiguera, una vida 
per la llibertat”, reforçar aquesta amb l’edició d’algun tipus de publicació i oferir el 
suport de la Diputació de Barcelona als ens locals que també vulguin commemorar 
aquest fet. 
  
Tercer.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya, a la família Carrasco i Formiguera, i fer-ne difusió a través 
dels mitjans de comunicació. 
 
Essent les 12h. 20m. s’incorpora a la sessió el diputat del Grup de Convergència i 
Unió, Sr. Gerard Ardanuy. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu Adjunt del Grup de 
Convergència i Unió, Sr. Castellano, qui diu: Aquesta moció presentada pel Grup de 
CiU ve a reforçar la commemoració del LXXV Aniversari de la mort de Carrasco i 
Formiguera, una persona que no va ser entesa en seu temps i que creiem més vigent 
que mai perquè els extremismes no porten enlloc. Va ser la prova d’una persona que 
no creia en el blanc ni en el negre, que defensava les diferents opcions i les diferents 
visions de la realitat política d’aquell temps, que podríem traslladar a la data d’avui. 
 
Una moció que, si més no, com moltíssims ajuntaments i ens locals, al llarg de la 
democràcia, reconeix la seva figura. Aquest any, com que és el LXXV Aniversari de la 
seva mort, hi ha una important quantitat d’ajuntaments que han aprovat mocions i ens 
hem sumat a aquest homenatge que ja ha fet el Memorial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya, de la mà de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop presentada a la Junta de 
Portaveus i tractada amb els diferents grups polítics de la Diputació, agraïm 
l’enteniment de tots els grups i el suport que ens van manifestar en el seu dia. També 
hi vam incorporar una petita esmena feta pel Grup d’ICV on es feia incís a remarcar les 
idees de Carrasco i Formiguera que, si bé no eren compartides pel conjunt de la 
societat, eren Fe, Pàtria i Llibertat. Per tant, no cal dir més des del Grup de CiU.  
 
Si s’aprova aquest reconeixement avui, no deixarà de ser un nou homenatge a una 
persona que ha de ser referent per al país perquè recorda, més que mai, que hi ha 
moments, actuacions i enfrontaments que no cal reproduir i, per tant, cal tenir present 
que Carrasco i Formiguera fou un home de pau i de llibertat. Pare de família, a més de 
polític, fins al final de la seva vida, no volgué mai barrejar aquestes condicions però sí 
que la família va rebre el patiment i donem per fet que Carrasco i Formiguera ve a ser 
una de tantes persones que, en aquella guerra que mai no hauria d’haver existit, es 
van trobar que no eren ni d’un cantó ni de l’altre. En principi això. 
 



 

 

A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres votarem favorablement aquesta 
moció perquè ens sembla encertat commemorar aquelles persones que, tant com a 
persones com a polítics, han estat molt destacades en la seva vida. El senyor 
Carrasco i Formiguera va fer realment moltes coses en molt poc temps i va tenir 
sempre tres eixos d’actuació que respectem. Primer, fou un demòcrata convençut, un 
lluitador per la llibertat i un lluitador perquè les coses anessin a on corresponien i les 
majories socials poguessin decidir. Segon, fou un patriota tenaç que, al llarg de la seva 
vida, va fer múltiples actuacions on reivindicava més drets d’autogovern per a la nació 
catalana. Tercer, quan defensava la seva ideologia religiosa respectava la dels altres, 
la qual sol ser l’única manera que les coses no acabin malament, encara que les coses 
acabessin molt malament per a ell, jo diria que des d’un cert punt incomprensible fins i 
tot a hores d’ara. 
 
També està bé el vincle que es troba amb el President Companys en el sentit que fou 
també sotmès a un consell de guerra, no sumaríssim en aquest cas, i també ens 
agradaria que, igual que en 2005 el Congrés dels Diputats va anular l’injust consell de 
guerra al qual fou sotmès el senyor Carrasco i Formiguera, això també acabés passant 
amb el President Companys, encara que hagin passat més anys. 
 
Tot seguit pren l’ús de la paraula el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alterniva – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Per anunciar el 
nostre suport a la moció però, senyor Castellano, en la lectura que s’ha fet de la moció 
no figura la nostra esmena, que era canviar els seus grans ideals  pels nostres grans 
ideals  i en la lectura han tornat a dir els seus grans ideals, matís molt concret per no 
entrar en valoració sobre els ideals de ningú, que respectem. Per tant, no sé si ha 
estat acceptada l’esmena però votem a favor de la moció. 
 
Tot seguit es comprova el redactat definitiu de la moció, sotmesa a aprovació, per 
verificar la inclusió de la proposta d’ICV-EUiA-E. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: 
“Manifiesto el voto a favor de la moción”. 
 
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Nosaltres donem per reproduïdes les paraules 
en les paraules de la nostra intervenció feta a l’anterior Ple sobre el suport a les 
querelles per crims contra la humanitat per l’afusellament de Lluís Companys i la resta 
de víctimes del franquisme. Anunciem el nostre vot favorable. 
 
Intervé de nou el Diputat Sr. Castellano, qui diu: Reiterar-los l’agraïment i convidar-los 
a participar en aquesta commemoració. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i Serrano, Partit Popular (6), Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (2). 
 



 

 

2.- Moció que presenta el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal de la Diputació de Barcelona, en defensa de les competències locals 
davant el “Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones” 
 
El govern espanyol va aprovar el Projecte de Llei General de Telecomunicacions el 
passat 13 de setembre de 2013, projecte que actualment està en procés de tramitació 
parlamentària. El text presentat ha suscitat diverses reaccions de rebuig i preocupació, 
i prova d’això ha estat que diversos grups parlamentaris del Congrés de Diputats han 
presentat esmenes a la totalitat, rebutjades en la sessió celebrada recentment, el 
passat 21 de novembre.   
 
La principal associació municipalista de Catalunya en l’àmbit de les telecomunicacions, 
el consorci local Localret, format per més de 800 ajuntaments catalans, també s’ha 
pronunciat contrària al Projecte de Llei, atès que al seu entendre vulnera les 
competències i limita greument les possibilitats d’actuació de les administracions locals 
en l’àmbit de les telecomunicacions. L’assemblea d’aquesta entitat, celebrada el 23 de 
novembre d’enguany, va assenyalar la necessitat que les administracions locals 
puguin intervenir en exercici de les seves competències i puguin garantir, d’aquesta 
manera, la preservació del paisatge i del medi, la seguretat de les instal·lacions, i 
l’ordenació de qualsevol desplegament que es pugui portar a terme en aquest àmbit. 
Així mateix, també objecta la visió totalment restrictiva que adopta el Projecte de Llei 
en relació a l’explotació de les xarxes i la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques per part de les administracions públiques. Alerta, en aquest sentit, que 
fins i tot alguns projectes que es volguessin vertebrar al voltant del què es coneix com 
a “ciutats intel·ligents” podrien veure’s dificultats.  
 
Es constata, doncs, que el Projecte de Llei suposa una clara i inassumible invasió 
competencial, una retallada més de l’autonomia local i de la capacitat 
d’autoorganització. Un altre cop de desconfiança cap al municipalisme, després 
d’altres importants retallades que han vingut de la mà de la Llei de la Reforma Local o 
amb les lleis d’estabilitat pressupostària.  
 
Ens mou el convenciment que els ajuntaments han de tenir el dret de decidir 
l’ordenació i les condicions de les instal·lacions radioelèctriques i han de tenir un 
protagonisme primordial en la configuració i en la extensió de les telecomunicacions. 
Les infraestructures de telecomunicacions són d’una importància estratègica en tant 
que se situen com a elements essencials per la innovació però també per la 
vertebració territorial i cohesió social. Les administracions tenen un paper 
importantíssim a l’hora d’evitar l’escletxa digital. Per aquest motiu és indispensable que 
es doni a les administracions territorials i locals el reconeixement del paper que tenen 
en aquesta matèria, en legítim exercici de les seves competències. La regulació que 
proposa el govern espanyol limita clarament les possibilitats d’actuació de les 
administracions locals i afecta l’exercici de les seves funcions amb la finalitat de 
garantir el desenvolupament ordenat de les infraestructures de telecomunicacions en 
els seus respectius territoris.  
 
A més, de forma contrària al principi de precaució, amb la present llei es dóna via lliure 
a què es puguin establir les antenes que desitgin les empreses privades. S’oblida de 
recollir, per tant, un principi important, atès que estem parlant d’un àmbit en el qual cal 
que els drets dels ciutadans quedin garantits.  
 



 

 

És per això que es proposa al plenari de la Diputació de Barcelona l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Rebutjar la invasió de competències locals que fa el Projecte de Llei General 
de Telecomunicacions, especialment en l’àmbit de l’ordenació territorial i la protecció 
del medi ambient, i instar el govern espanyol i al grup parlamentari del Partit Popular al 
parlament espanyol a modificar aquells aspectes de l’articulat que vulnerin les 
competències locals.  
 
Segon.- Reivindicar el paper dels ajuntaments, i dels ens locals, en general, com a 
propietaris de xarxes de telecomunicacions i com a explotadors de les xarxes en tant 
que actors que tenen com a prioritat la prestació d’un servei públic. 
 
Tercer.- Reivindicar i instar a què el Projecte de Llei reconegui la capacitat dels 
ajuntaments d’exercir els drets de comprovació, inspecció i sanció sobre els projectes 
que es vulguin desenvolupar en els municipis, per tal de garantir la protecció 
necessària davant l’impacte urbanístic que puguin provocar. 
 
Quart.- Reafirmar la necessitat que la futura Llei General de Telecomunicacions no 
avantposi la garantia dels interessos privats a la dels públics, i que reculli una 
adequada regulació del principi de precaució.  
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del govern espanyol, als grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a Localret. 
 
La Presidència dóna l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: ERC ha 
presentat aquesta moció en defensa de les competències locals davant del Projecte de 
Llei general de telecomunicacions de l’Estat perquè realment hi ha múltiples aspectes 
que ens preocupen molt. 
 
Històricament, però sobretot en aquestes dues dècades, els ajuntaments s’han adonat 
de la importància que té l’entorn TIC per a llurs ciutadans i per a la mateixa activitat 
econòmica del municipi i és per aquest motiu que, des dels ajuntaments, s’ha dut a 
terme un esforç en formació en l’àmbit cultural i en l’adaptació urbanística en torn a les 
TIC. La veritat és que arran de la Llei general de telecomunicacions, impulsada per 
l’Estat, les coses poden canviar radicalment en diferents àmbits. Per exemple, 
l’impacte que aquesta tindria sobre els ajuntaments seria molt negatiu en dos grans 
paquets: el primer d’ells seria una invasió competencial, en majúscules, tant en l’àmbit 
dels municipis com en el de les comunitats autònomes i el segon seria que, al final i en 
síntesi, els complicaria la vida molt i es facilitaria la vida als operadors privats. De fet, 
en la mateixa exposició de motius d’aquesta Llei es diu que s’estableixen condicions 
estrictes per a l’existència d’operadors dependents directament o indirectament de 
l’Administració pública, amb la finalitat de facilitar la provisió de serveis privats. És a 
dir, no enganya. El que vol fer és agafar i reconduir totes les xarxes de caràcter local 
existents per tal que, fruit de les dificultats, acabin sent privatitzades i que els únics 
operadors existents siguin els privats. 
 



 

 

Però, clar, la incidència d’això va molt més enllà fins i tot del que serien pròpiament els 
canals TIC perquè, per exemple, totes les regulacions de caràcter urbanístic, 
paisatgístic i de gestió del domini públic local quedarien absorbides per l’Estat. Per 
posar un exemple pràctic, que els de Barcelona entendrem molt ràpidament, tenim a 
Barcelona una francament exigent ordenança de paisatge urbà que permet mantenir a 
ratlla els aspectes urbanístics i paisatgístics davant la contínua demanda d’usos de 
l’espai públic. Doncs això queda anul·lat i l’Estat decidirà si es pot tirar per un lloc o per 
un altre, amb una flagrant vulneració de les actuals competències. I això també passa 
en l’àmbit de la planificació urbanística i territorial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon. Si resulta que tens el que molts municipis han procurat tenir, o sigui, una xarxa 
municipal de wi-fi que connecta dos edificis diferents del mateix Ajuntament i és només 
d’ús intern, a partir d’ara hauràs de ser un operador de telecomunicacions i hauràs 
d’omplir una paperassa impressionant. A més a més, resulta que, en les mateixes 
circumstàncies, els privats no ho hauran de fer, és a dir, que si hi ha una empresa que 
connecta amb el seu wi-fi dos edificis diferents de la mateixa empresa, aquests no 
s’han de convertir en un operador de telecomunicacions però sí els ajuntaments. Però 
encara va més enllà, ja que, si vostès tenen una reserva de tubs en subsòl per fer una 
futura xarxa de telecomunicacions, és a dir, no hi xarxa, també han de ser un operador 
de telecomunicacions. I si es vol ser un operador de telecomunicacions, a més de tenir 
aquesta necessitat de ser-ne un operador específic, ha de ser a part i has de constituir 
una empresa només per a això.  
 
Ens sembla que s’està atacant la possibilitat de poder crear, des dels ajuntaments i les 
autonomies, una xarxa en funció de les seves competències i necessitats perquè, a 
més, si ets públic no pots demanar subvenció ni cap crèdit reemborsable però, per 
l’altra part, pots posar les antenes quan vulguis amb un simple assabentat. Aquest és 
un sector amb molt poca credibilitat de mantenir l’ordre en l’àmbit del paisatge urbà i 
en el de la sensibilitat de la ciutadania propera als llocs on poses les antenes. Ara 
només hauràs de dir: Escolta, que poso les antenes mentre que la pública corre al 
darrere per veure si les han posat o no. Miri, això ens sembla un despropòsit majúscul 
i per aquest motiu ens sembla que hem de tenir paper com a Diputació per tal de 
poder transformar, ja que encara hi som a temps, aquest Projecte de Llei. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Tal com s’explica al text 
de la moció i tal com ha defensat el portaveu d’ERC, estem davant d’una nova 
agressió a les competències municipals i d’un nou intent de privatitzar allò que hauria 
de ser un bé comú i públic en la societat d’avui dia: la gestió de les telecomunicacions i 
de les TIC. Molts en aquesta sala estarem d’acord amb què ha de tenir un caràcter 
eminentment públic o, com a mínim, compartit entre els sectors públic i privat. Aquesta 
nova proposta de legislació aboca a què només sigui competència de l’empresa 
privada, posant totes les traves possibles a garantir l’accés de la ciutadania a les TIC 
en igualtat de condicions. 
 
També és una molt greu vulneració de les competències locals i creiem que una de les 
competències fonamentals dels nostres ajuntaments són i han de ser la legalitat i la 
disciplina urbanístiques i aquesta Llei atenta contra les competències que estan 
exercint en aquests moments els municipis en aquest àmbit. Tots els aquí presents, 
diputat i diputades, que també som regidors, sabem que les antenes de telefonia mòbil 
i de telecomunicacions són una font de conflicte als nostres municipis i no podem 



 

 

renunciar a tenir control municipal sobre elles. Esperem que aquesta moció prosperi i 
proposem a la Diputació que faci suggeriments d’ofici a l’aprovació d’aquest Projecte 
de Llei. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: “Supongo 
que nadie se va sorprender si votamos en contra porque el Proyecto de Ley General 
de Telecomunicaciones incorpora directivas europeas, de obligado cumplimiento, al 
ordenamiento jurídico y, por lo tanto, creo que no puede extrañar a nadie. Es una Ley 
que va a favor del usuario porque mejora la oferta de servicios, con mayor calidad, 
precios más asequibles y una más efectiva competencia. Además, los usuarios 
tendrán derecho a recibir más información sobre los servicios actualmente prestados.  
 
Esta Ley, es cierto, recupera la unidad de mercado de manera que los operadores de 
telecomunicaciones podrán desarrollar su actividad con reglas únicas en toda España, 
las cuales incluyen mecanismos de coordinación y colaboración entre el Estado, las 
CCAA y las entidades locales, lo cual facilitará el despliegue de la red de 
telecomunicaciones. Por lo tanto, contra lo que se ha dicho, hay una simplificación 
administrativa. Se eliminan barreras normativas impuestas por las administraciones al 
despliegue de redes de telecomunicaciones y a la prestación de servicios, con lo cual 
se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso de la 
red eléctrica. Y es verdad que se facilita el despliegue de redes pero es para reducir 
costes, de manera que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes, cosa 
que reducirá los costes del usuario. Por lo tanto, es una Ley que simplifica la 
burocracia y va en beneficio del usuario, pero si creen que invade competencias es 
muy sencillo: cuando se apruebe, vayan al Tribunal Constitucional y, si el Gobierno de 
esta Diputación aprueba esta moción, lo que tiene que hacer por coherencia es 
presentar allí un recurso. Si no, lo que estamos haciendo aquí es una farsa.” 
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Per començar, anunciem el nostre vot 
favorable a aquesta moció, la qual ens parla del Projecte de Llei general de 
telecomunicacions, de la qual voldríem fer èmfasi en dos temes que pensem que són 
importants. Un és de caràcter més general i, al contrari del que expressava el portaveu 
del PP, pensem que és una Llei que neix desfasada i antiga perquè no respecta ni 
atén les recomanacions i les resolucions de la UE i, per tant, pensem que no és la Llei 
que necessitem ara mateix per entrar de ple en l’era digital, que és tan necessària. 
Necessària perquè pot ser creadora d’ocupació en un moment tan complicat com el 
d’ara, perquè és imprescindible anar cap a aquesta economia digital, perquè ens 
ajudarà en la innovació, perquè millorarà la competència de les nostres activitats 
econòmiques i, per tant, és imprescindible poder disposar d’una Llei de 
telecomunicacions que ens pugui apropar i, fins i tot, llençar cap a aquesta era digital 
imprescindible en el món educatiu no només sinó, sobretot, en el món econòmic. 
 
D’altra banda, és una Llei insolidària perquè no garanteix la cohesió de tots els 
territoris, fet que podem veure a la nostra demarcació i, fins i tot, en el país. Allà on hi 
ha una rendibilitat econòmica, sabem quins operadors s’ubicaran; allà on no hi hagi 
rendibilitat econòmica, les xarxes digitals difícilment podran arribar, i , per tant, és 
imprescindible que aquesta Llei vetlli també per la solidaritat i per eradicar l’escletxa 
digital que encara existeix avui, la qual augmentarà segurament encara més amb 
aquesta Llei, la qual oblida les persones. Nosaltres pensem el contrari, que el que fa 
és no vetllar per respectar els drets digitals de tota la ciutadania. Aquest és l’element 



 

 

general. No garanteix que aquestes xarxes digitals ultra-ràpides puguin arribar a tot 
arreu. Pensem que aquest és un món canviant i que va canviant molt ràpidament. Allò 
que ha aconseguit l’era industrial en cent anys, ho ha aconseguit l’era de les 
telecomunicacions en cinc anys. Els canvis tecnològics es produïen molt lentament 
abans mentre que, avui, es produeixen d’un dia per l’altre i, per tant, és important tenir 
un marc prou flexible per poder acollir aquest canvi digital que segurament ens 
sobrepassa. 
 
D’una altra banda, està la qüestió en la qual se centra aquesta moció que és bàsica 
per als ajuntaments i, per tant, és també vital per a la Diputació de Barcelona: aquesta 
nova invasió de competències. Tornem a parlar d’un Projecte de Llei, d’una nova 
iniciativa del Govern d’Espanya, del PP, que torna a mostrar desconfiança i menyspreu 
pel municipalisme i els ajuntaments. Pensem que, des dels ajuntaments, hem de poder 
vetllar per allò que passa a casa nostra, al nostre municipi, sigui l’establiment d’una 
xarxa de telecomunicacions o una altra cosa. I, per tant, és molt important que vetllem 
pel respecte al medi ambient, al nostre espai públic i, en aquest cas, per tot allò que 
pugui passar en un moment donat en el paisatge. Per tant, aquest és un tema 
important: la no vulneració d’unes competències i que, per tant, com en altres activitats 
al marge de les telecomunicacions, puguem vetllar per aquesta imprescindible 
ordenació a casa nostra, als nostres municipis. Però és veritat, i fa esment a això, que 
se’ns parla d’aquest camí que hem iniciat alguns ajuntaments cap a aquest concepte 
de ciutats intel·ligents (smart cities), amb models diferents pels quals hem optat per 
poder desplegar les xarxes que puguin ser útils per a les comunicacions digitals dels 
nostres ajuntaments, però que també puguin ser-ho per a les activitats que acollim: 
econòmiques, educatives, etc. Podem governar les nostres ciutats amb sensors i amb 
controls remots d’una manera intel·ligent que no podrà ser de la mà d’aquest Projecte 
de Llei que ens proposa el PP i crec que tots recordarem que, en un moment donat, 
vam tenir una xarxa telefònica pública, durant més de setanta anys que va ser 
implementada, instal·lada i mantinguda amb diners públics i, ara, aquesta xarxa 
pertany a un operador privat. També tenim aquesta por: que l’esforç públic que hem fet 
des dels municipis per instal·lar xarxes digitals es pugui privatitzar. És primar els 
interessos privats per sobre dels públics. Per tant, per tots aquests motius i, 
especialment, per aquesta vulneració de les competències municipals, donem el 
nostre vot favorable. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Em centraré en la part de vulneració de competències. És evident 
que tornem a estar davant d’una nova recentralització de les competències. Des de la 
Diputació, en moltes ocasions i en molts àmbits, hem defensat que la descentralització 
forma part de l’augment de la democràcia, és a dir, que des de les administracions 
locals i autonòmiques, i ho hem defensat dins de la UE, es treballa amb més seguretat 
i s’és molt més rigorós i eficient. Està demostrat, en diversos estudis de la UE, que els 
diners gestionats pels municipis i les comunitats autònomes són molt més ben utilitzats 
i és molt més fàcil resoldre des de la proximitat les necessitats dels ciutadans que des 
dels governs centrals. Per tant, en aquesta qüestió que ens parla de coses 
relacionades amb aquesta era digital on estem, hi ha les necessitats que tenen els 
municipis de preservar llur patrimoni, ordenar llur territori i distribuir les xarxes de 
telecomunicacions i, amb aquesta Llei superior, es pretén acabar amb elles, per la qual 
cosa el que no es pot acceptar de nou és la invasió de competències i és veritat que 
sentim parlar darrerament de la unitat de mercat, amb la qual no estem d’acord. 
 



 

 

Aquest és, penso, el gran tema de discussió. Creiem que la democràcia real és la que 
s’inicia en els municipis, en la democràcia que es viu als ajuntaments i, per tant, en 
aquest sentit estem absolutament d’acord amb el que diu la moció sobre la invasió de 
competències i, en segon lloc, estem d’acord amb el fet que, si són les empreses qui 
han de decidir on desplegar llur xarxa, ens trobarem amb què serà molt fàcil, a la 
demarcació de Barcelona, desplegar xarxa en les poblacions grans (especialment a 
l’AMB) però serà molt difícil que hi hagi xarxa a la Catalunya Central, amb molts 
municipis separats dels nuclis, perquè, des del punt de vista d’una empresa de 
telecomunicacions, el que convé és tenir beneficis i, si no és així, hi haurà una part 
molt important del nostre territori sense aquesta possibilitat si els ajuntaments i la 
Diputació no tenim competències per treballar en aquest sentit. 
 
Respecte del que deia el portaveu del PP, és una directiva europea però les directives 
europees són propostes fetes per la UE desenvolupades pels territoris i, per tant, sí 
que hi ha una directiva europea però són els governs qui decideixen com s’aplica, 
d’una manera o d’una altra, des de la centralització o des de la distribució entre 
diferents espais del propi país. Segona qüestió, per a la seva informació, la Diputació 
no pot posar un recurs d’inconstitucionalitat ja que no té competències. En tot cas, 
l’han de posar cinquanta diputats del Congrés o l’assemblea parlamentària de 
l’autonomia afectada en aquest cas el Parlament de Catalunya. Estigui o no d’acord, la 
Diputació no el pot posar però, en tot cas, sí pot proposar una qüestió 
d’inconstitucionalitat a través dels jutjats. 
 
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 (17) per absència dels Srs. Bustos i Serrano, 
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 43 vots a favor i 6 vots en contra. 
 
La presidència anuncia que fora de l’ordre del dia s’ha presentat un Dictamen i una 
Moció i, per tant,  s’ha de procedir a apreciar la urgència amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 
103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, article 83 del Reglament d’Organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 
de novembre i  article 25 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona. 
 

Per part, de la Presidència es sotmet a votació la declaració d’urgència del dictamen 
que proposa la rectificació d’un error material en l’annex al dictamen relatiu a 
l’aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 
2014, votant a favor els 20 diputats/des del Grup de Convergència i Unió, el 17 
diputats/des del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, per absència 
dels Srs. Bustos i Serrano, els 6 diputats/des del Grup Popular, els 4 diputats/des 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, i els 2 diputats 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal. Per la qual cosa, s’aprova la 
declaració d’urgència per unanimitat dels 49 membres del Ple presents a la sessió.  



 

 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 
Dictamen de data 27 de novembre de 2013, que proposa la rectificació d’un error 
material en l’annex al dictamen relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014. 
 
I. “El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 21 de novembre de 2013, aprovà, per 

majoria absoluta, el dictamen que proposava aprovar inicialment el Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona, els seus annexos i les seves Bases d’Execució 
per a l’exercici de 2014. 

 
II. En l’apartat Quart de la part resolutiva del referit Dictamen s’acordava aprovar, de 

conformitat amb allò que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i 126 del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril, les plantilles i les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual de la Corporació i dels seus 
organismes públics que figuren inclosos en els pressupostos respectius, i la 
documentació complementària que les acompanya, així com les taules retributives 
consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, 
com resultava de l’Annex III adjunt. 

 
III. Amb posterioritat a la referida aprovació, s’ha posat de manifest l’existència d’un error 

material en les taules retributives consolidades que constaven com annex, per quant 
s’ha omès, dins del Complement Específic, el Factor Base Complementari vigent en 
aquest moments, com resulta de l’annex al present dictamen.  

 
IV. Val a dir que les esmentades taules retributives no resulten modificades per l’acord 

plenari, sinó que reprodueixen les que han estat aprovades, essencialment, pels 
acords següents: 

 
 Junta de Govern de data 10 de juny de 2010 (477/10), ratificat pel Ple de data 1 de 

juliol de 2010 (169/2010) 
 Ple de  data 23 de desembre de 2010 (351/2010) 
 Junta de Govern de data 10 de març de 2011 (140/11) 
 

V. Així mateix, cal destacar que la present rectificació no afecta al Pressupost General 
per a l’exercici 2014, en el qual s’integren els pressupostos de la Corporació i dels 
seus organismes autònoms i l’estat de previsió de despeses i d’ingressos de la XAL, 
que van resultar aprovats inicialment en l’acord plenari de referència i publicats al 
BOPB de data 22 de novembre de 2013, data l’endemà de la qual es va iniciar el 
termini d’exposició pública previst a la normativa aplicable.  

 
VI. Les Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 



 

 

En conseqüència, prèvia declaració d'urgència adoptada amb el quòrum de majoria 
absoluta exigida als articles 103.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel DL 2/2003, de 28 d'abril, i 82.3 i 126 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 
2568/1986, de 28 de novembre, es proposa a la Presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, que elevi al Ple l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Únic.- RECTIFICAR l’error material comès a l’annex de l’acord plenari de data 21 de 
novembre de 2013, relatiu a l’aprovació del Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per al 2014 i que contenia les Taules Retributives Consolidades incorporades 
en l’expedient de referència, consistent en l’omissió, dins del Complement Específic, del 
Factor Base Complementari vigent en aquest moments, d’acord amb l’annex que s’hi 
adjunta. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (17) per absència dels Srs. Bustos i Serrano, Partit Popular (6), Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
Tot seguit, per indicació de la Presidència es procedeix a votar la urgència de la  
Moció que presenten els Grups d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa – Entesa i del Partit dels Socialistes de Catalunya de la Diputació de 
Barcelona, rebutjant la possible venda i privatització del Parc Públic 
d’Habitatges de l’Incasòl per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
En primer lloc intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: apreciem la urgència. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Demanem a la resta de 
grups que votin favorablement, apreciem la urgència, i explico breument per què. 
Perquè s’està debatent actualment en el Govern de la Generalitat la possible de venda 
de patrimoni públic que, en molts casos, ha estat obtingut per part d’una cessió de sòl 
dels ajuntaments i, per tant, és un tema que afecta directament el món municipal que 
està en debat al Govern de la Generalitat i creiem urgent que hi hagi un posicionament 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: “No 
apreciamos la urgencia.” 
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Apreciem la urgència i voldríem afegir una 
cosa, un posicionament polític. El que es demana és un informe i, per tant, el sentit de 
la urgència de debatre aquesta moció és per això, per començar a redactar aquest 
informe jurídic, imprescindible de cara als interessos dels ajuntaments. 
 



 

 

Intervé tot seguit el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: El Grup de CiU no pot acceptar ni apreciar la urgència per dues 
raons. Una és que creiem que és una qüestió que s’ha de debatre en seu 
parlamentària allà pel 2014 i la segona és per una qüestió de formes: el poc rigor que 
es té des de la Junta de Portaveus. A començaments del mandat, es va acordar que 
les mocions s’anunciarien, com a mínim, a la Junta de Portaveus i ja és prou complicat 
que s’anunciï el titular perquè després no tenim temps de treballar i acordar la moció, 
però ja és greu, poc rigorós i m’atreviria a dir irrespectuós entrar una moció sense 
haver-la anunciat a la Junta de Portaveus, entre altres coses perquè la Junta de 
Portaveus es convoca una setmana abans amb la voluntat de poder treballar els temes 
que van al Plenari. Per tant, no podem aprovar la urgència ni per una qüestió ni per 
l’altra. 
 
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Un matís, senyor Cañizares. Tot el nostre 
respecte a la resta de grups. Entenc que vostès no acceptin la urgència, però no li 
accepto els qualificatius de poc rigorós i mancat de respecte. Manifesto tot el nostre 
respecte a la resta de grups i de portaveus i, a vegades, hem apreciat altres urgències 
de mocions extemporànies. Recordo una d’un senyor de Melilla que va dir segons 
quines coses i vostès van votar la urgència. Per tant, apliquem aquest rigor, a partir 
d’ara, a les mocions urgents i reitero el respecte a tots. No ho posi en dubte. 
 
Per part, de la Presidència es sotmet a votació la declaració d’urgència, votant a favor 
els 17 diputats/des del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, per 
absència dels Srs. Bustos i Serrano, els 4 diputats/des d’Iniciativa per Catalunya Verds 
– Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, i els 2 diputats d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, i en contra els 20 diputats/des del Grup de Convergència 
i Unió i els 6 diputats/des del Grup Popular. Per la qual cosa, no s’aprova la declaració 
d’urgència per 23 vots a favor i 26 vots en contra.  
 
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el 
número 9023 al 10291 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponent a les sessions ordinàries de data 10 i 31 d’octubre i extraordinària de 
data 7 de novembre de 2013.  
 
Obert el capítol de Precs i Preguntes, demana la paraula el Portaveu del Grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Progrés Municipal, Sr. Portabella, qui diu: 
En tot cas, només deixar-ne constància en el Plenari. Donaria lectura a les preguntes 
que hem entrat per escrit, com molt bé deia vostè. Són tres preguntes: Quin és el 
capteniment de la Diputació sobre el Centre Cultural de dones La Bonne? Quin és el 
motiu pel qual s’ha produït una reducció pressupostària tan rellevant durant els darrers 
quatre anys? i Quin és el motiu pel qual es vol canviar d’ubicació el dit Centre? 
Aquestes serien les preguntes que formularíem i hem entrat per escrit. Per tant, 
esperem resposta en el termini de temps que els correspon. 
 
La Presidència respon al Sr. Portabella, qui diu: Sé que heu convingut anteriorment 
amb la Vicepresidenta, senyora Conesa, que serien respostes per escrit atès que avui 
han entrat i que, per tant, no hem tingut temps de preparar adequadament les 
respostes que es mereixen. 
 



 

 

El Sr. Portabella manifesta a la Presidència que han acordat que serien respostes per 
escrit. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
13 hores. 
 
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 541526 al 541548. 
 
Barcelona,  19 de desembre de 2013 
La Secretària General 
 


