Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el 19 de desembre 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, Manuel Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura,
Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i
Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier
García Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, Carme
García i Lores, Ignasi Giménez i Renom, Mireia Hernández i Hernández, Sara
Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i
Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep
Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi
Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol,
Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i
Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep
Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya,
Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil.
Actua de secretària la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. Jose Luis Martínez-Alonso
Camps, la Interventora General, Sra. Teresa Raurich Montasell i el Tresorer, Sr. Josep
Abella Albiñana.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Declaració institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu de la
commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.
2.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries extraordinària de data 21 de
novembre i ordinària de data 28 de novembre de 2013.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga, fins el 31 de desembre de 2014, del
conveni de col·laboració, formalitzat en data 26 de gener de 2011, entre la Fundació
Institut d’Economia de Barcelona i la Diputació de Barcelona, pel qual la Corporació es
va incorporar com a patró promotor de la Fundació fins el 31 de desembre de 2013.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
4.- Dictamen que proposa aprovar l’Acord de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes, de data 27 de novembre de 2013, pel qual es regula la prestació
social consistent en un ajut per fill menor de 18 anys.
5.- Dictamen que proposa aprovar l’Acord de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes, de data 29 de novembre de 2013, pel qual es reconeix el dret del
personal al servei de la Diputació de Barcelona a la percepció de la part proporcional
de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponent als serveis
prestats i meritats abans de l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol (entre
l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012).
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
6.- Dictamen que proposa rescindir, per mutu acord, el conveni de 14 de març de 2002
signat entre el Patronat Municipal de l’Habitatge de Matadepera, la Societat Municipal
d’Habitatge Social de Matadepera SL i la societat Promoció Local d’Habitatge SA, i
aprovar un conveni de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Matadepera, de cinc
habitatges situats al carrer Turó del Pujol, núms. 32, 34, 36, 38 i 40 de Matadepera.
Organisme de Gestió Tributària
7.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Centelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
8.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació i la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 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 Figaró-Montmany, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
10.- Dictamen que proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d'Igualada, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
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11.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montmeló, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
12.- Dictamen que proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montseny, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
13.- Dictamen que proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret
públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni, signat en data 1 de
juliol de 2013, entre la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya, pel qual es formalitzava un encàrrec de gestió en l’àmbit de
la disciplina de mercat, i que tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2014.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
15.- Donar compte del Decret de la Presidència, número 10401/13, de data 26 de
novembre, en virtut del qual es declara l’emergència per executar les obres del
projecte modificat “Eixamplament de plataforma i execució d’un tercer carril a la BV5001 i intersecció amb la BV-5156. T.M. Montornès del Valles”, provocades per la
inestabilitat del talús a la carretera BV-5001.
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).
Moció presentada conjuntament pels grups d’ICV-EUIA-E, el partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i ERC-AM 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.
Moció presentada pel grup d’ERC-AM de la Diputació de Barcelona, de rebuig a la
reforma del sector elèctric i per a l’impuls d’un model energètic basat en l’estalvi,
l’eficiència i les energies renovables.
Moció presentada pel grup d’ICV-EUiA-E de la Diputació de Barcelona, sobre
l’increment de la pobresa energètica i per tal de garantir l’accés als consums
energètics mínims vitals a la ciutadania.
3

Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i pels
presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern.
Precs
Preguntes
1.- Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu de la
commemoració del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya
El President, Sr. Esteve, dóna lectura de la declaració institucional.
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà pel Govern d’Eduardo Dato el Reial Decret que
facultava a les Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes
de desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les
quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de
Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals.
El dia 6 d'abril de 1914 en el seu missatge de presa de possessió a la presidència de
la Mancomunitat de Catalunya, Prat de la Riba destacava també l'objectiu
municipalista de la institució, que complementava i ampliava el desplegat per la
Diputació de Barcelona:
"Volem que els nostres municipis puguin dotar-se de tots els serveis d'instrucció, de
policia urbana i d'aprofitament rural proporcionats a la seva importància fins arribar,
entre l'esforç propi i el dels organismes superiors, a fer que no ni hagi ni un sol
Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva
escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. Per això calen grans
institucions culturals i educacionals que creïn la llum que ha de guiar-nos per camins
propis i tota una xarxa d'institucions secundàries, tècniques i professionals i
d'humanitats en les poblacions capitals de comarca que vénen a vertebrar la vida
catalana".
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren
les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès
la seva actuació fins als nostres dies.
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La Mancomunitat de Catalunya va significar, en un període de temps certament breu,
una gran aportació al progrés social, econòmic i nacional del nostre País i de la seva
gent, al mateix temps que posà les bases per a estructures i institucions culturals,
científiques i educatives que han estès la seva actuació fins als nostres dies, entre
d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de
Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
El proper any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i,
és per això que la Diputació es proposa commemorar aquesta data tan important, i
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix,
Prat de la Riba escrivia el 1917:
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a
l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província.
Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme
del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat”.
Recordem-ho i valorem el seu mestratge per projectar un futur millor, per anar més
lluny, tant com tots plegats vulguem.
Aquesta declaració ha estat subscrita per la Junta de Portaveus de la Diputació de
Barcelona.
2.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries extraordinària de data 21 de
novembre i ordinària de data 28 de novembre de 2013.
El Sr. President, i en relació amb les actes de les sessions plenàries extraordinària de
data 21 de novembre i ordinària de data 28 de novembre de 2013, pregunta als
assistents si existeix alguna objecció o esmena. En relació amb l’esborrany de l’acta
de la sessió de data 28 de novembre de 2013, pàgina 47, intervenció del senyor
Garcia Cañizares (portaveu de CiU), on diu: “el poc rigor que es té des de la Junta de
Portaveus” ha de dir: “el poc rigor que es té en relació amb els acords de la Junta de
Portaveus”. Corregit l’error material, s’aproven les dites actes per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.- Dictamen de data 11 de desembre de 2013, que proposa aprovar la pròrroga
fins el 31 de desembre de 2014, del conveni de col·laboració formalitzat en data
26 de gener de 2011, entre la Fundació Institut d’Economia de Barcelona i la
Diputació de Barcelona, pel qual la Corporació es va incorporar com a patró
promotor de la Fundació fins el 31 de desembre de 2013.
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La Fundació Institut Economia de Barcelona té, d’entre altres, com a fi fundacional la
promoció i realització d’estudis d’economia aplicada.
D’acord amb l’art. 14 dels Estatuts de la Fundació, es preveuen dos tipus de patrons,
els fundadors i els que anomena promotors, i diu:
“(...)
b) Patrons promotors:
Són les persones físiques o jurídiques que, no havent atorgat l’escriptura fundacional,
assumeixen el compromís de realitzar aportacions econòmiques a la Fundació, amb
caràcter temporal i periòdic. Els patrons promotors formaran part del patronat del Fundació.
Els Patrons promotors seran nomenats... amb posterioritat per acord del Patronat.
(…) entren en funcions un cop hagin acceptat el seu nomenament de forma expressa.
L’acceptació del càrrec es realitzarà en qualsevol de les formes establertes…
(…)
Les persones jurídiques han d’acceptar formar part del patronat per acord de l’òrgan de
govern amb facultat suficient.”

La Diputació de Barcelona és una entitat que en el marc de les atribucions que la
vigent legislació de règim local li confereix, ha vingut portant a terme tasques de
col·laboració i suport a d’altres institucions per a la consecució de fins d’interès comú, i
té com a competències pròpies, en general, el foment i l’administració dels interessos
peculiars de la província.
Des d’aquesta perspectiva, la Diputació de Barcelona va creure convenient donar
suport i participar en aquesta Fundació i integrar-se com a patró promotor, i així, el dia
26 de gener de 2011 ambdues parts van subscriure de mutu acord un Conveni de
col·laboració per formalitzar les condicions de la incorporació de la Diputació de
Barcelona a la Fundació, conveni que va ser aprovat per acord plenari de data
23.12.2010 (ref. AP 346/10).
La clàusula tercera del Conveni subscrit preveia una vigència des de l’1.1.2011 i fins el
31.12.2013, prorrogable de forma expressa per altres tres anys, així com que l’extinció
del conveni provocava automàticament la pèrdua de la condició de patró, en
congruència amb la configuració temporal del càrrec de patró prevista en els estatuts, i
es fixaven unes aportacions econòmiques per fer efectives els exercicis 2011, 2012 i
2013.
Textualment, la clàusula de vigència del dit conveni, diu:
“El present conveni de col·laboració estarà vigent des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de
desembre de 2013, prorrogable de forma expressa per altres tres anys. L’extinció del
present conveni provocarà automàticament la pèrdua de la condició de patró”.

El nomenament de la Diputació de Barcelona com a patró promotor es va elevar a
públic davant Notari en data 20.6.2011 i va quedar inscrit en el Registre de Fundacions
en data 4.12.2012, tal i com consta en la pròpia escriptura a la que s'acompanya
certificació de l’acord adoptat pel Patronat en data 23.2.2011, així com de l’acceptació
del càrrec de patró per part de la Diputació de Barcelona.
Això, però, ni a l’escriptura, ni a l’acord del Patronat i, en conseqüència, tampoc en el
Registre, va quedar constància de la temporalitat del càrrec de patró, a banda de
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persistir l’error detectat en la data d’efectes ja que consta una vigència en el càrrec des
de l’1.12.2010 quan havia de dir 1.1.2011.
En virtut del que preveuen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, és competència de la Diputació de Barcelona, com s’ha
dit, el foment i l’administració dels interessos peculiars de la província, entre els quals
està el de col·laborar amb una institució que es considera d’interès general i de
referència, reconeguda per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona
amb programes de recerca que acull diferents càtedres de la Universitat de Barcelona
i, en aquest sentit, és voluntat política dels òrgans de govern de la Corporació
continuar donant-hi suport.
L’article 331.2 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, estableix la possibilitat que les fundacions privades siguin constituïdes per
persones físiques o jurídiques, i que aquestes puguin ser públiques o privades, i indica
que, en cas de constitució per part de persones jurídiques públiques, cal que les
normes que les regulen no els ho prohibeixin i que l’acord, en el qual ha de constar la
finalitat d’interès general que es pretén assolir, sigui adoptat per un òrgan competent a
aquest efecte o amb facultats suficients.
L’adhesió a les organitzacions associatives i l’aprovació i modificació dels seus
estatuts és competència del Ple, d’acord amb l’article 33.2 ñ de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i, en relació amb l’article 47.2 g) de la
dita Llei, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre total de
membres de la Corporació.
Vist l’informe favorable, preceptiu i no vinculant, emès conjuntament per la Secretària
General i la Interventora General de la Corporació, en compliment del que disposa
l’article 179.1.b) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, en relació amb l’adopció d’acords sobre matèries
per les quals la llei exigeix un quòrum especial.
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració.
En conseqüència, en us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència, a
proposta del Director de Serveis de Suport a la Coordinació General, eleva al Ple,
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment d’Hisenda i Recursos Interns,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni pel qual es prorroga el formalitzat en data
26 de gener de 2011 entre la Fundació Institut Economia de Barcelona i la Diputació
de Barcelona, pel qual aquesta Corporació es va integrar com a patró promotor per un
termini de tres anys, des de l’1.1.2011 i fins el 31.12.2013, d’acord amb l’article 14
dels Estatuts de la Fundació, i es fixaven les aportacions econòmiques per a fer-les
efectives en els exercicis de 2011, 2012 i 2013.
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La pròrroga suposa modificar el pacte tercer de l’esmentat conveni i fixar el nou termini
de vigència fins el 31.12.2014, prorrogable de forma expressa per períodes d’un any, i
fins a un màxim de dos anys més, és a dir, fins el 31.12.2016.
La minuta del conveni literalment diu:
“PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ FORMALITZAT EN DATA 26 DE
GENER DE 2011 ENTRE LA FUNDACIÓ INSTITUT ECONOMIA DE BARCELONA I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA INCORPORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA COM A PATRÓ PROMOTOR DE LA FUNDACIÓ.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (en endavant, la Diputació), representada pel seu President,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2013 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013; assistit per la
Secretària delegada, Sra. Rosa Maria Artiaga Gil, en virtut de les facultats conferides per
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012, sobre
delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 16 de maig de 2012.
FUNDACIÓ INSTITUT D’ECONOMIA DE BARCELONA (en endavant, FUNDACIÓ IEB),
representada pel President del Patronat de la Fundació, el Sr. Joaquim Coello Brufau, de
nacionalitat espanyola, major d’edat i amb domicili a XXX, carrer XXX XXX XXX, nº X,
proveït de D.N.I. número XXXXXXX-X, nomenat per a dit càrrec, per temps indefinit. La
Fundació amb CIF G-64842446, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, M.T.C., en data 4 de març de 2008.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- La Fundació IEB té, d’entre altres, com a fi fundacional la promoció i realització d’estudis
d’economia aplicada.
II.- D’acord amb l’art. 14 dels Estatuts de la Fundació, es preveuen dos tipus de patrons, els
fundadors i els promotors, i respecte d’aquests últims diu que són les persones físiques o
jurídiques que amb caràcter temporal i periòdic es comprometen a fer aportacions
econòmiques i formen part del Patronat.
III.- La Diputació de Barcelona és una entitat que en el marc de les atribucions que la vigent
legislació de règim local li confereix, ha vingut portant a terme tasques de col·laboració i
suport a d’altres institucions per a la consecució de fins d’interès comú, i té com a
competències pròpies, en general, el foment i l’administració dels interessos peculiars de la
província.
IV.- La Diputació de Barcelona va creure convenient donar suport i participar com a
Corporació en aquesta Fundació i integrar-s’hi com a patró, i així, el dia 26 de gener de
2011 ambdues parts van subscriure de mutu acord un Conveni de col·laboració per a la
incorporació de la Diputació de Barcelona com a patró promotor de la Fundació.
V.- El nomenament de la Diputació de Barcelona com a patró promotor es va elevar a públic
davant Notari en data 20.6.2011 i va quedar inscrit en el Registre de Fundacions en data
4.12.2012, tal i com consta en la pròpia escriptura a la que s'acompanya certificació de

8

l’acord adoptat pel Patronat en data 23.2.2011, així com de l’acceptació del càrrec de patró
per part de la Diputació de Barcelona.
VI.- En el pacte tercer del Conveni subscrit s’estableix el següent:
“El present conveni de col·laboració estarà vigent des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de
desembre de 2013, prorrogable de forma expressa per altres tres anys. L’extinció del
present conveni provocarà automàticament la pèrdua de la condició de patró”.
VII.- Que d’acord amb l’article 13 dels Estatuts de la Fundació, el representant de la
Diputació de Barcelona per a representar-la en el patronat de la Fundació és el seu
President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, representació que no ha estat delegada en
el mandat actual.
VIII.- Que ambdues parts estan interessades en continuar amb aquesta col·laboració i, per
tant, han manifestat la seva voluntat de prorrogar la vigència del conveni.
IX.- La minuta de conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió
de data.............
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és la pròrroga del conveni de col·laboració i la consegüent
modificació del pacte tercer del conveni formalitzat en data 26 de gener de 2011 entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Institut d’Economia de Barcelona, pel qual es va
produir la incorporació de la Diputació de Barcelona com a patró promotor de la Fundació.
Segon.- Compromisos de les parts
Els nous compromisos que assoleixen les parts amb aquest conveni són:
La modificació del pacte tercer del citat conveni, que quedarà redactat de la següent
manera:
“El present conveni de col·laboració serà vigent des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de
desembre de 2014, prorrogable de forma expressa per períodes d’un any, i fins a un màxim
de dos anys més.
Les pròrrogues previstes, d’aprovar-se, es formalitzaran i aprovaran com a addendes al
conveni, on s’haurà de fixar l’aportació corresponent.
L’extinció del present conveni provocarà automàticament la pèrdua de la condició de patró.
Així, arribada la data de vigència prevista, si no s’aprova formalment un nou conveni,
s’entendrà als efectes del que preveu la legislació catalana sobre Fundacions que s’ha
produït la renúncia formal a la condició de patró promotor i caldrà que així es formalitzi per la
Fundació IEB en el Registre corresponent.”
Tercer.- Aportació
La Diputació de Barcelona aportarà l’any 2014 la quantitat de VINT MIL EUROS (20.000 €).
La Fundació IEB emetrà el corresponent rebut de l’aportació realitzada.
Pels anys següents, en cas de pròrroga, es decidiran les aportacions de mutu acord entre la
Fundació IEB i la Diputació de Barcelona.
El pagament es realitzarà dins del primer trimestre de l’exercici econòmic de 2014, és a dir,
entre els mesos de gener a març, i d’igual forma per a cada any de vigència.
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Quart.- Interpretació i jurisdicció
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa al igual que el conveni que es
prorroga, i regeix en la seva interpretació i desenvolupament el règim jurídic administratiu,
amb expressa submissió de les parts als Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
I en prova d’acceptació i conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat
exemplar, en el lloc i la data que s’assenyalen”.

Segon.- DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni de
vint mil EUROS (20.000) € a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/107XX/949XX/48900 del pressupost de l’any 2014, en els termes i condicions que
s’exposen en el conveni condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- ESTABLIR que, als efectes de justificar l’aportació prevista, la Fundació
Institut d’Economia de Barcelona haurà de remetre a la Diputació de Barcelona, la
documentació següent referida a l’any en què s’hagi aplicat l’aportació:
 Memòria de les activitats realitzades, la qual s’haurà de presentar a la Direcció de
Serveis de Suport a la Coordinació General abans del 28 de febrer de l’exercici
següent.
 Comptes anuals i d’altre informació, els qual s’hauran de presentar a requeriment
de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Control Econòmico-Financer
de la Intervenció General.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Institut d’Economia de Barcelona
per tal de procedir a la signatura del conveni aprovat, i a la formalització dels tràmits
adients davant el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, en particular
la condició de patró promotor de la Diputació de Barcelona fins el 31.12.2014,
representada pel seu President Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els
membres presents a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 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
4.- Dictamen de data 28 de novembre de 2013, que proposa aprovar l’Acord de la
Mesa General de Negociació de matèries comunes, de data 14 de novembre de
2013, pel qual es regula la prestació social consistent en un ajut per fill menor de
18 anys.
Per Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes (en endavant
MGNmc) de 30 de setembre de 2009 es va regular, per a l’exercici 2009, una nova
prestació social consistent en un ajut per escolarització.
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L’any 2011, per Acord de la MGNmc de 14 de febrer, es modifica la regulació
d’aquesta prestació social pel període corresponent als anys 2010 i 2011, en el sentit
d’ampliar el supòsit de fet de l’ajut “escolarització” pel de “tenir fills menors de 18 anys”
i establir la quantitat de 75 € per prestació.
L’any 2012, per Acord de la MGNmc de 14 de juny, es va disposar el pagament de la
prestació corresponent a l’any 2012 per idèntic import a l’establert pels dos anys
anteriors. Al llarg de l’any 2013, la corporació i els sindicats, amb presència a la
MGNmc, han acordat mantenir aquesta prestació social i regular-la amb caràcter
permanent.
Per tot l’anterior, de conformitat amb el que preveu l’article 37.1 i) de la Llei 7/2007, de
12 de abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, la corporació i les organitzacions
sindicals UGT, CCOO, CGT i CTeC han arribat, en el si de la MGNmc reunida els dies
30 d’octubre, 7, 12 i 27 de novembre, a l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
Primer.- S’estableix una prestació social consistent en una ajuda per fill menor de 18 anys,
amb una quantia de 75 euros.
Aquesta prestació té caràcter anual.
Segon.- La Diputació de Barcelona abonarà d’ofici aquesta prestació, sempre que disposi de
les dades necessàries per reconèixer el dret. En cas contrari, els empleats hauran de
presentar una sol•licitud al Registre General de la corporació o, en el seu cas, a l'organisme
autònom o consorci on prestin serveis, a la qual hauran d'adjuntar fotocòpia del llibre de
família.
Tercer.- Tindrà la condició de beneficiari d’aquesta prestació:
- El personal funcionari de carrera
- El personal laboral fix
- El personal vinculat amb relacions de caire temporal de durada acumulada igual o
superior a 9 mesos en el decurs de l’anualitat a meritar.
La condició de beneficiari s’ha de tenir en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de l’anualitat a meritar.
Quart.- La prestació s’abonarà a any vençut, en la nòmina del mes de març, un cop revisada
i verificada tota la documentació.
No obstant l’anterior, durant el segon trimestre de l’any es regularitzarà la prestació tant pel
que fa als empleats que, tenint la condició de beneficiari, no haguessin percebut l’ajut per no
disposar la corporació de les dades necessàries per poder fer el reconeixement.
Durant el període comprès entre el pagament i la corresponent regularització els empleats
hauran d’acreditar la seva condició de beneficiari.
Cinquè.- Les centrals sindicals signants de l'acord en primera instància, i la corporació
podran, en qualsevol moment, fer ús dels instruments de verificació i control escaients per
tal de comprovar que els beneficiaris reuneixen efectivament les condicions exigides per
obtenir aquesta prestació.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència delegada, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans,
11

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.- APROVAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes
de la Diputació de Barcelona de data 27 de novembre sobre l’establiment d’una
prestació social consistent en un ajut per fill menor de 18 anys, amb una quantia de 75
euros. Aquesta prestació tindrà caràcter anual.
Segon.- DETERMINAR que la Diputació de Barcelona abonarà d’ofici aquesta
prestació, sempre que disposi de les dades necessàries per a reconèixer el dret. En
cas contrari, els empleats hauran de presentar una sol·licitud al Registre General de la
corporació o, en el seu cas, de l'organisme autònom o del consorci on presti serveis, a
la qual haurà d'adjuntar fotocòpia del llibre de família.
Tercer.- DISPOSAR que tindrà la condició de beneficiari d’aquesta prestació el
personal funcionari de carrera, el personal laboral fix i el personal vinculat amb
relacions de caire temporal de durada acumulada igual o superior a 9 mesos en el
decurs de l’anualitat a meritar.
La condició de beneficiari s’ha de reunir en el període comprès entre l’1 de gener i el
31 de desembre de l’anualitat a meritar.
Quart.- FIXAR que la prestació s’abonarà a any vençut, en la nòmina del mes de
març, un cop revisada i verificada tota la documentació.
No obstant l’anterior, durant el segon trimestre de l’any es procedirà a regularitzar
aquesta prestació pel que fa als empleats que, tenint la condició de beneficiari, no
hagin percebut l’ajut per no disposar la corporació de les dades necessàries per poder
fer el reconeixement.
Durant el període comprès entre el pagament i la corresponent regularització els
empleats hauran d’acreditar la seva condició de beneficiari.
Cinquè.- DETERMINAR que les centrals sindicals signants de l'acord en primera
instància, i la corporació, podran, en qualsevol moment, fer ús dels instruments de
verificació i control escaients, per tal de comprovar que els beneficiaris reuneixen
efectivament les condicions exigides per obtenir aquestes prestacions.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els
membres presents a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6),
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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5.- Dictamen de data 3 de desembre de 2013, que proposa aprovar l’Acord de la
Mesa General de Negociació de matèries comunes, de data de 29 de novembre
de 2013, pel qual es reconeix el dret del personal al servei de la Diputació de
Barcelona a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats en el període de
meritament previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol. (es a dir
entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012).
ANTECEDENTS
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria, y de fomento de la competitividad, disposà a l’article 2, la suspensió
de l’abonament al personal del sector públic definit a l’article 22 de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de la paga extraordinària, la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012.
D’ençà que entrà en vigor aquest Reial decret, s’han succeït els pronunciaments des
de diferents àmbits i instàncies judicials i institucionals (és a destacar en aquest darrer
àmbit, la Resolució de la Defensora del Pueblo, de data 15 d’octubre de 2012 i que
remet a la fonamentació jurídica que el Tribunal Constitucional efectuà en relació amb
la possible vulneració de l’article 33 de la CE derivada de l’aplicació del RDL 8/2010)
que qüestionen l’abast i la procedència de l’aplicació íntegra d’aquesta mesura
suspensiva.
La representació del personal de la Diputació de Barcelona ha estat unànime, des de
l’aprovació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, en el sentit de declarar la seva plena
disconformitat amb la mesura suspensiva derivada de la norma.
En el marc descrit, la Diputació de Barcelona formulà consulta en relació amb els
criteris d’interpretació legal de l’article 2 del citat RDL 20/2012, al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, sent la resposta de la Subsecretaria d’Estat (escrit de data
29.9.2012), la següent:
“(...) Por lo que a la cuestión propia de la consulta se refiere, procede la reducción de la
paga extraordinaria de diciembre de 2012, y no en proporción al tiempo ya trabajado en el
momento en que entró en vigor esta medida (15 de julio de 2012). “

D'acord amb la interpretació exposada i davant la situació d'inseguretat jurídica
existent, la corporació resolgué aplicar aquest criteri i suspendre íntegra la paga tal
com manifestava el Ministeri. Tanmateix, la decisió corporativa es prenia sense
perjudici de reconsiderar el criteri en cas de produir-se una modificació del context
exposat que així ho justifiqués.
MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA
 Constitució espanyola (articles 9 i 33)
 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad
 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012
(article 22)
 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)
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 Llei 30/1984, de 2 d’agost (LMRFP) (Vigència transitòria d’acord amb el que
preveu la disposició final 4ª EBEP)
 RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova la Llei de l’estatut dels treballadors
 Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2008 (article 33)
 Resolució SEHP de 25 de maig de 2010, per la qual es donen Instruccions per a
la confecció de nòmines
 Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
(LJCA) (article 72.2)
 Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals (article 173.1)
FONAMENTS JURÍDICS
La jurisdicció social, de conformitat amb la doctrina consolidada del TS en relació amb
el caràcter de salari diferit meritat dia a dia que cal atribuir a les pagues extraordinàries
(per totes, STTS 4.4.2008, 21.4.2010, 5.11.2010, 21.12.2010, 10.3.2011), es manifesta
en essència unànime reconeixent l’existència d’una part ja meritada a la data d’entrada
en vigor del RDL, el 15.7.2012, i conseqüentment s’expressa favorable a l’abonament
proporcional d’aquesta. Són manifestació d’aquesta línia jurisprudencial, entre d’altres,
les següents sentències:
1.

2.

3.

4.

Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, secció 5ª, Sentència de 14
des. 2012, proc. 69/2012. Supressió de les pagues extraordinàries per aplicació
del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que s'imposa per jerarquia
normativa seva aplicació, sense que sigui contrari a dret l’aplicació a través d'una
nota interna. El TSJ Madrid estima parcialment la demanda interposada i
condemna l'empresa pública demandada a l'abonament als treballadors afectats
per conflicte col•lectiu.
Audiència Nacional, Sala Social, Auto d’ 1 març. 2013, proc. 322/2012.
L'Audiència Nacional dicta interlocutòria per la qual s'acorda per unanimitat
elevar qüestió de constitucionalitat davant el TC, perquè resolgui si l'article 2 del
RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, en la seva aplicació al personal laboral del sector
públic, ha vulnerat o no el principi d'irretroactivitat, restrictives de drets individuals
de l'article 9.3 CE.
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, secció 1ª, Sentència de 15
març. 2013, rec. 4/2013. El TSJ Madrid estima les demandes de conflicte
col·lectiu interposades pels sindicats, declarant el dret del personal laboral
d'administració i serveis de les universitats públiques madrilenyes a percebre les
quantitats corresponents als serveis prestats amb caràcter previ a l'entrada en
vigor del Reial decret llei 20/2012, és a dir, del període comprès entre els dies 1
de gener al 14 de juliol de 2012, de l'import que correspongui per grup i nivell
professional per a cada treballador afectat pel conflicte col•lectiu respecte de la
paga de Nadal corresponent a l'any 2012.
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, secció 5ª, Sentència de 22
abr. 2013, rec. 25/2013. El TSJ Madrid, prèvia desestimació de l'excepció de
litispendència, estima en part la demanda de conflicte col·lectiu i declara el dret
dels treballadors afectats pel conflicte a percebre en concepte de paga de Nadal
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5.

6.

7.

les quantitats corresponents als serveis prestats amb caràcter previ a l'entrada
en vigor del RDL 20/2012.
Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia, Sala Social, Sentència de 3
juny 2013, rec. 5/2013. El TSJ de Múrcia estima en part recurs de suplicació
interposat davant sentència del Jutjat del Social de Múrcia i declara el dret del
personal laboral a percebre les quantitats corresponents als serveis prestats amb
caràcter previ a l'entrada en vigor del Reial decret llei 20 / 2012.
Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, Sala Social, Sentència d’11 jul. 2013, rec.
301/2013. El TSJ d’Aragó desestima la pretensió formulada pels sindicats,
consistent en què s'elevi qüestió d'inconstitucionalitat respecte dels articles 2, 3 i
7 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, desestimant la pretensió principal
que es deixi sense efecte la pràctica duta a terme per Aragonesa de Serveis
Telemáticos consistent en el no abonament de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 i estimant la pretensió subsidiària, reconeixent als
treballadors afectats per aquesta demanda de conflicte col•lectiu, el dret a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012.
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, secció 5ª, Sentència de 15
jul. 2013, rec. 34/2013. El TSJ Madrid estima en part la demanda de conflicte
col·lectiu i declara el dret del personal laboral dels hospitals afectats a percebre
les quantitats corresponents als serveis prestats amb caràcter previ a l'entrada
en vigor del Reial decret llei 20/2012, és a dir, del període comprès entre els dies
1 de juny i 14 de juliol de 2012, de l'import que correspongui per grup i nivell
professional per a cada treballador afectat pel present conflicte col•lectiu
respecte de la paga de Nadal corresponent a l'any 2012.

L’escenari abans descrit i que fonamentà en aquell moment la decisió de la Diputació,
s’ha vist substancialment modificat:
En l’ordre contenciós administratiu ja s’han produït els primers pronunciaments
judicials, sobre la qüestió debatuda i són unànimes en el sentit de reconèixer el dret a
la percepció de la dita paga en la quantia corresponent als serveis prestats entre els
dies 1 de juny al 14 de juliol de 2012, previs, per tant, a l’entrada en vigor de del RDL
20/2012. Com a mostra d’aquesta línia jurisprudencial en l’àmbit administratiu, es
destaquen les següents sentències:
1.

2.
3.

4.

Jutjat C-A núm. 1 Palència, sentència 186/2013, de 29 de maig. Diputació de
Palència. Abonament de la part proporcional de la paga extraordinària generada
abans de l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Abonament
procedent.
Jutjat C-A núm. 4 d’Alacant, 307/2013, d’11 de juliol de 2013.
Jutjat C-A núm. 7 de Barcelona, procediment abreviat 84/2013, de 26 de juliol.
Ajuntament de Mataró. Estimar parcialment el recurs C-A pel qual no s’abona la
part proporcional i és procedent abonar a la recurrent els emoluments ja meritats
entre l’1 de juny de 2012 i el 14 de juliol de 2012.
Jutjat C-A núm. 1 de Saragossa, Sentència 200/2013, de 12 de setembre de
2013. Desestima el recurs C-A interposat contra l’acord de la Junta de Govern
local de l’Ajuntament de Calatorao, de 20 d’octubre de 2012, que autoritzava
l’abonament dels 44 dies, des de l’1 de juny fins al 14 de juliol de 2012.
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5.

6.

7.

8.

Jutjat C-A núm. 27 de Madrid, de 25 de setembre de 2013, contra la Resolució
de la viceconsellera d’organització educativa de la Comunitat de Madrid.
Condemna a l’actora a l’abonament de la part proporcional de la paga
extraordinària de desembre de 2012 i condemna a la comunitat autònoma de
Madrid.
Jutjat de la C-A núm. 1 de Ceuta, procediment abreujat 151/2013, de 30 de
setembre de 2013, contra la Ciutat Autònoma de Ceuta. Declara el dret a
percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012 corresponents als serveis efectivament prestats durant el període entre l’1
de juny i el 14 de juliol de 2012.
Jutjat C-A núm. 15 de Barcelona, procediment abreujat núm. 258/2013-E contra
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Resolució:
l’Administració haurà d’abonar la part proporcional de la paga extraordinària de
desembre de 2012 meritada entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012,
ambdós inclosos.
Auto TC núm. 86/2013, de 23 d’abril: suspensió de la paga extraordinària de
desembre de 2012. Manteniment de la suspensió sense entrar en els 14 dies, ja
que extralimita la que és objecte de la suspensió.

Paral·lelament, han estat plantejades vàries qüestions d’inconstitucionalitat que
sumades a les inicialment plantejades en seu social quasi arriben a la vintena,
fonamentades totes elles en la possible vulneració dels articles 9 i 33 de la CE. Val a
dir, però, que el TC encara no s’ha pronunciat respecte a això.
Tanmateix, i recollint la fonamentació efectuada per la defensora del poble en
Resolució de data 15.10.2012, el mateix Tribunal Constitucional, tingué ocasió de
pronunciar-se en sentit favorable “a sensu contrario” al recent criteri judicial entre
d’altres, en les resolucions interlocutòries 162/2011, de 13 de setembre i 179/2011, de
13 de desembre, com a conseqüència de dues qüestions d’inconstitucionalitat
plantejades en relació amb diversos preceptes del RDL 8/2010 de mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Aquesta interpretació del més alt
tribunal forma part de la fonamentació jurídica d’alguna de les sentències recentment
dictades pels jutjats contenciosos que resolen sobre el RDL 20/2012 (per exemple, la
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Saragossa, 200/2013, de 12 de
setembre).
En aquelles resolucions interlocutòries, el TC analitza un seguit de qüestions derivades
de l’aprovació de les mesures previstes en el RDL 8/2010, entre les quals ens
referirem als raonaments que efectua en relació amb la qüestió que ara es debat
(fonament de dret setè, apartat c), de la resolució interlocutòria 179/2011, de 13 de
desembre).
“(...) El Juzgado promotor de la cuestión fundamenta como ha quedado expuesto, la
pretendida vulneración del art. 33.3 CE, en la afirmación que el artículo 1 del R D Ley
8/2010 recorta derechos económicos adquiridos de los funcionarios públicos reconocidos
para toda la anualidad presupuestaria por la Ley 26/2009 de PGE para el 2010. Ahora bien,
tal argumento carece de fundamento por cuanto la reducción de retribuciones impuesta por
el artículo 1 del RDL 20/2010, de 20 de mayo, mediante la modificación de los artículos 22,
24 y 28 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para el 2010, lo es con
efectos de 1 de junio de 2010, respecto de las retribuciones vigentes a 31 de mayo de 2010,
esto es, afecta a derechos económicos aún no devengados por corresponder a
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mensualidades en las que aún no se ha prestado el servicio público y, en consecuencia, no
se encuentran incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar de
derechos adquiridos de los que los funcionarios hayan sido privados sin indemnización
(articulo 33.3 CE) ni de una regulación que afecta retroactivamente a derechos ya nacidos.”

En relació amb les qüestions d’inconstitucionalitat plantejades cal destacar la recent
Sentència 52/2013, dictada el 17 d’octubre, per la sala social del TSJ de Catalunya, i
que defuig de la pretesa inconstitucionalitat de l’article 2, del RDL 20/2012, fent seva la
doctrina judicial posterior a l’aprovació del RDL (STSJ Madrid, de 14.12.2012) i que es
pronuncia en els següents termes:
“(…) A partir de ahí en el caso ahora planteado, hemos de tener en cuenta que en la paga
extra de diciembre de 2012, suprimida por el repetido RDL 20/2012, se liquida el importe
correspondiente referido al período 1 de enero a 31 de diciembre, por lo que a la fecha de
entrada en vigor el 15.7.2012 los trabajadores ya habrían hecho suya la parte proporcional
de la paga extra que confluye a esa fecha.
Por lo tanto el art. 2.5 del RDL 20/2012 cabe interpretarlo en tal sentido obviando así su
inconstitucionalidad, por la retroacción que en otro caso se produciría de entender que el
precepto sugiere pura y simplemente la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 sin
ninguna otra matización, cuando la interpretación que parece más correcta sería la de que
dicha supresión no afecta a los importes ya devengados por el trabajador en el momento de
su entrada en vigor, al ser tal la interpretación más acorde con el texto

constitucional.(…)”
Reflexió que acull també la recent jurisdicció contenciosa, és a destacar la Sentència
núm. 794/13, del TSJ de Galícia de 13 de novembre de 2013, i que és la primera
sentència d’un Tribunal Superior de l’ordre contenciós que es dicta en aquesta
matèria. Aquesta sentència que reitera el criteri adoptat per anteriors resolucions dels
superiors de justícia per bé que en seu social (així les de TSJ Madrid de 25.9.2013 i de
22.4.2013), es manifesta en els següents termes:
“ (…) Por un lado el art.2 del RDLey 20/2012, admite una interpretación conforme a la CE,
bajo el canon lógico , sistemático y finalista antes expuesto. La norma suprime la paga
extraordinaria de diciembre pero referida a la paga extraordinaria no devengada, o en
otras palabras a la paga extraordinaria generada tras la entrada en vigor
inmediatamente ulterior a la publicación del Decreto Ley. No afecta el R Decreto Ley
20/2012 a la paga extraordinaria que en el momento de entrar en vigor la norma ya se había
devengado paulatinamente día a día bajo la única norma entonces vigente , forma parte de
la esfera de derechos económicos de los funcionarios, pendiente únicamente de su ulterior
abono.
(...) Por otro lado la interpretación expuesta es la única que salva la conformidad con la CE
de la medida impuesta por el citado RDL. En efecto si la publicación del RDL fuese
indiferente al efecto retroactivo, es evidente que la situación de “extraordinaria y urgente
necesidad” que lo inspira y fundamenta su utilización (art.86 CE), no concurriría ya que para
el demoledor efecto retroactivo podría haberse demorado la publicación de tal norma hasta
finales de noviembre o (...)”

Aquest és el mateix criteri que fa seu el MHAP, en dictar les instruccions sobre la
interpretació legal de l’art. 2 del RDL, recollida, entre d’altres, en l’escrit de la
Subdirecció General de 29 de setembre de 2012, que es reprodueix en la part que ara
interessa:
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“ (...) respecto de las liquidaciones practicadas antes del día 15.7.2012, como consecuencia
de la finalización de contratos temporales de trabajo, o con motivo u ocasión del cese o la
baja del personal funcionario o laboral, no procederá exigir reintegro alguno a los afectados
como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Si por
cualquier circunstancia el citado personal funcionario o laboral hubiera pasado a tener con
posterioridad al 15 de julio de 2012 una nueva relación jurídica con la Administración,
tampoco podrá practicarse compensación o exigir reintegro alguno por las cantidades que
fueron abonadas con ocasión de la liquidación de su anterior relación antes de la entrada en
vigor de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 (...)”.

Als fonaments i antecedents a dalt exposats cal afegir la recent Sentència del Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona, procediment abreujat núm.
85/2013-A, dictada contra la Diputació de Barcelona i que declara el dret de
l’actor a percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012, meritada entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012, amb
anul·lació parcial de l’actuació administrativa impugnada (implícita en la nòmina
del mes de desembre de 2012) per ser disconforme a dret en relació amb l’objecte
d’impugnació.
Per tot l’anterior, de conformitat amb el que preveu l’article 37.1 g) de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la corporació i les
organitzacions sindicals UGT, CCOO, CTec i CGT, han arribat en el si de la Mesa
General de Negociació de matèries comunes a l’Acord de data 29 de novembre de
2013 que es transcriu literalment a continuació:
“Primer.- RECONÈIXER el dret del personal al servei de la Diputació de Barcelona a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012,
corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor
del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, i que es concreta en el període comprès entre els dies 1 de juny i
el 14 de juliol de 2012.
Segon.- INICIAR els tràmits jurídics i econòmicopressupostaris que siguin necessaris per tal
de poder fer efectiu aquest acord al més aviat possible, preferentment durant el primer
trimestre de 2014.
Tercer.- Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, la corporació
ho comunicarà a la part social i procedirà, un cop esgotades totes les instàncies, a la
deducció íntegre de la quantia abonada per aquest concepte en la propera paga
extraordinària que correspongués abonar al personal.
Quart.- 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.”

L’informe emès per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, en data 28 de
novembre de 2013, complementat posteriorment pel de data 2 de desembre que, de
conformitat amb el que estableix l’article 72.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa (LJCA), analitza l’abast de la dita
sentència, conclou, que “tot l’anterior ens porta a entendre que la resolució judicial
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no es limita a efectuar un pronunciament sobre un dret individual, sinó que en
anul·lar parcialment, per no ser conforme a dret, una resolució que afecta a una
pluralitat de persones, té efectes erga omnes, i no exclusivament a qui va ser
part del procediment”.
La conclusió a què arriba la Intervenció General resulta directament aplicable al
personal inclòs en la resolució del diputat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies –adoptada per delegació de la presidència de la Diputació de
Barcelona-, implícita en la nòmina del mes de desembre de 2012. Pel que fa a l’àmbit
personal referit en l’acord quart dels aprovats per la Mesa General de Negociació de
matèries comunes, de data 29 de novembre: respecte al personal funcionari adscrit a
organismes o entitats que pertanyen o en els quals participa la Diputació, es fa
remissió al que disposa l’informe de la Intervenció General de 28 de novembre de
2012; quant al personal d’aquells organismes i entitats que estiguin adherits al conveni
col·lectiu de Diputació, caldrà que s’adoptin els corresponents acords pels seus òrgans
de govern i es portin a terme els tràmits jurídics i economicopressupostaris que siguin
necessaris per tal de poder-lo fer efectiu, tenint en compte les particularitats i
singularitats de cada ens.
D’acord així mateix, amb els informes emesos en data 29 de novembre de 2013, per la
Direcció dels Serveis de Recursos Humans i per la Secretaria General de la
corporació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència delegada, 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.- APROVAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes
de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2013, que es transcriu a
continuació:
“Primer.- RECONÈIXER el dret del personal al servei de la Diputació de Barcelona a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012,
corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor
del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, i que es concreta en el període comprès entre els dies 1 de juny i
el 14 de juliol de 2012.
Segon.- INICIAR els tràmits jurídics i econòmicopressupostaris que siguin necessaris per tal
de poder fer efectiu aquest acord al més aviat possible, preferentment durant el primer
trimestre de 2014.
Tercer.- Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, la corporació
ho comunicarà a la part social i procedirà, un cop esgotades totes les instàncies, a la
deducció íntegre de la quantia abonada per aquest concepte en la propera paga
extraordinària que correspongués abonar al personal.
Quart.- 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
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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.”

Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords als ens i organismes a què es refereix
l’apartat quart de l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de
referència, a l’efecte que puguin iniciar l’aprovació dels respectius acords
administratius i a portar a terme els tràmits jurídics i economicopressupostaris que
siguin necessaris per tal de poder fer efectiu el que disposa l’Acord, tenint en compte
les particularitats i singularitats de cada ens, de conformitat amb els fonaments adduïts
a la part expositiva de la present Resolució.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els
membres presents a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6),
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
6.- Dictamen de data 25 d’octubre de 2013, que proposa rescindir per mutu acord
el conveni de 14 de març de 2002 signat entre el Patronat Municipal de
l’Habitatge de Matadepera, la Societat Municipal d’Habitatge Social de
Matadepera SL i la societat Promoció Local d’Habitatge SA, i aprovar un conveni
de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Matadepera, de cinc habitatges situats
al carrer Turó del Pujol, núms. 32, 34, 36, 38 i 40 de Matadepera.
1. Antecedents del conveni de 14 de març de 2002
En el marc de la política de suport i col·laboració amb els municipis del seu àmbit
competencial, la Diputació de Barcelona va crear, al desembre de 1991, l’empresa
Promoció Local de l’Habitatge, SA (en endavant PROLHASA), per donar suport al
desplegament de la política d’habitatge municipal amb la finalitat de facilitar als seus
ciutadans l’accés a un habitatge digne.
L’Ajuntament de Matadepera va manifestar el seu interès en la realització d’una
promoció immobiliària a l’esmentat municipi, consistent en 25 habitatges unifamiliars,
dels quals s’adjudicaren 20, en la finca de la seva propietat, de superficie 8.500 m2,
inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa núm. 3, finca número 5888, foli 144,
tom 2711, llibre 99 de Matadepera, que prové de la segregació de la finca número
4891, inscrita a l’esmentat Registre, volum 2186, llibre 69 de Matadepera, foli 164.
Conseqüència d’això, en data 22 de juliol de 1998, l’Ajuntament de Matadepera i la
Diputació de Barcelona, a través de PROLHASA, signaren un conveni de cooperació.
Aquesta cooperació s’instrumentà a través de la constitució de la Societat Municipal
d’Habitatge Social de Matadepera, SL.
Actualment, la Diputació de Barcelona és propietària dels següents immobles:
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a)

b)

c)

d)

e)

Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 40, de Matadepera, que
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151474
a nivell de terreny i F151475 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé
patrimonial.
Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 38, de Matadepera, que
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151477
a nivell de terreny i F151478 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé
patrimonial.
Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 36, de Matadepera, que
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151479
a nivell de terreny i F151481 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé
patrimonial.
Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 34, de Matadepera, que
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151482
a nivell de terreny i F151484 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé
patrimonial.
Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 32, de Matadepera, que
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151485
a nivell de terreny i F151486 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé
patrimonial.

Aquests habitatges van ser adquirits per la Diputació de Barcelona en virtut
d’escriptura pública de cessió global de l’actiu i passiu, atorgada amb data 13 de maig
de 2002 per la societat PROLHASA a favor de la Diputació de Barcelona, davant del
notari de Barcelona A.R.M., número de protocol XXXX, complementada per l’escriptura
atorgada amb data 9 de desembre de 2003 d’adjudicació en pagament de deute per
part de la Societat Municipal d’Habitatge Social de Matadepera, SL a favor de la
Diputació de Barcelona, en qualitat de subrogada en la totalitat dels béns, drets i
obligacions de PROLHASA, davant el notari de Barcelona M.A.A.H., número de
protocol XXXX.
En data 14 de març de 2002 es va formalitzar un conveni entre el Patronat Municipal
de l’Habitatge de Matadepera, la Societat Municipal d’Habitatge Social de Matadepera,
SL i la societat PROLHASA en liquidació, mitjançant el qual aquesta última arrendava
al Patronat els cinc habitatges descrits, amb una vigència de vint anys, amb l’objecte
de destinar-los a persones d’escasos recursos econòmics que reunissin els requissits
aprovats per l’Ajuntament de Matadepera.
La Junta General extraordinària i universal de la Societat Municipal d’Habitatge Social
de Matadepera, SL, en data 14 de març de 2002, va acordar la seva disolució i
liquidació, en haver-se finalitzat la promoció d’habitatges que tenia encarregada i per
tant una vegada complerta la finalitat per la qual es va constituir.
PROLHASA es va extingir per escriptura pública de liquidació i extinció, atorgada amb
data 24 de juliol de 2002, davant del notari de Barcelona A.R.M., número de protocol
XXXX.
La Diputació de Barcelona, com a successora dels drets i obligacions de la societat
PROLHASA, i l’Ajuntament de Matadepera van considerar oportú modificar el conveni
de 14 de març de 2002, en el sentit d’acordar que la Diputació de Barcelona assumiria
la gestió directa de l’arrendament dels habitatges referenciats.
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Aquesta modificació va ser aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Matadepera en la sessió de 21 de juliol de 2004 i per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en la sessió de 22 de juliol de 2004, mitjançant una addenda
que es va signar entre la Diputació de Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge
de Matadepera l’1 de desembre de 2004, amb una vigència de cinc anys, prorrogable
tàcitament per períodes anuals fins a la finalització del termini de vigència del conveni
de 14 de març de 2002.
El pacte segon de l’esmentada addenda disposa que el termini màxim de vigència
establert deixarà de tenir efecte en el moment que l’Ajuntament de Matadepera disposi
d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer, disponible per ser arrendat, essent
aquesta condició causa de resolució de l’addenda i del conveni de 14 de març de
2002.
Amb posterioritat a la signatura de l’addenda al conveni de 2002, la Diputació de
Barcelona va formalitzar amb particulars els contractes d’arrendament dels cinc
habitatges, quatre d’ells vigents fins al 31 de juliol de 2009 i un altre fins al 30 d’abril de
2010. Els adjudicataris van ser proposats pel Patronat Municipal de l’Habitatge de
Matadepera en sessions plenàries de 24 de febrer de 2003 i 20 d’abril de 2004.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 18 de
desembre de 2008, i la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Matadepera, en la
sessió de 27 de maig de 2009, aprovaren la modificació del pacte segon de l’addenda
al conveni de 2002, en el sentit de modificar les circumstàncies que varen derivar a
deixar sense efecte el termini màxim de vigència del conveni.
Mitjançant certificat de la secretària de l’Ajuntament de Matadepera de 18 de maig de
2009 es posà de manifest que el termini de vigència de la última convocatòria pública
oberta per l’Ajuntament de Matadepera, per acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió d’11 de gener de 2006, va finalitzar el 5 d’octubre de 2007 i que no
s’havia obert una altra convocatòria i no hi havia llista d’espera.
D’acord amb el certificat de la secretària de l’Ajuntament de Matadepera de 3 de juny
de 2009 consta que l’organisme autònom municipal Patronat Municipal de l’Habitatge
es va dissoldre mitjançant acord del Ple de 29 de maig de 2006 quedant l’Ajuntament
de Matadepera com a successor dels drets i obligacions de l’extingit organisme
autònom i assumint la gestió directa de l’arrendament dels habitatges.
L’esmentat certificat exposa que la competència per a l’adopció de l’acord de proposta
d’arrendament dels habitatges de lloguer correspon a l’alcaldessa, d’acord amb l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
53.1.u) 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. No obstant aquesta competència es va
delegar a la Junta de Govern local mitjançant decret d’alcaldia núm. 214 de 26 de juny
de 2007.
Segons certificat de la secretària de l’Ajuntament de Matadepera de 20 d’abril de 2009,
relatiu a l’acord de la Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2009, es posà de
manifest que mitjançant resolució del regidor delegat d’habitatge de data 12 de febrer
de 2009 es va incoar expedient administratiu per proposar els adjudicataris dels
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habitatges propietat de la Diputació de Barcelona, situats al carrer Turó del Pujol,
núms. 32, 34, 38 i 40 de Matadepera; i que la treballadora social de l’Ajuntament de
Matadepera, a l’empara de la normativa municipal aprovada pel Ple del Patronat
Municipal de l’Habitatge (actualment l’Ajuntament de Matadepera, com a successor
dels drets i obligacions de l’extingit organisme autònom) de 17 d’octubre de 2001,
proposà l’adjudicació a les persones següents:
-

Habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 32 de Matadepera: Sr./Sra. XXX.
Habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 34 de Matadepera: Sr./Sra. XXX.
Habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 38 de Matadepera: Sr./Sra. XXX.
Habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 40 de Matadepera: Sr./Sra. XXX.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 9 de juliol de 2009,
aprovà l’arrendament dels habitatges esmentats als adjudicataris proposats per
l’Ajuntament de Matadepera. Els contractes d’arrendament es varen subscriure l’1
d’agost de 2009, per un termini de cinc anys, essent la data de finalització de la
vigència dels quatre habitatges el 31 de juliol de 2014.
Per decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de 30 de
desembre de 2011 s’aprovà la subrogació del Sr./Sra. XXX en els drets i obligacions
dimanants del contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol,
núm. 32 de Matadepera, amb motiu del traspàs de la seva mare, la Sra. XXX, d’acord
amb el decret núm. 448 de l’alcaldia de l’Ajuntament de Matadepera de data 1 de
desembre de 2011
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de 17 de febrer
de 2010, va adoptar l’acord mitjançant el qual proposa a la Diputació de Barcelona
l’arrendament de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 36 al Sr./Sra. XXX.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 29 d’abril de 2010,
aprovà l’arrendament de l’habitatge referit al paràgraf anterior. El contracte es va
subscriure l’1 de maig de 2010, per un termini de cinc anys, essent la data de
finalització de la vigència el 30 d’abril de 2015.
Per decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de 26 de
setembre de 2012 s’aprovà la resolució del contracte d’arrendament, amb efectes 1
d’agost de 2012, de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol, núm. 32 de Matadepera,
subscrit l’1 d’agost de 2009 a favor de la Sra. XXX i subrogat el seu fill el Sr. XXXl, per
renúncia de la part arrendatària.
Així mateix, per decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de
29 de gener de 2013 s’aprovà la resolució del contracte d’arrendament, amb efectes
31 d’octubre de 2012, de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol, núm. 38 de
Matadepera, subscrit l’1 d’agost de 2009, a favor del Sr./Sra. XXX, per renúncia de la
part arrendatària.
2. Proposta de conveni
Mitjançant decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Matadepera de data 17 de juliol de
2013 s’acordà sol·licitar a la Diputació de Barcelona la incoació d’un expedient
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administratiu per a la cessió gratuïta de l’ús dels cinc habitatges situats al carrer Turó
del Pujol, núms. 32, 34, 36, 38 i 40 de Matadepera, per un període de 10 anys, amb
l’objecte d’ésser arrendats a persones físiques amb escassos recursos econòmics per
ser destinats a habitatge permanent de l’arrendatari.
Així mateix, l’Ajuntament de Matadepera donà trasllat d’una memòria, elaborada per la
Regidoria d’Habitatge el 20 de juny de 2013, relativa a la política social que porta
l’Ajuntament en relació al servei d’habitatge públic, fent una diagnosi de la necessitat
d’habitatges per cobrir la demanda social i la disponibilitat municipal pel que fa al parc
d’habitatge per fer efectiu el dret a accedir a un habitatge digne i adequat pels
col·lectius necessitats.
En l’esmentada memòria es justifica la conveniència de continuar disposant dels
referits cinc habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona, per destinar-los a
lloguer de famílies i/o persones físiques d’escassos recursos econòmics que reuneixin
els requisits aprovats per l’Ajuntament de Matadepera, mitjançant les bases de la
convocatòria.
Arrel d’aquesta petició relativa a l’aprovació d’un nou conveni, la durada del qual
superaria a la durada del conveni signat el 14 de març de 2002, així com de la
modificació de les circumstàncies que originaren aquest, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Matadepera creuen oportú, per una banda, rescindir per mutu acord
l’esmentat conveni i, d’altra bada, formalitzar un nou conveni que reguli la cessió d’ús
gratuïta dels referits habitatges, durant un període de deu anys, la gestió directa dels
quals la duria el propi Ajuntament.
3. Règim Jurídic
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 24 d’octubre de
2013.
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i
en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns.
Vist el que disposen l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en les relacions recíproques entre les diferents
administracions, aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma;
l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques; l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Vist el que disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les administracions públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
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municipal i de règim Local de Catalunya, i els articles 8 i 72.1 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que
respecta als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials.
Vist el que disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni
de les administracions públiques, normativa bàsica, en relació amb l’article 72.3 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals, que admeten l’adjudicació directa de béns patrimonials en aquells supòsits
que valorin motivacions de promoció social que facin prevaler una rendibilitat social per
damunt de la rendibilitat econòmica.
Vist el que disposa l’article 33.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l’article 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa
a les competències del ple de les diputacions.
Vist que en la Refosa 1/2013 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en
el BOPB de 19 de febrer de 2013, no es delega les autoritzacions o cessions d’ús
superiors a quatre anys, correspon al Ple de la Corporació la seva aprovació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i
de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’aprovació dels
següents
ACORDS
Primer.- RESCINDIR per mutu acord el conveni de 14 de març de 2002, signat entre
el Patronat Municipal de l’Habitatge de Matadepera (dissolt mitjançant acord del Ple de
l’Ajuntament de Matadepera 29 de maig de 2006, quedant aquest com a successor
dels seus drets i obligacions), la Societat Municipal d’Habitatge Social de Matadepera,
SL (dissolta per la seva Junta General extraordinària i universal el 14 de marc de
2002) i la societat Promoció Local d’Habitatge, SA (dissolta per escriptura pública de
24 de juliol de 2002, subrogant-se la Diputació de Barcelona en la totalitat dels seus
béns, drets i obligacions), mitjançant el qual aquesta última arrendava al Patronat cinc
habitatges situats al carrer Turó del Pujol, núms. 32, 34, 36, 38 i 40 de Matadepera,
amb una vigència de vint anys, amb l’objecte de destinar-los a persones d’escasos
recursos econòmics que reunissin els requissits aprovats per l’Ajuntament de
Matadepera.
Segon.- APROVAR la minuta d’un conveni de cessió d’ús, a favor de l’Ajuntament de
Matadepera, dels cinc habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona, situats al
carrer Turó del Pujol núms. 32, 34, 36, 38 i 40 de Matadepera, d’acord amb el text que
es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE
MATADEPERA PER A LA CESSIÓ D’ÚS DELS HABITATGES SITUATS AL CARRER
TURÓ DEL PUJOL, NÚMS. 32, 34, 36, 38 I 40 DE MATADEPERA
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada
AJUNTAMENT DE MATADEPERA, representat
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que la Diputació de Barcelona, en el marc de la política de suport i col·laboració amb els
municipis del seu àmbit competencial, va crear, el desembre de 1991, l’empresa Promoció
Local de l’Habitatge, SA (en endavant PROLHASA), per donar suport al desplegament de la
política d’habitatge municipal amb la finalitat de facilitar als seus ciutadans l’accés a un
habitatge digne.
II. Que l’Ajuntament de Matadepera va manifestar el seu interès en la realització d’una
promoció immobiliària a l’esmentat municipi, consistent en 25 habitatges unifamiliars, dels
quals s’adjudicaren 20, en la finca de la seva propietat, de superficie 8.500 m2, inscrita al
Registre de la Propietat de Terrassa núm. 3, finca número 5888, foli 144, tom 2711, llibre 99
de Matadepera, que prové de la segregació de la finca número 4891, inscrita a l’esmentat
Registre, volum 2186, llibre 69 de Matadepera, foli 164.
III. Que conseqüència d’això, en data 22 de juliol de 1998, l’Ajuntament de Matadepera i la
Diputació de Barcelona, a través de PROLHASA, signaren un conveni de cooperació.
Aquesta cooperació s’instrumentà a través de la constitució de la Societat Municipal
d’Habitatge Social de Matadepera, SL.
IV. Que actualment, la Diputació de Barcelona és propietària dels següents immobles:
a) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 40, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151474 a nivell de
terreny i F151475 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
b) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 38, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151477 a nivell de
terreny i F151478 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
c) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 36, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151479 a nivell de
terreny i F151481 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
d) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 34, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151482 a nivell de
terreny i F151484 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
e) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 32, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151485 a nivell de
terreny i F151486 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
V. Que aquests habitatges van ser adquirits per la Diputació de Barcelona en virtut
d’escriptura pública de cessió global de l’actiu i passiu, atorgada amb data 13 de maig de
2002 per la societat PROLHASA a favor de la Diputació de Barcelona, davant del notari de
Barcelona A.R.M., número de protocol XXXX, complementada per l’escriptura atorgada amb
data 9 de desembre de 2003 d’adjudicació en pagament de deute per part de la Societat
Municiapl d’Habitatge Social de Matadepera, SL a favor de la Diputació de Barcelona, en
qualitat de subrogada en la totalitat dels béns, drets i obligacions de PROLHASA, davant el
notari de Barcelona M.A.A.H., número de protocol XXXX.
VI. Que en data 14 de març de 2002 es va formalitzar un conveni entre el Patronat Municipal
de l’Habitatge de Matadepera, la Societat Municipal d’Habitatge Social de Matadepera, SL i
la societat PROLHASA en liquidació, mitjançant el qual aquesta última arrendava al Patronat
els cinc habitatges descrits, amb una vigència de vint anys, amb l’objecte de destinar-los a
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persones d’escasos recursos econòmics que reunissin els requissits aprovats per
l’Ajuntament de Matadepera.
VII. Que la Junta General extraordinària i universal de la Societat Municipal d’Habitatge
Social de Matadepera, SL, en data 14 de març de 2002, va acordar la seva disolució i
liquidació, en haver-se finalitzat la promoció d’habitatges que tenia encarregada i per tant
una vegada complerta la finalitat per la qual es va constituir.
VIII. Que PROLHASA es va extingir per escriptura pública de liquidació i extinció, atorgada
amb data 24 de juliol de 2002, davant del notari de Barcelona A.R.M., número de protocol
XXXX.
IX. Que la Diputació de Barcelona, com a successora dels drets i obligacions de la societat
PROLHASA, i l’Ajuntament de Matadepera van considerar oportú modificar el conveni de 14
de març de 2002, en el sentit d’acordar que la Diputació de Barcelona assumiria la gestió
directa de l’arrendament dels habitatges referenciats.
X. Que aquesta modificació va ser aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Matadepera en la sessió de 21 de juliol de 2004 i per la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona en la sessió de 22 de juliol de 2004, mitjançant una addenda que es va signar
entre la Diputació de Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Matadepera l’1 de
desembre de 2004, amb una vigència de cinc anys, prorrogable tàcitament per períodes
anuals fins a la finalització del termini de vigència del conveni de 14 de març de 2002.
XI. Que el pacte segon de l’esmentada addenda disposa que el termini màxim de vigència
establert deixarà de tenir efecte en el moment que l’Ajuntament de Matadepera disposi
d’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer, disponible per ser arrendat, essent
aquesta condició causa de resolució de l’addenda i del conveni de 14 de març de 2002.
XII. Que amb posterioritat a la signatura de l’addenda al conveni de 2002, la Diputació de
Barcelona va formalitzar amb particulars els contractes d’arrendament dels cinc habitatges,
quatre d’ells vigents fins el 31 de juliol de 2009 i un altre fins el 30 d’abril de 2010. Els
adjudicataris van ser proposats pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Matadepera en
sessions plenàries de 24 de febrer de 2003 i 20 d’abril de 2004.
XIII. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 18 de
desembre de 2008, i la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Matadepera, en la sessió
de 27 de maig de 2009, aprovaren la modificació del pacte segon de l’addenda al conveni
de 2002, en el sentit de modificar les circumstàncies que varen derivar a deixar sense efecte
el termini màxim de vigència del conveni.
XIV. Que mitjançant certificat de la secretària de l’Ajuntament de Matadepera de 18 de maig
de 2009 es posà de manifest que el termini de vigència de la última convocatòria pública
oberta per l’Ajuntament de Matadepera, per acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió d’11 de gener de 2006, va finalitzar el 5 d’octubre de 2007 i que no s’havia obert una
altra convocatòria i no hi havia llista d’espera.
XV. Que d’acord amb el certificat de la secretària de l’Ajuntament de Matadepera de 3 de
juny de 2009 consta que l’organisme autònom municipal Patronat Municipal de l’Habitatge
es va dissoldre mitjançant acord del Ple de 29 de maig de 2006 quedant l’Ajuntament de
Matadepera com a successor dels drets i obligacions de l’extingit organisme autònom i
assumint la gestió directa de l’arrendament dels habitatges.
XVI. Que l’esmentat certificat exposa que la competència per a l’adopció de l’acord de
proposta d’arrendament dels habitatges de lloguer correspon a l’alcaldessa, d’acord amb
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
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53.1.u) 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. No obstant aquesta competència es va delegar a la
Junta de Govern local mitjançant decret d’alcaldia núm. 214 de 26 de juny de 2007.
XVII. Que segons certificat de la secretària de l’Ajuntament de Matadepera de 20 d’abril de
2009, relatiu a l’acord de la Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2009, es posà de
manifest que mitjançant resolució del regidor delegat d’habitatge de data 12 de febrer de
2009 es va incoar expedient administratiu per proposar els adjudicataris dels habitatges
propietat de la Diputació de Barcelona, situats al carrer Turó del Pujol, núms. 32, 34, 38 i 40
de Matadepera; i que la treballadora social de l’Ajuntament de Matadepera, a l’empara de la
normativa municipal aprovada pel Ple del Patronat Municipal de l’Habitatge (actualment
l’Ajuntament de Matadepera, com a successor dels drets i obligacions de l’extingit
organisme autònom) de data 17 d’octubre de 2001, proposà l’adjudicació a les persones
següents:
- Habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 32 de Matadepera: Sra. XXX.
- Habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 34 de Matadepera: Sra. XXX.
- Habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 38 de Matadepera: Sra. XXX.
- Habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 40 de Matadepera: Sra. XXX.
XVIII. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 9 de juliol de
2009, aprovà l’arrendament dels habitatges esmentats als adjudicataris proposats per
l’Ajuntament de Matadepera. Els contractes d’arrendament es varen subscriure l’1 d’agost
de 2009, per un termini de cinc anys, essent la data de finalització de la vigència dels quatre
habitatges el 31 de juliol de 2014.
XIX. Que per decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de 30 de
desembre de 2011 s’aprovà la subrogació del Sr. XXX en els drets i obligacions dimanants
del contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol, núm. 32 de
Matadepera, amb motiu del traspàs de la seva mare, la Sra. XXX, d’acord amb el decret
núm. 448 de l’alcaldia de l’Ajuntament de Matadepera de data 1 de desembre de 2011
XX. Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de 17 de
febrer de 2010, va adoptar l’acord mitjançant el qual proposa a la Diputació de Barcelona
l’arrendament de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol, 36 al Sr. XXX.
XXI. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 29 d’abril de
2010, aprovà l’arrendament de l’habitatge referit al paràgraf anterior. El contracte es va
subscriure l’1 de maig de 2010, per un termini de cinc anys, essent la data de finalització de
la vigència el 30 d’abril de 2015.
XXII. Que per decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de 26 de
setembre de 2012 s’aprovà la resolució del contracte d’arrendament, amb efectes 1 d’agost
de 2012, de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol, núm. 32 de Matadepera, subscrit l’1
d’agost de 2009 a favor de la Sra. XXX i subrogat el seu fill el Sr. XXX, per renúncia de la
part arrendatària.
XXIII. Que així mateix, per decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns de 29 de gener de 2013 s’aprovà la resolució del contracte d’arrendament, amb
efectes 31 d’octubre de 2012, de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol, núm. 38 de
Matadepera, subscrit l’1 d’agost de 2009, a favor de la Sra. XXX, per renúncia de la part
arrendatària.
XXIV. Que mitjançant decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Matadepera de data 17 de juliol
de 2013 s’acordà sol·licitar a la Diputació de Barcelona la incoació d’un expedient
administratiu per a la cessió gratuïta de l’ús dels cinc habitatges situats al carrer Turó del
Pujol, núms. 32, 34, 36, 38 i 40 de Matadepera, per un període de 10 anys, amb l’objecte
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d’ésser arrendats a persones físiques amb escassos recursos econòmics per ser destinats a
habitatge permanent de l’arrendatari.
XXV. Que així mateix, l’Ajuntament de Matadepera donà trasllat d’una memòria, elaborada
per la Regidoria d’Habitatge el 20 de juny de 2013, relativa a la política social que porta
l’Ajuntament en relació al servei d’habitatge públic, fent una diagnosi de la necessitat
d’habitatges per cobrir la demanda social i la disponibilitat municipal pel que fa al parc
d’habitatge per fer efectiu el dret a accedir a un habitatge digne i adequat pels col·lectius
necessitats.
XXVI. Que en l’esmentada memòria es justifica la conveniència de continuar disposant dels
referits cinc habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona, per destinar-los a lloguer de
famílies i/o persones físiques d’escassos recursos econòmics que reuneixin els requisits
aprovats per l’Ajuntament de Matadepera, mitjançant les bases de la convocatòria.
XXVII. Que arrel d’aquesta petició relativa a l’aprovació d’un nou conveni, la durada del qual
superaria a la durada del conveni signat el 14 de març de 2002, així com de la modificació
de les circumstàncies que originaren aquest, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Matadepera creuen oportú, per una banda, rescindir per mutu acord l’esmentat conveni i,
d’altra bada, formalitzar un nou conveni que reguli la cessió d’ús gratuïta dels referits
habitatges, durant un període de deu anys, la gestió directa dels quals la duria el propi
Ajuntament.
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, acorden subscriure un conveni d’acord amb els següents,
PACTES
Primer.- Objecte
És objecte d’aquest conveni la cessió d’ús, per part de la Diputació de Barcelona a favor de
l’Ajuntament de Matadepera (en endavant, l’Ajuntament) dels següents immobles:
a) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 40, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151474 a nivell de
terreny i F151475 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
b) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 38, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151477 a nivell de
terreny i F151478 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
c) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 36, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151479 a nivell de
terreny i F151481 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
d) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 34, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151482 a nivell de
terreny i F151484 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
e) Habitatge unifamiliar situat al carrer Turó de Pujol, núm. 32, de Matadepera, que figura
inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actius F151485 a nivell de
terreny i F151486 a nivell d’edifici, amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
Segon.- Destinació
L’Ajuntament destinarà els habitatges objecte d’aquesta cessió d’ús a persones físiques
amb escassos recursos econòmics per ser llogats com habitatge permanent de l’arrendatari.
En cap cas podran desenvolupar-se usos diferents al d’habitatge que puguin correspondre a
activitats com poden ser la mercantil, la professional, la industrial, la cultural o altres.
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Tercer.- Contraprestació econòmica
La present cessió d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació
econòmica.
Quart.- Despeses
L’Ajuntament assumirà totes les despeses que puguin originar-se en els habitatges que no
siguin imputables als arrendataris.
Cinquè.- Termini, vigència i eficàcia del conveni
El present conveni tindrà una durada de deu anys, i entrarà en vigor a comptar des de la
darrera data de la seva signatura, moment a partir del qual estarà plenament vigent i
desplegarà tots els seus efectes.
Sisè.- Gestió dels habitatges
L’Ajuntament gestionarà directament els cinc habitatges objecte de cessió d’ús d’aquest
conveni.
Així mateix, l’Ajuntament percebrà l’import de la renda mensual de cadascun dels lloguers.
La durada dels contractes d’arrendament que formalitzi l’Ajuntament amb les persones que
els ocupin restarà supeditada al termini de vigència d’aquest conveni.
Setè.- Obres i instal·lacions
L’Ajuntament no podrà fer cap tipus d’obra de manteniment o estructural en els habitatges
cedits en ús, fora de petites reparacions de manteniment d’instal·lacions, sense l’autorització
expressa de la Diputació de Barcelona.
Aquesta autorització requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o projecte
d’obres, que haurà de ser informada per la Subdirecció d’Edificació de la Corporació i, en tot
cas, la realització dels treballs anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Vuitè.- Reversió d’obres i millores
En el moment de resolució del conveni, o a la finalització temporal del mateix, els
habitatges cedits d’acord amb el present conveni revertiran a la Diputació de Barcelona
juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades.
Novè.- Pòlissa d’assegurança
L’Ajuntament inclourà a les seves pòlisses d’assegurança la cobertura dels danys que per
determinades causes es puguin produir sobre els béns objecte del present conveni i haurà
de lliurar a la Diputació de Barcelona certificat de la companyia asseguradora acreditant
l’esmentada cobertura.
Desè.- Causes d’extinció del conveni
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, el conveni s’extingirà:
a) Per l’incompliment de les condicions establertes als presents pactes.
b) Per mutu acord.
c) Per denúncia motivada i expressa d’una part, amb un preavís de sis mesos.
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Onzè.- Devolució dels habitatges
Finalitzat el termini d’aquest conveni o en cas d’extinció per qualsevol causa, l’Ajuntament
haurà de lliurar les claus, així com els duplicats que hagués realitzat.
En el moment de lliurament, els habitatges i totes les seves instal·lacions hauran d’estar en
perfecte estat de manteniment i conservació d’acord amb les normatives i reglamentacions
vigents en aquell moment. A aquest efecte, les parts signaran una acta de recepció dels
habitatges.
Dotzè.- Naturalesa del conveni
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós
administratiu amb competència a la província de Barcelona.
Tretzè.- Règim transitori
Pel que fa als contractes d’arrendament corresponents als habitatges situats al carrer Turó
del Pujol núms. 34 i 40 de Matadepera, formalitzats per la Diputació de Barcelona i que
s’adjunten a aquest conveni com a annexos I i II, restaran vigents fins al 31 de juliol de
2014, data de la seva finalització.
Quant al contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer Turó del Pujol núm. 36,
formalitzat així mateix per la Diputació de Barcelona i que s’adjunta a aquest conveni com a
annex III, restarà vigent fins al 30 d’abril de 2015.
Una vegada finalitzats aquests contractes d’arrendament, bé per l’exhauriment de la seva
vigència o bé abans dels terminis pactats, en el supòsit que aquests es resolguin a petició
dels l’arrendataris, la gestió dels tres habitatges referenciats passaran a ser gestionats per
l’Ajuntament, d’acord amb allò estipulat en el pacte sisè.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.”

Tercer.- FACULTAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies per a la signatura de qualsevol document que pugui derivar-se dels
presents acords.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els
membres presents a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6),
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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Organisme de Gestió Tributària
7.- Dictamen de data 22 de novembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Centelles, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de liquidació i recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Centelles en data 30 d'octubre de 2013 acordà l’ampliació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de liquidació i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Centelles, en data 30 d'octubre de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Sancions derivades de l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics de
companyia
 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 el actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Centelles, en data 30 d'octubre de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
 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 el actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que
suposa la majoria absoluta i per tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents
a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (2).
8.- Dictamen de data 25 de novembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació i
la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, 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 Corbera de Llobregat en data 12 de novembre de 2013
acordà l’ampliació i modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el
susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, en data 12 de novembre 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:
- Costes judicials derivades de processos contenciós administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, en data 12 de novembre de 2013, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
-

Taxa de clavegueram
Taxa de cementiri municipal
Taxa subministrament d'aigua
Taxa expedició de documents
Taxa retirada de vehicles
Taxa intervenció activitats ï instal·lacions
Taxa ocupació sòl, subsòl i volada
Taxa mercat municipal
Instal·lacions esportives
Taxa vigilància especial
Taxa tinença gossos
Altres ingressos no tributaris
Llicència de primera ocupació
Preu públic connexió clavegueram
Preu públic escola de música
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- Taxa per altres parades
- Taxa ocupació terrenys ús públic
Funcions delegades
 Notificació de la provisió de constrenyiment
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució deis recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que
suposa la majoria absoluta i per tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents
a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (2).
9.- Dictamen de data 22 de novembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 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 Figaró-Montmany en data 25 d'octubre 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
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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
Figaró-Montmany, en data 25 d'octubre 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:
- Sancions diverses
 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 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que
suposa la majoria absoluta i per tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents
a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (2).
10.- Dictamen de data 22 de novembre de 2013, que proposa acceptar l'ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Igualada, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
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ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament d'Igualada en data 19 de novembre 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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Igualada, en data 19 de novembre 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:
- Multes coercitives







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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Igualada, en data 19 de novembre 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:
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I.- Impost sobre béns immobles
 Emissió 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.- Taxes per:
- Servei de gestió de residus domiciliaris i comercials
- Entrada de vehicles
- Serveis del cementiri municipal
 Emissió 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.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament d'Igualada, a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació
s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
 Emissió 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 a determinar els deutes tributaris
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
 Realització de liquidacions per 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
IV.- Taxes per:
- Servei de gestió de residus domiciliaris i comercials
- Entrada de vehicles
- Serveis del cementiri municipal
Les funcions de recaptació delegades respecte de les esmentades taxes són:
 Emissió 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
V.- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat
 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
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VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d'interès general i de les empreses prestadores del
servei de telefonia mòbil.
 Concessió i denegació de beneficis fiscals
 Revisió de les autoliquidacions presentades
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris
 Expedició de documents cobratoris
 Pràctica de notificacions de les liquidacions
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
VII.- Impost sobre construccions, Instal·lacions I obres
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
VIII.- Taxa per expedició de documents administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
IX.- Taxes dels Organismes autònoms depenents de l'Ajuntament
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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X.-Taxes per:
- Llicències urbanístiques
- Llicència d'obertura d'establiments
- Prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans
- Publicitat
- Aprofitaments i serveis dels mercats municipals
- Retirada de vehicles abandonats
- Utilització privativa i aprofitament especial del domini públic: sondatges i rases
- Taxa per ocupació de terrenys de domini públic
- Taxa per ocupació del subsòl, el sòl l la volada
- Taxa per la utilització d'instal·lacions esportives
- Taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials i lleure
Les funcions delegades són:
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'Ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XI.- Preus públics dels Organismes autònoms depenents de l'Ajuntament
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos Indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XII.- Altres ingressos tributaris
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució deis expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XIII.- Contribucions especials
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
 Dictar la provisió de constrenyiment
 Recaptació dels deutes, 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 anteriors
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XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XV.- Concessions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XVI.- Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XVII.- Sancions administratives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XVIII.- Quotes urbanístiques
• Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
• Recaptació dels deutes en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XIX.- Preu públic per publicitat radiofònica
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
42



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XX.- Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal
competent
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que
suposa la majoria absoluta i per tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents
a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (2).
11.- Dictamen de data 22 de novembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló, 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 Montmeló en data 29 d'octubre 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.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Montmeló, en data 29 d'octubre 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:
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
 Dictar la provisió de constrenyiment
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Montmeló, en data 29 d'octubre de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, recaptació i inspecció 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 urbanístiques
Taxa servei intervenció en les activitats i instal·lacions
Taxa per ocupació de via publica
Llicència de primera ocupació








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
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que
suposa la majoria absoluta i per tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents
a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (2).
12.- Dictamen de data 22 de novembre de 2013, que proposa acceptar l'ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montseny, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament de Montseny en data 14 d'octubre 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.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
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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
Montseny, en data 14 d'octubre 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.- Preu Públic per Prestació del servei d'atenció domiciliària
 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.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l'Ajuntament
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
III.- Multes coercitives
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l'Ajuntament
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
IV.- Execucions subsidiàries
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l'Ajuntament
 Recaptació dels deutes en període executiu
 Liquidació d'interessos de demora
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer de l' acord de delegació adoptat amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Montseny, a favor de la Diputació de Barcelona.
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren:
I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d'interès general, l'import de la qual consistirà en l'1,5
per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia
mòbil.















Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que
suposa la majoria absoluta i per tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents
a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (2).
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13.- Dictamen de data 22 de novembre de 2013, que proposa acceptar l'ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en data 30 d'octubre de 2013
acordà l'ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el
susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, en data 30 d'octubre de 2013 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Impost sobre béns Immobles
 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
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Qualsevol altre acte necessari per a 1'efectivitat dels anteriors

II.- Taxa 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
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, en data 30 d'octubre 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:
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a favor de la Diputació
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que
a continuació s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
 Realització de liquidacions per 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

49

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

50

VI.- Taxa vigilància especial
Taxa per l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres
Taxa per l' ocupació de terrenys d' ús públic - mercat ambulant








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 evolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.- Cànons per concessions administratives
Contribucions especials
Sancions administratives
Quotes urbanístiques
Costes judicials derivades de processos contenciosos Administratius
Impost sobre construccions i obres
Altres ingressos tributaris
Altres ingressos no tributaris de dret públic







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

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen, el que
suposa la majoria absoluta i per tant el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els membres presents
a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (2).
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
14.- Dictamen de data 26 de novembre de 2013, que proposa l’aprovació de la
pròrroga del conveni signat en data 1 de juliol de 2013 entre la Diputació de
Barcelona i l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, pel
qual es formalitzava un encàrrec de gestió en l’àmbit de la disciplina de mercat,
la qual tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2014.
Amb data 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut Pública
i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció
i defensa de les persones consumidores. El conveni, actualment vigent, preveu les
actuacions que en són objecte a partir d’un pla anual d’actuació que inclou l’àmbit del
control i la disciplina de mercat.
A la clàusula quarta del conveni citat es recull la possibilitat d’instrumentar un encàrrec
de funcions entre ambdues administracions per a la gestió ordinària d’un servei
concret assenyalant que, a més a més dels requisits generals, aquest ha de comptar
amb la proposta favorable de la Comissió Mixta de Seguiment del conveni i els
informes jurídics favorables de les parts.
Amb data 27 de juny de 2013, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el Conveni d’encàrrec de gestió de
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de
Barcelona a l’àmbit de la disciplina de mercat.
Que d’acord amb l’article 9.2 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, la Generalitat
pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la gestió ordinària de serveis
propis cosa que confirma el previst a l’article 8 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril de
bases del règim local.
L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, també permet els
encàrrecs de gestió entre òrgans de diferents administracions públiques, així com
l’equivalent previst a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L’Agència Catalana del Consum per raons d’eficàcia té interès en prorrogar pel 2014
l’encàrrec a la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats dins de l’àmbit de
la disciplina de mercat en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit
territorial.
Segons l’informe tècnic emès, la Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa
anteriorment assenyalada i la concreta prevista al Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
també té interès en acceptar la pròrroga pel 2014 de l’encàrrec de gestió, al disposar
de recursos suficients per cooperar amb l’Agència Catalana del Consum, a l’àmbit de
la disciplina de mercat.
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Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir llurs funcions, establir la
pròrroga pel 2014 de l’encàrrec de gestió per tal d’aconseguir una major coordinació
en les respectives competències, una millor eficàcia d’esforços i per tant, un millor
aprofitament dels respectius recursos, mitjans i materials.
D’acord amb l’article 10.5.b de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha d’assenyalar que
aquesta pròrroga de l’encàrrec de gestió obeeix a raons d’eficàcia en l’exercici de la
funció inspectora a l’àmbit de la protecció de les persones consumidores en el context
actual de simplificació de l’organització administrativa, de contenció de la despesa i
d’increment d’actuacions inspectores fruit d’un major nombre de reclamacions i
denúncies.
Atès que per tal de fer efectiu el pagament de la despesa prevista derivada de les
actuacions de l’encàrrec, aquesta resta condicionada a l’existència de crèdit en el
pressupost del 2014 del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació
de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
previ informe preceptiu de la Secretaria general i la Intervenció General d’aquesta
Corporació, sotmet a la consideració de la Comissió informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, la proposta que segueix per a la seva elevació al Ple,
d’acord amb la competència prevista a l’art. 33.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació a l’art. 47.2.h) de la mateixa norma,
per tal de què en aquest, si s’estima oportú, s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la pròrroga de l’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana del
Consum de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona,
de data 27 de juny de 2013 a l’àmbit de la disciplina de mercat, la qual tindrà efectes a
partir de l’1 de gener de 2014, de conformitat amb l’Annex 1 que s’adjunta al present
dictamen i amb l’acord de pròrroga que es transcriu a continuació.
“ACORD DE PRÒRROGA, PER A L’ANY 2014, DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ D’1 DE
JULIOL DE 2013 DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA A L’ÀMBIT DE LA DISCIPLINA DE MERCAT
Barcelona,
REUNITS
D'una banda, el senyor Alfons Conesa Badiella, director de l’Agència Catalana del
Consum, actuant en representació de l’organisme autònom administratiu que dirigeix
segons el nomenament efectuat mitjançant el Decret 288/2011, d’1 de març i en virtut de les
funcions assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de
l’entitat.
I de l’altra, l'Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, diputat delegat de Benestar Social, Salut
Pública i Consum adscrit a l'Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona,
d’acord amb el nomenament establert a l'apartat 1.8.f de la Refosa 1/2013 sobre
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nomenaments i delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data
14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013 i facultat amb el que
està recollit a l’apartat 5.4. c) de la mateixa Refosa 1/2013 sobre la representació de la
Diputació en la signatura dels convenis que siguin conseqüència del funcionament dels
corresponents servei; assistit per la secretària delegada la Sra. Denia Lázaro Ardila en virtut
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta Corporació núm. 3538/12
de data 2 de maig de 2012 sobre delegació de funcions de secretaria mandat 2011-2015
(II), publicat en el BOPB de data 16 de maig de 2012.
Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la representació en què actuen, la capacitat
legal necessària per a la formalització d’aquest acord, i
EXPOSEN
I.- L’Agència Catalana del Consum, organisme autònom administratiu de la Generalitat de
Catalunya que té assignades, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de
desembre, les competències que en matèria de consum corresponen a la Generalitat i la
Diputació Provincial de Barcelona, entitat local que desenvolupa les finalitats i funcions
específiques previstes a la normativa reguladora de règim local, amb data 1 de juliol de
2013, van subscriure un conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de concretes
activitats d’inspecció de consum en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu
àmbit territorial.
II.- Prèviament, el 15 de juliol de 2010, l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea de Salut
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni marc de
col·laboració per tal de formalitzar les relacions entre les parts en matèria de protecció i
defensa de les persones consumidores. A la clàusula quarta del conveni citat es recull la
possibilitat d’instrumentar un encàrrec de funcions per a la gestió ordinària d’un servei
concret.
III.- La regulació dels encàrrecs de gestió entre òrgans, organismes o entitats públiques de
la mateixa administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin
els mitjans tècnics per a dur-la a terme es regula a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
IV.- Al conveni d’encàrrec de gestió d’1 de juliol de 2013 es van preveure tan la possibilitat
d’ampliar l’objecte i les actuacions encarregades (clàusula tercera) com la de prorrogar
l’encàrrec per períodes anuals i de forma expressa amb la concreció dels compromisos
econòmics i les actualitzacions dels annexos (clàusula vuitena).
Les parts confirmen el seu mutu interès en mantenir l’encàrrec de gestió i a l’efecte volen
establir la seva pròrroga per l’any 2014 la qual ha de permetre assolir una major coordinació
competencial, una millor eficàcia d’esforços i un millor aprofitament de recursos, mitjans i
materials.
Per això i perquè subsisteixen les raons d’eficàcia que van justificar l’encàrrec de gestió i la
idoneïtat tècnica, les parts formalitzen la pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió per a
l’any 2014 mitjançant aquest acord que es regeix per les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte de l’Acord de Pròrroga
L’objecte és el d’establir la pròrroga per a l’any 2014 del conveni d’encàrrec de gestió
subscrit l’1 de juliol de 2013 entre l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de
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Barcelona per a la realització d’activitats d’inspecció de consum en els locals i els
establiments oberts al públic dintre de l’àmbit territorial provincial, amb l’abast i les
condicions que s’hi van establir.
Segona.- Actuacions encarregades
1. Les actuacions que en matèria d’inspecció de consum i control de mercat ha de
desenvolupar per encàrrec la Diputació Provincial de Barcelona són les ressenyades en
l’Annex 1 d’aquest acord de pròrroga que substitueix l’Annex 1 del conveni d’encàrrec de
gestió objecte de pròrroga.
2. Les obligacions de tramitació, seguiment, control i finalització derivades d’aquest
encàrrec d’actuacions per a l’any 2014 són les previstes en aquest acord i, en allò no
previst, al conveni d’encàrrec de gestió d’1 de juliol de 2013, incloent-hi les relatives a la
protecció de dades personals.
Tercera.- Vigència
1.Aquest acord pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió d’1 de juliol de 2013, amb les
modificacions introduïdes, fins el 31 de desembre 2014.
No obstant això, els efectes s’estendran fins a la total justificació i el pagament dels
compromisos econòmics que, com a màxim, ha de tenir lloc dintre del primer trimestre de
l’any immediat següent.
2. El conveni d’encàrrec de gestió d’1 de juliol de 2013 i els seus annexos són aplicables en
tot allò que no és contradictori ni resulta modificat per aquest acord de pròrroga.
3. Aquest acord no impedeix la formalització de futures pròrrogues anuals d’acord amb la
clàusula vuitena del conveni d’encàrrec de gestió.
Quarta.- Comissió de Seguiment
La Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació prevista al pacte cinquè del Conveni Marc de
col·laboració de 15 de juliol de 2010 subscrit entre l’Agència Catalana del Consum i l’Àrea
de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona serà la comissió de seguiment per
a la interpretació, revisió i resolució de les incidències que puguin sorgir.
Cinquena.- Extinció de l’Acord
L’acord de pròrroga s’extingeix pels mateixos motius que el conveni d’encàrrec de gestió
d’1 de juliol de 2013 segons es va establir a la seva clàusula desena.
En cas d’extinció anticipada la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula anterior ha de
decidir sobre la forma de finalització i liquidació de les actuacions en tràmit.
Sisena.- Finançament
Les despeses generades en el correcte desenvolupament d’aquest acord de pròrroga
d’encàrrec de gestió es concreten a l’Annex 1 adjunt on es determinen les activitats a
realitzar amb el seu cost i són assumides per l’Agència Catalana del Consum amb càrrec a
la partida pressupostària 227.0003 (programa 461). El pagament de les despeses resta
condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l’organisme per a
l’any 2014.
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Les despeses directes corresponents a la compra de les mostres s’han d’ajustar també al
previst a l’Annex 1 d’actuacions d’acord amb les instruccions de l’organisme encarregant i
seran assumides inicialment per la Diputació de Barcelona, a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60402/493A0/22615, fins a un pressupost màxim de 30.699 € (trenta mil
sis-cents noranta-nou euros). L’assumpció d’aquest pagament per la Diputació resta
condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost del 2014 de
l’entitat.
La Diputació de Barcelona ha d’acreditar mensualment, conforme s’especifica a l’Annex 1,
davant l’Agència Catalana del Consum les despeses directes en què hagi incorregut amb
motiu de l’adquisició de mostres i ha de facilitar els documents acreditatius corresponents.
Quan la Diputació de Barcelona acrediti periòdicament les despeses directes a l’Agència
Catalana del Consum, en la documentació haurà d’incloure fotocòpia compulsada de cada
acta i de cada factura de compra, així com una relació de totes les factures acreditades,
signada per l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona i amb la conformitat de la
prestació.
Les despeses de gestió previstes en l’Annex 1 seran acreditades per semestres naturals
per la Diputació de Barcelona a l’Agència Catalana del Consum per qualsevol canal admès
en dret.
L’Agència Catalana del Consum, prèvia comprovació de la documentació presentada per la
Diputació de Barcelona, procedirà a iniciar els tràmits necessaris per a la liquidació de les
despeses justificades generades per la compra de les mostres i per les despeses de gestió,
mitjançant transferència bancària a la Diputació de Barcelona al compte 2013 0646 14
0200127175 o per d’altres mecanismes de compensació de deutes entre la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
En cas de devolucions les parts es faran les compensacions oportunes.
Setena.- Règim jurídic i jurisdicció
Aquest acord té naturalesa administrativa i resta fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de
contractes del sector públic. Es regeix per a la seva interpretació i desenvolupament, per les
seves pròpies clàusules i per les del conveni d’encàrrec de gestió prorrogat i,
supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu, i en concret, per la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Les diferències que puguin sorgir sobre l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no
puguin ser resoltes per la Comissió de Seguiment i Avaluació, i que s’hagin de resoldre en
seu judicial resten sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest acord, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat i pel seu efectiu compliment es signa aquest acord, per duplicat
exemplar, en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament”.

Segon.- IMPUTAR una despesa de trenta mil sis-cents noranta-nou (30.699) €, a què
ascendeixen la compra de les mostres derivades de l’activitat encarregada en l’acord
de pròrroga, la qual resta condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost del
2014 del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i
que aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60402/493A0/22615.
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Tercer.- PUBLICAR, l’acord de pròrroga juntament amb el seu Annex 1 al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com també a la seu electrònica de la
Corporació.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes i per la corresponent
publicació al DOGC.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió,
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els
membres presents a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (6),
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
15.- Donar compte del Decret de la Presidència, número de registre 10401/13, de
data 26 de novembre de 2013, en virtut del qual es declara l’emergència per
executar les obres del projecte modificat “Eixamplament de plataforma i
execució d’un tercer carril a la BV-5001 i intersecció amb la BV-5156. T.M.
Montornès del Vallès”, provocades per la inestabilitat del talús a la carretera BV5001.
Vist el Projecte de les obres “D’EIXAMPLAMENT DE PLATAFORMA I EXECUCIÓ
D’UN TERCER CARRIL A LA BV-5001 I INTERSECCIÓ AMB LA BV-5156. T.M.
MONTORNÈS DEL VALLÈS aprovat mitjançant decret del Vicepresident 3r i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 15 de juny de 2012.
Atès que les obres del citat projecte es van adjudicar, havent-se expropiat els terrenys
de titularitat privada afectats per les obres, per decret del Vicepresident tercer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 27 de novembre de
2012, a l’empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA., per
l’import de cinc-cents trenta-tres mil cent quaranta-set euros amb setanta-sis cèntims
(533.147,76) € IVA exclòs i, que aplicant el 21% d’IVA d’import 111.961,03 €, resulta
un import total de 645.108,79 €, d’acord amb la seva oferta.
Atès que per Decret del Vicepresident 3r i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de data 10 d’abril de 2013, es resta assabentat de la suspensió temporal
i total de les citades obres d’acord amb l’acta subscrita a l’efecte en data 13 de març
de 2013, en la qual es manifesta la necessitat de suspendre les obres fins s’hagi
redactat un projecte modificat.
Atès que per decret del Vicepresident 3r i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de data 25 d’octubre de 2013, s’aprova l’aixecament parcial de la
suspensió temporal i total de les obres, en la part d’obra que no afecta al projecte
modificat, i atès que pràcticament del projecte modificat només resta el tràmit
d’aprovació del mateix.
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Atès que per Decret del Vicepresident 3r. i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de data 5 de novembre de 2013 s’ha aprovat inicialment, i amb caràcter
d’urgència, el Projecte MODIFICAT DEL “D’EIXAMPLAMENT DE PLATAFORMA I
EXECUCIÓ D’UN TERCER CARRIL A LA BV-5001 I INTERSECCIÓ AMB LA BV5156. T.M. MONTORNÈS DEL VALLÈS.”, amb un pressupost total líquid de
707.015,17 €, que representa un líquid addicional de 61.906,38 € (IVA inclòs).
Atès que el projecte modificat s’ha exposat al públic per un termini de 15 dies hàbils en
relació amb el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de règim jurídic i procediment
administratiu comú, referent a la reducció de terminis per a la tramitació d’urgència,
publicació efectuada en el BOPB de data 11 de novembre de 2013.
Atès per com a conseqüència de la reactivació de les obres i els últims episodis de
pluja dels dies 16,17 i 18 de novembre de 2013 s’ha produït una situació d’inestabilitat
en el talús de terraplè de la zona, que és objecte del projecte modificat, que aconsella
actuar en aquest talús per tal d’estabilitzar-lo per via d’emergència, d’acord amb
l’informe del director de les obres i del Cap de l’Oficina tècnica de Planificació i
Actuació d’infraestructures, de data 17 d’octubre de 2013 i informe complementari de
data.19 de novembre de 2013.
Vist l’informe complementari de data 19 de novembre de 2013, que recopila també el
de 17 d’octubre, que és del següent tenor literal:
“... En data 11 de febrer de 2013 s’inicien les obres d’Eixamplament de plataforma i
execució d’un tercer carril a la BV-5001 i intersecció amb la BV-5156 al T.M. de Montornès
del Vallès, amb codi PJVX658OB02.
A l’inici de les obres es detecta la presència de corrents d’aigua no detectats en estudi
geotècnic realitzat per a la redacció del projecte constructiu i es decideix ampliar l’estudi
geotècnic original, pel que en data 13 de març de 2013 es suspenen les obres per estudiar
la problemàtica detectada.
Dels resultats de l’ampliació de l’estudi geotècnic es conclou la necessitat de modificació de
la tipologia definida en projecte per a garantir el correcte drenatge dels corrents d’aigua
subterranis detectats en la zona de fonamentació dels murs. Es modifica la tipologia de mur
de formigó armat a mur d’escullera.
En data 18 de juny de 2013 es passa a tràmit el projecte modificat de d’Eixamplament de
plataforma i execució d’un tercer carril a la BV-5001 i intersecció amb la BV-5156 al T.M. de
Montornès del Vallès, amb codi PJVX658PM01.
En data 25 de setembre s’aixeca la suspensió temporal de les obres de manera parcial, i
s’inicien aquelles tasques ja definides en projecte original, i atenent a la imminent aprovació
del projecte modificat que permetrà una continuïtat en l’execució de les obres.
Un cop iniciades les obres s’inspecciona l’estat del talús en qüestió i en data 17 d’octubre
2013 la Direcció de les Obres lliura un informe a la Oficina Tècnica de Planificació en
Infraestructures on fa constar la urgència d’executar el mur d’escullera situat aigües avall del
pont del Besòs, la definició del qual es recull en projecte modificat, doncs el talús de terraplè
en aquesta zona presenta signes d’inestabilitat que posen en perill la seguretat de la
carretera BV-5001 en aquest tram.
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En data 23 d’octubre es tramita informe a la Secció Administrativa on es recullen les
següents conclusions:
-

“Malgrat el talús de terraplè de la BV-5001 no dóna signes evidents d’inestabilitat de
manera immediata, s’ha detectat una evolució a pitjor de les condicions d’estabilitat del
talús, pel que el factor de seguretat d’estabilitat del mateix pot decréixer de manera
exponencial, ja que aquest es troba desprotegit en front dels agents atmosfèrics,
principalment en front de l’acció de les pluges, que erosionarien el talús que actualment
es troba sense protecció de coberta vegetal. Destacar també que el talús representa el
drenatge de l’aigua d’una gran massa de terreny que representa el turó on s’assenta la
urbanització de Can Buscarons de Dalt. Un lliscament del talús pot implicar un perill en
la seguretat per als vehicles que circulen en aquest tram de la BV-5001, doncs la
calçada podria patir un esfondrament.

-

La situació de desprotecció del talús es va iniciar amb els moviments de terres,
esbrossada, tala d’arbres i retirada de la coberta vegetal, tasques que es varen
executar durant el mes de febrer de 2013. A partir de l’aprovació definitiva del projecte
modificat, s’estima que el procediment ordinari d’obtenció dels terrenys necessaris per
a continuar l’obra pot ser de 6 mesos, atenent a l’expedient d’expropiació del projecte
original, pel que es preveu que el talús es pot trobar en una situació de desprotecció
per un període de total 16 mesos, 7 a partir de la data del present informe.

-

La solució tècnica adient per a l’estabilitat del talús passa obligatòriament per l’execució
del mur d’escullera que preveu el projecte modificat, ubicat a la zona aigües avall del
pont del Besòs i suposa l’ocupació de terrenys de la Finca 2 definits a l’esmentat
projecte modificat, representant un increment de les superfícies d’ocupació temporal i
expropiació definitiva previstes en projecte constructiu original.

En data 5 de novembre s’aprova inicialment el projecte modificat de l’assumpte, restant
prevista la seva aprovació definitiva el 25 de novembre de 2013.
A dia d’avui es continuen executant les tasques ja previstes en projecte original.
A partir del 16 de novembre s’inicia període de fortes pluges en l’àmbit de l’obra. Com a
conseqüència de les fortes pluges, malgrat no es té constància de conseqüències visibles,
les condicions de seguretat de l’estabilitat del terraplè han empitjorat, de manera que
comporta un greu perill per a la seguretat, i compromet el correcte funcionament del servei
públic de la carretera.
Per tal d‘estabilitzar el talús de terraplè, les actuacions mínimes a executar són les
contemplades en projecte modificat, és a dir, la construcció d’un sosteniment d’escullera.
Per tot l’exposat s’informa que s’exigeix una actuació d’emergència.
El que li comuniquem als efectes oportuns...”

Atès que la situació descrita ha de considerar-se com d’emergència, d’acord amb el
previst a l’article 113 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
Atès que la situació de perill que s’ha generat en aquesta obra fa necessari l’execució
per emergència de les obres corresponents al projecte modificat , consistents en la
construcció d’un mur d’escullera per tal d’estabilitzar el talús existent, que en aquests
moments ha començat a desestabilitzar-se podent posar en perill la seguretat del
trànsit de la carretera.
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Atès que l’adjudicació de les obres suposa un import addicional líquid de 61.906,38 €,
IVA inclòs.
Atès que l’adjudicatari de les obres del projecte original, l’empresa Excavaciones y
Construcciones Benjumea, S.A., està d’acord en executar aquestes obres per un
import de 61.906,38 €, IVA inclòs
Atès que l’execució d’aquestes actuacions per emergència, comporta l’ocupació de
terrenys de titularitat privada, descrits en el projecte modificat com a Finca núm. 2.
Atès que posteriorment a l’ocupació dels terrenys motivat per la situació d’emergència
es tramitarà peça separada d’expedient d’expropiació forçosa.
Atès que l’import addicional líquid que s’ha d’autoritzar és de 61.906,38 €, IVA inclòs, i
que s’ha d’imputar amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61103 del
pressupost de l’any 2013.
Atès que el cost d’aquest projecte es va imputar inicialment al programa pressupostari
155A0 denominat vialitat local i concretament a l’aplicació pressupostària
G/31100/155A0/61100, incorporat com a romanent de crèdit a la mateixa aplicació
pressupostària del pressupost de l’exercici 2013
Vist que del Capitol VI Programa 155A0 es troba en fase d’extinció i que la despesa
del projecte de referència s’emmarca dins del Programa 453A1 “Millora de la xarxa
local de carreteres”.
Atès l’article 274.4 de la Llei municipal de règim local de Catalunya que preveu la
competència del President de la corporació Local per exercir les facultats excepcionals
en matèria de contractació, pròpies de la tramitació d’emergència , donant compte al
Ple de la corporació en la primera sessió que celebri.
Atès l’apartat 2.4 g) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 882/13 de data 14 de febrer de
2013 i publicada al BOPB de data 19 de febrer de 2013, que atribueix competència a
la Presidència d’aquesta Corporació, per l’exercici de les competències no atribuïdes o
delegades a cap altre òrgan de la Diputació de Barcelona.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- DECLARAR l’emergència per a l’execució de les obres del projecte modificat
del d’ D’EIXAMPLAMENT DE PLATAFORMA I EXECUCIÓ D’UN TERCER CARRIL A
LA BV-5001 I INTERSECCIÓ AMB LA BV-5156. T.M. MONTORNÈS DEL VALLÈS, a
conseqüència de la inestabilitat del talús situat a la carretera BV-5001, de conformitat
amb els arguments que consten en la part expositiva de la present resolució.
Segon.- APROVAR l’actuació d’emergència referida a l’acord primer i, en
conseqüència, ADJUDICAR el pressupost de 61.906,38 €, IVA inclòs, amb càrrec a
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l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61103 del Pressupost d’aquesta Diputació
per a l’exercici 2013, per tal d’executar aquestes actuacions d’emergència a l’empresa
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA, CIF A-58543596 domicili a
08940- Cornellà de LLobregat, carrer Mercuri, 14 3ª planta, adjudicatària del projecte
original, que s’ha compromès a fer-les per l’import pressupostat.
Tercer.- DECLARAR la necessitat d’ocupació dels terrenys de la finca 2 afectada per
aquest projecte modificat i que posteriorment s’obrirà peça separada d’expedient
d’expropiació.
Quart.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu en la primera sessió
que celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària EXCAVACIONES
Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA, al director de l’obra PEDELTA S.L., i al
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres, l’empresa
SGS TECNOS S.A.
I el Ple en resta assabentat.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció presentada conjuntament pels grups d’ICV-EUIA-E, el partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) i ERC-AM 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. Fou retirada la present Moció a
petició dels grups proposants.
2.- Moció presentada pel grup d’ERC-AM de la Diputació de Barcelona, de rebuig
a la reforma del sector elèctric i per a l’impuls d’un model energètic basat en
l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables.
El govern espanyol acaba d’aprovar la Llei del Sector Elèctric, una llei que abans de
néixer ja s’ha mostrat incapaç de posar les bases per a un nou model energètic de
futur i en relació als objectius desitjats de construir ciutats i pobles més sostenibles,
que fomentin les energies renovables i la sobirania energètica.
La disminució del conjunt del consum energètic en termes absoluts i relatius,
mitjançant mecanismes com l’eficiència, l’estalvi i la reducció de la intensitat energètica
de la nostra economia són i han de ser objectius prioritaris i permanents. No obstant,
aquesta llei tendeix a vulnerar la Directiva d’Eficiència energètica de la UE en mantenir
els plantejaments del reial Decret Llei 9/2013 sobre l’increment de la part fixa de la
tarifa, tot desincentivant l’estalvi energètic i provocant un increment del preu de
l’electricitat.
La reforma, a més, perpetua la paràlisi de nous projectes d’energies renovables (tot i
deixar oberta la porta a projectes competitius per fer complir la legislació UE) i
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descuida el suport a la tecnologia de cogeneració d’alta eficiència (promoguda per la
Directiva Europea 2012/27/UE).
La llei manté, així mateix, l’opacitat sobre l’estructura del dèficit de la tarifa i dels
costos regulats del sistema en no acceptar-ne cap proposta d’auditoria.
Les implicacions d’aquesta reforma, precipitada, impulsada sense diàleg i que,
novament, vulnera competències autonòmiques, té implicacions innegables sobre el
dia a dia dels ajuntaments. Els ens locals veuran incrementar les dificultats per
rendibilitzar o incrementar la producció energètica procedent de fonts que no deriven
directament del carboni, i veuran incrementar la seva factura elèctrica, i la pressió
sobre la ciutadania que més està patint la crisi econòmica s’accentuarà. En aquest
sentit, la llei no aborda la problemàtica de la pobresa energètica, tot i el nostre
convenciment que cal actuar activament davant dels casos en què hi ha risc de patirne.
La Diputació de Barcelona, en el seu rol d’administració prestadora de cooperació i
suport als ajuntaments, ha de continuar apostant de forma estratègica per la promoció
de mesures encaminades a optimitzar l’eficiència energètica als equipaments i serveis
municipals, especialment al sistema d’enllumenat públic, dels ajuntaments de la
demarcació.
La Diputació de Barcelona participa, a més, en projectes europeus, com ara “Energy
for Mayors”, “Euronet 50/50max” o l’”European Local ENergy Assistance”, iniciatives
que tenen com a principal objectiu sensibilitzar i ajudar a implementar mesures que
promoguin el canvi de model energètic. En aquest punt, cal posar en valor l’esforç
realitzat i demostrat per molts ens locals en projectes de gestió sostenible, de millora
d’eficiència energètica i elèctrica.
Entenent que qui acabarà pagant els costos d’aquesta reforma serà la ciutadania i les
empreses, que continuaran assumint increments en la factura elèctrica, que s’acabarà
retardant la modernització de la xarxa i anant en direcció contrària als objectius del 2020-20 (reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle, energies renovables i
eficiència energètica).
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Mostrar el rebuig a la Llei del Sector Elèctric aprovada pel Govern de l’Estat,
atès que estableix una regulació contrària a fomentar un model energètic basat en
l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables.
Segon.- Instar la Diputació de Barcelona a fomentar i ampliar els recursos econòmics i
tècnics a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona amb la finalitat
d’implementar mesures de gestió sostenible ambiental i de lluita contra el canvi
climàtic, entenent que aquesta és un línia estratègica de present i futur.
Tercer.- Expressar el suport a totes les entitats i plataformes que promouen un canvi
de model energètic.
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Quart.- Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i a l’ACM i la
FMC.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: ERC-AM ha
presentat aquesta moció, contrària a l’Avantprojecte de Llei de reforma del sistema
elèctric que ha presentat el Govern, perquè realment considerem que és un retrocés
en la possibilitat de produir energia de fonts que no siguin procedents del carboni, del
petroli o derivats i de la nuclear, font que sí que és respectada per aquest
Avantprojecte, però sí que representa un endarreriment molt significatiu en totes
aquelles estratègies que s’han anat desenvolupant, sobretot en aquestes últimes
dècades, en els diferents països per tal de donar més protagonisme i una part molt
important del mix energètic a les energies renovables.
A partir d’aquest Avantprojecte de Llei, realment serà molt més complicat poder fer
aportacions d’energies renovables dins el sistema elèctric i, sobretot, es veuran
minimitzats tots aquells intents i algunes propostes reeixides per part dels ajuntaments,
ja siguin a escala individual o mancomunada, per tal de fer aprofitaments energètics
per fonts que puguin provenir d’incineradores, de cimenteres, de les depuradores, etc.
per un costat i, per l’altre, de les polítiques d’eficiència. Tot això queda molt disminuït i
minimitzat, queda fins i tot amb dificultats de poder-se implementar i poder continuar
avançant, i nosaltres no només creiem que és un endarreriment, com he dit, sinó que
també considerem que incompleix les normatives europees, on s’estableixen unes
estratègies del 20/20/20, i apunta cap a un altre costat.
Per una altra part, tots som conscients que l’impacte de les emissions de combustibles
fòssils estan posant setge especialment a les grans ciutats europees i també al medi
ambient en general. Això del canvi climàtic no és una broma, tothom ho sap, i tothom
sap també que cada vegada hi ha més episodis persistents de contaminació
atmosfèrica, sobretot a les grans ciutats. Barcelona n’és un exemple no aïllat en el
conjunt del context urbà europeu i, per tant, a tot arreu es plantegen proposicions que
intenten afavorir una millora d’aquest mix energètic amb energies renovables i una
repercussió positiva sobre el conjunt del medi ambient i sobre la salut humana.
També som conscients que cada vegada hi ha més elements significatius de pobresa
energètica en la nostra societat, fruit d’aquesta crisi persistent, i que l’anunci fet pel
Govern central, en molt bona part vinculat a aquest Avantprojecte de Llei, i la
concepció del tractament energètic que preveu el Govern, és el de continuar
augmentant les tarifes. Encara que recentment va dir que no, ara torna a dir que sí: un
clàssic de la política espanyola, i sembla que l’1 de gener de 2014 es tornaran a
incrementar aquestes tarifes, aguditzant i augmentant les pobreses energètiques en el
conjunt de la societat. I, per tant, ens sembla que si es fa un Avantprojecte de Llei de
reforma del sistema elèctric, això no només no s’ha de passar per alt sinó que ha de
tenir un protagonisme inqüestionable que aquí ni es veu ni es troba enlloc.
Per una altra part, això és també un clàssic, i acabo, és una vulneració de les
competències de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments que comença a fer
fredat i, fins i tot, comença a ser cansat que en els plenaris dels ajuntaments i dels
organismes supramunicipals haguem d’estar denunciant contínuament propostes de
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legislació del Govern central que laminen les competències de la Generalitat, del
Parlament, dels municipis i dels organismes supramunicipls, com la mateixa Diputació.
Per tant, el que reclamem amb aquesta moció és que la Diputació, ateses la magnitud
i la importància d’aquest Avantprojecte de Llei, intervingui i doni cobertura als
municipis, ajudi a pal·liar en la mesura del possible aquesta inqüestionable pobresa
energètica, continuï fomentant la generació d’energia procedent de fonts no
procedents de la nuclear o del petroli i afavoreixi una societat més equilibrada i més
autònoma en relació amb les grans i il·limitades corporacions, que no només
produeixen energia a un cost ruïnós per a la societat sinó que entren periòdicament en
crisis i reclamen, per la insostenibilitat del sistema que diuen que és l’únic sostenible,
que es produeixin canvis substancials amb increments absolutament inassumibles per
la societat.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Molt breument, anunciar
el vot favorable a la moció i fer dos apunts més per complementar la intervenció que
ha fet el senyor Portabella per no repetir cap dels seus arguments. Només hi afegeixo
dos arguments més.
En totes les ciutats europees i en tot el món del municipalisme més preocupat i
avançat per tots els temes socials i ambientals, s’està començant a dir a escala
europea que les ciutats han de ser sostenibles també energèticament, avançant el
màxim cap a l’autosuficiència en la producció de la seva pròpia energia, i aquesta nova
Llei que ens proposa el Govern de l’Estat impedirà que els municipis puguin convertirse en elements generadors d’energia per al seu autoabastiment.
Un segon apunt: a Catalunya, arran de la decidida aposta que es va fer anys enrere
per les energies renovables, s’havia desenvolupat un sector empresarial molt
important, de petites i mitjanes empreses relacionades amb la tecnologia, que estava
al servei de les energies renovables. Qui coneixem el sector sabem que molts
empresaris catalans estan ja pensant, arran d’aquesta reforma energètica, instal·lar
llurs plantes en països emergents que sí estan fent una decidida aposta per aquestes
energies renovables. Complementant aquests dos arguments, anunciem el vot
favorable a la moció que presenta ERC.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Evidentemente, votaremos en contra de la moción presentada porque la reforma
presentada intenta acabar con el déficit tarifario.
En teoría, la mayor parte del coste de esta reforma será asumida por las compañías
eléctricas, por la distribución y las firmas de renovables.
El Gobierno intenta, de alguna manera, y lo espera, terminar con el déficit tarifario,
arrastrado desde 2005 como consecuencia de la reforma hecha en años anteriores y
que acumula una deuda de 26.000 millones de euros, deuda originada por el
sobrecrecimiento de las renovables y las primas que se les ha ido concediendo. Un
ejemplo es que, en 2012, los costes del sistema eran de 22.500 millones de euros y
los ingresos se quedaban en 18.000 millones de euros. Por lo tanto, la reforma
persigue acabar con este déficit y con la deuda que se ha ido acumulando. De no
tomar medidas en 2012 y en 2013, seguramente la luz habría subido un 42%, cosa
que no se ha hecho hasta el día de hoy. Además, la reforma incluye una simplificación
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del recibo, refuerza los mecanismos de atención al cliente, facilita la aparición de
comercializadoras y los consumidores más vulnerables podrán seguir acogiéndose al
descuento del bono social, con un valor de 800 millones de euros, que corren a cargo
de las eléctricas. Por lo tanto, estamos ante una reforma que no mira sólo a corto
plazo, como hace esta moción, sino que mira a corto plazo y a largo plazo para tener
una mayor rentabilidad y eficacia en el sector y, por ello, votaremos en contra.”
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Primer, per anunciar el nostre vot favorable
a aquesta moció i després, també, per comentar o expressar que, després de les
paraules del portaveu del Grup del PP, estic convençuda que el Grup d’ICV retirarà de
seguida la moció següent sobre la pobresa energètica perquè, amb aquesta reforma
que es proposa des del PP, tenim molt clar que podrem solventar els problemes que
tenim al sector elèctric i, per tant, ICV podrà retirar aquesta moció. Ho dic amb una
certa ironia per si algú no l’ha entès, ja que ha de constar en acta.
Efectivament, simplement diré tres coses molt concretes. La primera és que aquesta
proposta substitueix la Llei 54/1997, feta precisament per un Govern del PP en un
moment on no tenia majoria absoluta i en què, per tant, es va donar una cosa que no
es donarà ara i és que es va fer i treballar amb un consens de l’oposició. I ara ens
torna a demostrar, una altra vegada, que aquesta proposta que ens posa sobre la
taula es fa sense consens amb la resta de forces polítiques però, el més important,
sense el consens dels consumidors, qui hauran de patir aquesta reforma.
El segon apunt que també volia comentar era el que significa aquesta proposta, la qual
significarà una pujada, un altre cop, de les tarifes -penso, a més, que ja la tenim
anunciada- i perdre el lideratge que començàvem a tenir sobre les energies renovables
en el concert mundial. Per cert, després aprofiten per passejar el nom d’Espanya per
l’estranger però, en canvi, el que ens proposen amb aquest reforma va en sentit
contrari del que haurien de fer, sobretot, perquè el sistema elèctric pivotés sobre
aquestes energies renovables i respectuoses, que han de ser les que es prioritzin en el
segle XXI. I bé, el que suposa és que no estan fent tampoc la reforma necessària
perquè puguin tirar endavant la competitivitat i la productivitat de les nostres empreses.
Per tant, per aquests motius que acabo de comentar, sumats als que han exposat els
portaveus d’ERC i ICV, votarem favorablement.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Com que som els últims a intervenir, primer anunciar el vot
favorable del Grup de CiU i reiterar alguna cosa que crec que és important en una
qüestió tan sensible com l’energia, que afecta absolutament tota la població.
Una de les coses que hem de sol·licitar, i que hem sol·licitat en diverses ocasions, és
el fet que hauríem de formular un acord marc en energia, un acord marc treballat
conjuntament amb totes les forces polítiques i amb tots els sectors afectats, econòmics
i socials. Per tant, des d’aquesta perspectiva caldria no que el Govern formulés
unilateralment propostes de llei, sinó que les pogués formular amb un consens general
de tots els afectats. Aquesta és la primera qüestió i, per tant, el rebuig a aquesta visió
unilateral de fer acords d’aquest calat que afecten la totalitat de la societat que
representem.
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La segona qüestió, crec que cal dir-la en aquest Plenari, és l’esforç que fan els
ajuntaments i la Diputació per aconseguir que l’energia que s’utilitza en els nostres
municipis es tracti des d’un punt de vista absolutament sostenible. He recordat tot el
que fan els ajuntaments, que sempre cal posar en valor quan parlem de qüestions
sensibles, i també recordar el suport que aquesta Diputació dóna als municipis. Hi ha
exemples molt evidents quant a actuacions energètiques que es fan des de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i com es treballa en diversos
àmbits per fer sostenible el funcionament energètic dels municipis i els espais que la
pròpia Diputació gestiona. Valdria la pena recordar tota la feina que s’està fent i
prioritzant ara quant a la utilització de biomassa a diferents llocs de la província. Parlo
d’espais naturals que gestiona la Diputació perquè, fa pocs dies, es va posar en marxa
una caldera de biomassa en el Parc del Montnegre-Corredor.
Per tant, què vull dir amb això? Que dins d’aquesta petició de sostenibiltat que fem
podem posar un exemple molt evident de l’esforç que fem els municipis i aquesta casa
en suport a fer que les energies renovables i sostenibles vagin endavant. Per tant, dit
això, no afegiré cap cosa més i anuncio de nou el nostre vot favorable.
Intervé de nou el Sr. Portabella, qui diu: Per agrair el vot favorable dels diferents
grups de la Diputació, llevat del PP, i molt breument, en un espai que ara utilitzo i
després recuperaré en la següent moció, contestar al PP perquè, la veritat, no
m’agradaria que anés calant poc a poc aquest argument que diu que el dèficit tarifari
és conseqüència del creixement de les energies renovables i de les bonificacions que,
certament, durant un breu temps, hi ha hagut en l’Estat espanyol, perquè això és un
argument que és bastant difícil de comprovar numèricament en tant en quant quan
agafes els números de l’energia, la despesa que genera dèficit més aviat no ha estat
en la producció sinó en l’àmbit del transport. Per tant, això no s’equipara al que diuen
els números.
En segon lloc, perquè sembla que, de cop i volta, només hi hagi energies renovables a
l’Estat espanyol i que, per tant, no n’hi hagi a països com Holanda o Alemanya i que,
com hem fet aquesta cosa tan singular, que és realment ser capdavanters en les
energies renovables eòliques i tenim una bona posició en l’energia solar, doncs ara
tenim el problema que no sabem com pagar la factura. No, no. Això no és així i
numèricament és demostrable que això no és així. I si no que ens expliquin, també,
com és que a la resta de països amb un mix bastant aproximat al nostre en producció
d’energia no passa el que passa a l’Estat espanyol. Que ens expliquin per què estem
per sobre de la mitjana de cost de quilovat/hora en relació amb altres països de la UE.
Per tant, no estem disposats a deixar passar que es digui que una part significativa del
problema del cost energètic que hi ha a l’Estat espanyol prové de l’increment de les
energies renovables perquè, quan es miren tots els números energètics, no hi ha res
que indiqui que això va per aquí i, per tant, ens sembla una excusa de mal pagador per
tornar a uns sistemes tradicionals que comporten molts problemes, entre ells totes les
externalitats que coneixem i que també caldria començar a comptar, com són el canvi
climàtic o els cementiris nuclears.
De nou intervé el Sr. García Cañizares, qui diu: Crec que hi ha un petit error en
l’acord 4 de la moció. Dir al ponent que, quan diu que hem de fer arribar aquest acord
al Departament competent de la Generalitat, no és Territori i Sostenibilitat sinó
Empresa i Ocupació. Per tant, si els sembla canviaríem el Departament en concret.
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Incorporada la proposta del Sr. García Cañizares, la part dispositiva de la moció tindrà
el redactat següent:
“Primer.- Mostrar el rebuig a la Llei del Sector Elèctric aprovada pel Govern de l’Estat,
atès que estableix una regulació contrària a fomentar un model energètic basat en
l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables.
Segon.- Instar la Diputació de Barcelona a fomentar i ampliar els recursos econòmics i
tècnics a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona amb la finalitat
d’implementar mesures de gestió sostenible ambiental i de lluita contra el canvi
climàtic, entenent que aquesta és un línia estratègica de present i futur.
Tercer.- Expressar el suport a totes les entitats i plataformes que promouen un canvi
de model energètic.
Quart.- Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i a l’ACM i la
FMC.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (19), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (4),i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i
el vot en contra dels diputats assistents del Partit Popular (6) del sent el resultat
definitiu de 45 vots a favor i 6 vots en contra.
3.- Moció presentada pel grup d’ICV-EUiA-E de la Diputació de Barcelona, sobre
l’increment de la pobresa energètica i per tal de garantir l’accés als consums
energètics mínims vitals a la ciutadania.
En aquest moment s’absenta la Diputada del Grup del Partit dels Socialites de
Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM), Sra. Núria Marin.
Atès la situació de crisi, atur i les retallades en drets socials que estan provocant un
augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones en l’accés a
recursos i serveis bàsics, com aliments i subministraments d’aigua, llum o gas
necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna.
Atès que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el control
públic permet garantir la universalitat del servei, l’equitat i la progressivitat de les
tarifes.
Atès que a l’igual que totes les persones haurien de poder disposar d’un habitatge
digne en exercici al dret a l’habitatge, també totes les persones haurien de poder fer
efectiu el dret a tenir disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i
energia –per enllumenar, calefacció i per cuinar- en termes d’habitabilitat, salubritat i
higiene.
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Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de
serveis energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats domèstiques que
garanteixin unes condicions de vida digna a un preu just, està experimentant un
augment significatiu tal i com manifesten diferents indicadors i com alerten diferents
organismes com pot ser la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Segons dades estadístiques conegudes, l’any 2010 se situava al voltant del 10% de la
població i que segons els experts la situació es pot haver agreujat i situar-se al 15% al
2012.
Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa energètica
són les que estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt
endeutades. Els col·lectius més vulnerables com els nens, la gent gran o persones
amb malalties cròniques poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de
fer front al cost econòmic dels consums energètics mínims per assegurar una qualitat
de vida acceptable.
Atès els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de
l’Estat i que suposen un increment l’any 2013 al voltant del 4 % i un increment
continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 63% que situa Espanya
com l’estat de la zona euro de la UE que més ha incrementat el preu en els darrers 3
anys malgrat la situació de crisi.
Atès els increments continuats de les tarifes de gas natural aprovades pels governs de
l’Estat i que han suposat en els darrers dos anys un increment del 22% del gas i la
bombo de gas butà el 23%.
Atès que els Ajuntaments de la demarcació de Barcelona, any darrera any, han de
destinar cada cop un major percentatge dels seus pressupostos a conceptes d’ajuts
d’emergència per subministraments bàsics (aigua, llum i gas).
Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas
obliguen els Estats Membres a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica
a l’hora d’orientar la seva política energètica i la protecció dels consumidors sense que
el govern espanyol ho hagi fet fins ara i, ans al contrari, la recent reforma energètica
vulnera aquestes directives amb la conseqüent obertura d’un expedient informatiu per
part de la Comissió Europea.
Atès que està comprovat que la pobresa energètica és conseqüència de la combinació
de 3 factors: renda familiar, preus de la energia i baixa qualitat en l’eficiència
energètica de l’habitatge i que són factors que estan afectant a moltes llars.
Atès que malgrat totes les companyies subministradores asseguren disposar de bonus
socials per a les famílies més desfavorides, aquests no només són insuficients sinó
que sovint estableixen requisits que provoquen que qui més ho necessita es quedi
fora.
Atès l’increment de talls de subministrament dels serveis d’electricitat i gas en els
darrers anys, es fan efectius per part de les companyies comercialitzadores i
distribuïdores sense que aquestes hagin complert escrupolosament els procediments
contemplats a la normativa vigent, amb els greus perjudicis, també econòmics, que
ocasionen als afectats/des.
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Atès que d’una banda, el govern de l’Estat no ha volgut fins ara donar resposta amb
mesures normatives i legislatives a la problemàtica de la pobresa energètica, que
pateixen cada vegada més famílies i llars, per tal que es puguin garantir uns consums
mínims vitals a totes les famílies en funció del nombre de components i els períodes
estacionals.
Atès d’altra banda, que el Govern de la Generalitat fins a dia d’avui no ha aplicat
mesures per combatre la pobresa energètica i en el debat al Projecte de llei de
pressupostos 2014, som coneixedors d’una esmena presentada conjuntament pels
grups parlamentaris de CiU i ERC al Projecte de llei de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic que pot ser aprovada però no donen
resposta al conjunt de col·lectius amb vulnerabilitat econòmica com son famílies
monoparentals, persones soles o mallats amb necessitats de subministrament elèctric
entre d’altres.
Atès que el protagonisme que dóna aquesta mateixa esmena als serveis socials locals
únicament és de certificador de compliment dels requisits de la nova definició de
“persones en situació de vulnerabilitat econòmica” i no s’estableix que els serveis
socials puguin informar negativament respecte el tall de subministrament essencial per
cap altre motiu social.
Atès que en la mateixa esmena presentada pels grups parlamentaris de CiU i ERC es
reconeix el dret de les “persones en situació de vulnerabilitat econòmica” a pagar els
deutes acumulats durant els següents mesos i no estableix cap nova línia d’ajut o
prestació, ni tan sols per aquest restringit nou col·lectiu anomenat “persones en
situació de vulnerabilitat econòmica”. Almenys s’hauria d’establir algun tipus d’ajut
social específic per fer front al pagament dels deutes acumulats.
Atès que aquest un dels principals compromisos i objectius d’aquesta Institució és
lluitar contra l’exclusió social i intentar garantir unes condicions de vida digna als
ciutadans i ciutadanes.
Atès la necessitat de continuar esmerçant esforços en la diagnosi de les situacions de
vulnerabilitat i de concertar línies de treball i actuacions per cercar solucions a les
principals problemàtiques que afecten les condicions de vida de moltes famílies, com
han estat diferents iniciatives institucionals davant l’increment de les execucions
hipotecàries.
Es per tot això que el Grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona proposa al
Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Donar suport a la creació de les Taules Locals sobre Pobresa Energètica,
com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions sobre
aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals, els agents econòmics i
socials i de les empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics.
Segon.- Reforçar els suports de la Diputació de Barcelona per garantir l’atenció
municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos i per tal d’ampliar
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l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva llar
alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa
energètica a la nostra ciutat i la seva evolució.
Tercer.- Assessorar els municipis en la negociació amb les companyies energètiques
que operen a cada municipi per cercar possibles solucions davant els impagaments de
les famílies mancades de recursos mínims per tal d’evitar el tall del subministrament i
poder garantir l’accés als consums mínims.
Quart.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la demarcació de
Barcelona que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als processos
de tramitació i execució de talls de subministrament, i una moratòria en els talls de
subministrament a llars amb insuficiència de recursos apel·lant a la responsabilitat
social corporativa que les empreses han de demostrar en situacions d’emergència
social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
Cinquè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, de manera immediata, elabori
un “Pla de xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu
garantir el dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint acords amb
companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema
públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així
com protocols de prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els
Serveis Socials municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del servei de
reconnexió.
Sisè.- Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any
2014 i que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis
energètics (electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com
l’establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin
talls de subministrament a famílies amb insuficiència de recursos.
Setè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat
espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat,
a les companyies de distribució i comercialització energètica que operen als municipis
de la demarcació de Barcelona i als agents econòmics i socials de la ciutat.
Al llarg de la lectura de la moció s’absenten els diputats següent: del grup de CiU, Sr.
Subirana, del Grup del PSC-PM, Sr. Amor i del Grup del PP, Sr. García Albiol.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Bé,
ara exposaré i argumentaré els disset atesos i els set acords d’aquesta breu moció
que hem llegit. Agraeixo la lectura feta pels Serveis Tècnics ja que ha estat extensa i la
meva intervenció serà, molt més breu que l’exposició, per demanar el vot favorable
dels Grups.
Com ja he explicat en els atesos, estem davant d’un previsible augment dels preus de
l’energia de cara a l’any 2014. S’ha situat, des de l’any 2012, un augment del 15% del
consum energètic de les nostres famílies; hi ha hagut un increment continuat de tarifes
que la moció explica somerament; hi ha hagut algunes iniciatives institucionals, com,
per exemple, l’esmena a la Llei d’acompanyament pressupostari, que presenten ERC i
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CiU, però que ens sembla insuficient i creiem que hem d’anar a més. Per què? Ho
expliquem a la moció. Tots som regidors i regidores i segur que cada dia estem parlant
amb famílies amb una situació extrema de pobresa energètica i amb famílies que
estan rebent talls d’aigua, gas i llum i que no poden encendre la calefacció o tots
coneixem, arran de les entitats d’ajuda del tercer sector dels nostres municipis, que ja
es produeixen casos de famílies que demanen aliments preparats perquè no tenen
energia a cas ni per poder cuinar l’arròs que els proporciona el banc d’aliments.
Aquesta és una situació que pivota sobre els ajuntaments i, en aquests moments, els
serveis socials estan augmentant molt els recursos que destinen per evitar aquests
talls de llum. I per què diem que hem d’anar més enllà de l’esmena que està
actualment en debat al Parlament de Catalunya? Perquè la proposta que hi ha és la
de situar les persones en situació de vulnerabilitat basant-se en una sèrie de criteris
que deixen molta gent fora. Deixen les famílies monoparentals (com he dit, tots els que
estem aquí estem coneixent molts casos de famílies monoparentals encapçalades per
dones que, arran de la crisi econòmica, han estat abandonades per les seves parelles,
fent-se càrrec dels fills i que, tot i tenir feina i una renda superior a la que marca
l’esmena abans esmentada, no entrarien dins el grup de persones en situació de
vulnerabilitat econòmica però no poden fer front a les despeses d’energia i això també
està pivotant sobre els ajuntaments).
Volem que l’acord que facin els serveis socials no sigui un acord informatiu per a les
companyies energètiques, sinó que l’informe que facin sigui vinculant per determinar si
la companyia energètica pot o no tallar els subministraments a una família. Com he dit,
volem ampliar el que són les situacions de vulnerabilitat, que actualment s’està
pensant completar, i el que manifesta també aquesta moció, i no hi estem d’acord en
absolut, és que s’està contemplant que, a aquestes famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica se’ls perllongui el servei i no se’ls talli l’energia però que,
igualment, hagin de fer front als seus deutes amb les companyies energètiques. Estem
a la Diputació de Barcelona i sabem que acabarà fent front a aquestes despeses, no la
pagaran les famílies, que de ben segur no podran pagar el deute acumulat, o l’acabarà
pagant amb ajudes als serveis socials municipals, per la qual cosa estem en una
situació en què, o les empreses energètiques assumeixen la seva responsabilitat
social corporativa vers la crisi que estem patint actualment, o seguiran sent els
ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, qui es facin càrrec
d’aquestes despeses. La proposta que està actualment al Parlament de Catalunya
utilitza un eufemisme que ens sembla estrany, que és aquest de la “família a pagar el
seu deute”. Segurament, cap d’aquestes famílies en situació de vulnerabilitat no podrà
pagar mai el deute que té.
Demano el vot favorable a aquesta moció, sobretot el d’ERC i el de CiU, atès que és
un tema que recaurà en l’Administració Local. Sé que s’estan fent esforços i també
atenent al fet que, el passat dimarts, van presentar al Congrés dels Diputats una
esmena molt similar que va ser votada per tots els partits presents en aquesta
Diputació, excepte el PP.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres considerem que aquesta moció és
una especialització, justa i necessària, de la nostra moció anterior que té un marc més
gran on s’inclouen aquests aspectes i, per tant, argumentalment no repetiré el que he
dit abans, que ja serveix. Per tant, hi votarem a favor perquè, efectivament, ens
sembla que aquesta pobresa energètica és una pobresa avançada, podríem dir. És a
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dir, abans de no encendre el llum o abans de no encendre la calefacció quan fa molt
fred has deixat de fer moltes coses per evitar que això arribi a passar i, per tant,
aquelles persones o famílies que es troben en aquesta circumstància estan en una
situació de pobresa força severa.
No compartim, com pot imaginar tothom, aquest cert menysteniment a una esmena
presentada conjuntament pels grups parlamentaris d’ERC i CiU al Projecte de Llei de
mesures fiscals, administratives i financeres, on s’intenta pal·liar l’impacte d’aquesta
pobresa energètica. Trobo que sempre està bé intentar anar més enllà si es considera
que les propostes que es fa no són suficients, però crec que, alhora, s’han de
reconèixer també els esforços que es fan en els marcs econòmics possibles. Ara no
faré el que tots sabem, que és fer una reflexió sobre la situació econòmica de la
Generalitat de Catalunya, que és d’on procedeix la dificultat de fer polítiques més
aprofundides de sensibilitat social, però sí que crec que aquesta esmena millora la
situació actual. En tot cas, crec que es pot veure com millorar-la més que criticar-la per
insuficient, per la qual cosa coincidim en les especificitats que mostra aquesta moció
però, en canvi, trobem a faltar un reconeixement de l’avenç que significa aquesta
esmena presentada de manera conjunta per CiU i ERC en el Parlament.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Nosotros haremos una abstención en esta moción porque, aunque es verdad que
compartimos gran parte de los acuerdos que se proponen y el espíritu de la moción:
donar suport a la creació de les taules locals sobre pobresa energètica com a espai de
debat i recerca, por supuesto; reforçar el suport de la Diputació de Barcelona per
garantir l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos, por
supuesto que sí; assessorar els municipis en la negociació amb les companyies
energètiques que operen a cada municipi per cercar possibles solucions davant els
impagaments de les famílies mancades de recursos mínims, no podemos decir que
no; sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la demarcació de Barcelona
que respectin la normativa vigent, por supuesto; que la Generalitat de Catalunya
elabori un pla de xoc contra la pobresa energètica, ojalá lo hiciese y comenzase a
governar.
Cuando hablan de solicitar al Estado español la congelación de tarifas energéticas
sabiendo que hay una reforma sobre la mesa, hacen un brindis al sol y más cuando
hay una deuda de 26.000 millones de euros pero bien es verdad que para las
personas más vulnerables existe el bono social, al cual pueden acogerse las rentas
inferiores a 25.000 euros en hogares de cuatro o más personas, entre otras figuras
sociales ya existentes. ¿Habrá que profundizar seguramente en el futuro en otras
figuras similares? Evidentemente, pero ya existen en la actualidad algunas de estas
figuras y hay que sanear también el sector, lo cual es importante para seguir dando
esta protección social en la actualidad y con mayor profundidad en el futuro.
En esta misma línea que tanto les preocupa, supongo que en el próximo Pleno de la
Diputación presentarán una moción sobre la pobreza del agua. Teniendo en cuenta
que, en el Àrea Metropolitana de Barcelona ustedes han aprobado una subida del 8%
en la tarifa, supongo que en el próximo Pleno de la Diputación presentarán una moción
sobre la pobreza del agua para tratar este tema también en profundidad.”
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Precisament, aquesta moció té encara més
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sentit quan acabem de sentir ara mateix quant pujaran les tarifes l’any que ve perquè
s’ha produït aquesta subhasta entre les comercialitzadores. I la subhasta, que sembla
haver pujat més del que s’esperava, ha estat finalment d’un 26,5%, la qual cosa es
tradueix en una pujada de l’11,5% del que estem pagant, fet que impactarà sobre els
nostres ajuntaments, que hauran de pagar també la tarifa, sobre aquestes empreses
que generen l’economia productiva, però també impactarà sobre els consumidors. I té
més sentit que mai perquè, ja durant aquest any i el passat, van ser milers les llars a
les quals van haver de tallar els subministraments i moltes són les famílies que
passaran fred aquest hivern, no per una qüestió climatològica (encara l’hem de veure)
sinó simplement per no poder pagar un servei que és bàsic i essencial com és el fet de
poder tenir energia elèctrica a les seves llars. Això es complicarà bastant més aquest
any i, per tant, és molt important per a nosaltres poder plantejar de manera molt
seriosa aquest problema que tenim i que no sigui exclusivament per la porta que els
ajuntaments procurem pagar la llum a aquelles famílies que no poden fer-ho, per mitjà
d’ajuts d’emergència.
Hem de pensar que les famílies, quan estan en dificultats econòmiques en un moment
com el d’ara, de vulnerabilitat social, el primer que fan és pagar l’alimentació; a
continuació l’habitatge, i a continuació, si de cas, vindrien els consums, però per
suposat que el primer és l’alimentació i ens estem trobant efectivament que, amb
aquestes tarifes, els serà més complicat. Per tant, anunciar que votarem
favorablement aquesta moció, per tots aquests motius i algun més, que no comentaré
per no allargar-me més. I només voldríem que es produís, des del punt de vista formal,
alguna esmena perquè hem detectat alguna cosa que no ens quadra. En el segon punt
de la part dispositiva, s’entén que s’ha de tractar el tema de la pobresa energètica en
els municipis de la nostra demarcació i, en el setè punt, on es dóna trasllat d’aquests
acords, trobar el redactat adequat en qualsevol cas.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Crec que estem d’acord amb el fons, no amb la forma, del que diu
la moció i penso que els esforços que es poden fer des del Parlament, amb la llei i els
grups parlamentaris són molt importants i s’han de tenir en compte, per la qual cosa
estem a favor del que diu la moció i estem a favor perquè hem demostrat, en moltes
ocasions, que estem a favor de resoldre aquestes situacions però no amb les formes
perquè entendríem que s’han de donar valor i no menyspreu als acords que es puguin
prendre en favor d’aquestes ajudes.
Em centraré en el punt 2 perquè penso que el que hem de fer el conjunt de les
administracions és arribar a un acord per resoldre aquesta situació. Els municipis fan
una feina molt important, que ha crescut exponencialment aquests últims anys i que
segurament, tots els que estem en ajuntaments veiem que, quan anem a l’aprovació
dels pressupostos, la partida que creix any rere any és la de serveis socials. Per tant,
tenir en compte aquest esforç que es fa des dels municipis però també el que es fa
des de la Diputació de Barcelona. Concretament, el 7 de novembre de 2013,
aprovàrem en Junta de Govern el programa complementari d’emergència social.
L’Àrea d’Atenció a les Persones té una claríssima sensibilitat en favor d’aquestes
ajudes necessàries perquè sabem que la societat i, per tant, la societat municipal, que
és la més propera a nosaltres, ho està passant malament. I hi havia, en aquestes
ajudes complementàries, un punt que deia clarament, recordo que era el punt segon,
que es podia destinar a ajuts a subministraments, per la qual cosa la voluntat que diu
el punt segon de la moció ja s’ha demostrat evidentment. Altres vegades, des de la
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casa el Govern ha fet propostes de destinar els diners als ajuntaments sense una
finalitat concreta, que s’han pogut utilitzar en aquest sentit, però aquest últim esforç
contempla divuit milions d’euros i una part es pot destinar a situacions d’emergències
concretes -subministraments.
Per tant, absolutament d’acord amb el fons de la moció, retocaríem la forma (s’ha
presentat de municipi en municipi i no de manera conjunta) i destacaríem especialment
l’esforç del Govern de la Diputació per poder, amb l’acord i el consens de tots els seus
grups, mantenir aquest camí d’intentar ajudar els més vulnerables des de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, amb aquesta sensibilitat que la caracteritza. Dit això,
votaríem a favor.
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Vull agrair el suport rebut, especialment el del
Grup del Govern i per suposat que es reconeix l’esforç del Govern de la Diputació de
Barcelona en aquest tema. L’objectiu de la moció és intentar traslladar la
responsabilitat a qui correspon, en aquest cas, les empreses subministradores, que
també han d’assumir part d’un cost social en un moment com aquest.
I per contestar al senyor Villagrasa, qui segur que ho sap però ho ha oblidat, que
s’està fent a l’Àrea Metropolitana de Barcelona un protocol sobre com es fan els talls
en el subministrament d’aigua d’acord amb els serveis socials municipals i que hi ha
una comissió d’estudi per posar en pràctica la tarifació social del servei d’aigua. Segur
que ho sabia però s’ho ha deixat per explicar.
Incorporades les propostes d’adequació del redactat, la part dispositiva de la moció
tindrà el contingut següent:
Primer.- Donar suport a la creació de les Taules Locals sobre Pobresa Energètica,
com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions sobre
aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals, els agents econòmics i
socials i de les empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics.
Segon.- Reforçar els suports de la Diputació de Barcelona per garantir l’atenció
municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos i per tal d’ampliar
l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva llar
alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa
energètica a la als municipis de la demarcació de Barcelona.
Tercer.- Assessorar els municipis en la negociació amb les companyies energètiques
que operen a cada municipi per cercar possibles solucions davant els impagaments de
les famílies mancades de recursos mínims per tal d’evitar el tall del subministrament i
poder garantir l’accés als consums mínims.
Quart.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la demarcació de
Barcelona que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als processos
de tramitació i execució de talls de subministrament, i una moratòria en els talls de
subministrament a llars amb insuficiència de recursos apel·lant a la responsabilitat
social corporativa que les empreses han de demostrar en situacions d’emergència
social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes dels municipis de la
demarcació de Barcelona.
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Cinquè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, de manera immediata, elabori
un “Pla de xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu
garantir el dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint acords amb
companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema
públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així
com protocols de prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els
Serveis Socials municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del servei de
reconnexió.
Sisè.- Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any
2014 i que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis
energètics (electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com
l’establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin
talls de subministrament a famílies amb insuficiència de recursos.
Setè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat
espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat,
a les companyies de distribució i comercialització energètica que operen als municipis
de la demarcació de Barcelona i als agents econòmics i socials del dit àmbit territorial.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (17), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i
l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular (5), sent el resultat definitiu de
42 vots a favor i 5 abstencions.
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el
número 10292 al 11530 de l’any 2013 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a la sessió ordinària de data 14 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:
ERC-AM voldria fer un prec directament a la seva persona en relació amb la
freqüència 91.0 de ràdio que ha estat emetent, emet i emetrà fins el 31 de desembre
de 2013 des del lloc que ha estat el seu origen. Ja fa algun temps, la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van arribar a l’acord que les emissions durarien
fins el 31 de desembre d’aquest any 2013 i que, després, agafaria el relleu ICB, que és
a partir d’ara la corporació de televisió i ràdio de l’Ajuntament de Barcelona, i que les
emissions es realitzarien a partir d’aquesta estructura. L’Ajuntament de Barcelona ha
fet el que havia de fer: ha mirat en quina situació es trobava, ha fet un càlcul per poder
fer les emissions del mateix nivell i amb el mateix tipus de programació que es fa des
de la 91.0 i BTV ha demanat uns mesos per poder fer un locutori gran amb capacitat
per a vàries persones i poder adaptar tot el que són les necessitats de la ràdio a un
espai de televisió que no té, etc.
La Diputació de Barcelona ha pres la determinació que es deixin de fer les emissions
el 31 de desembre de 2013 i, per tant, mentre es fa aquesta migració hi hagi una
emissió que sigui de música amb unes breus explicacions, en els punts horaris, sobre
notícies. Ens sembla que aquesta no és una bona solució i que passar de la
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programació actual a la programació de música amb un butlletí informatiu en els punts
horaris és una solució dolenta i, ja que hi ha l’acord que BTV té uns mesos per
realitzar aquestes reformes de manera que la ràdio pugui continuar amb garanties, ens
sembla que la Diputació hauria de facilitar la continuïtat d’aquesta freqüència amb tots
els ets i uts actuals fins que es pugui fer una migració normal i corrent. Veiem amb
preocupació que una ràdio pública i catalana pugui viure una interfase tan complicada
com aquesta. Recentment, s’han tancat alguns canals (Canal 9), cosa que considerem
més que lamentable pel fet de ser una ràdio o una TV pública (Corporació de Ràdio i
Televisió Valenciana). Ens agradaria que ens allunyéssim el màxim possible d’aquesta
situació i que, ja que l’Ajuntament de Barcelona fa una aportació de 750.000 euros
anuals i no té cap inconvenient per pagar un terç del que això significaria per poder fer
de manera correcta aquesta migració, demanaria que la Diputació de Barcelona fes
una reflexió sobre el bé comú que significaria que es fes una migració modèlica.
A continuació intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Le he pedido la palabra para trasladarle, de manera pública, un malestar que existe
en nuestro Grupo y hacerle una petición. El malestar es que hay muchas entidades de
cultura popular y tradicional que, desde el último cambio de Gobierno, han perdido la
relación de confianza y de amistad que tenían con la Diputación de Barcelona, pues no
consiguen ver en la diputada de Cultura ni en su coordinadora el mismo trato y la
misma cordialidad existentes cuando el PP estaba en el Área de Cultura y cuando el
PSC también estaba allí. Y no hablamos sólo de las subvenciones, donde nos extraña
ver algunas cantidades cuando federaciones regionales y casas culturales realizan
actividades superiores en relación con la cantidad que perciben otras entidades, que
reciben cantidades iguales o superiores. Al final, no sirve de mucho reconocer que
catalanes somos todos los que vivimos en Catalunya o eliminar la referencia divisoria
entre “cultura catalana de primera” y “cultura catalana de segunda”, como se hizo
gracias a una propuesta del PP, intentando suprimir, al hablar de subvenciones, la
referencia a “entitats d’arrel catalana” si luego reciben un trato de ignorancia total de
su existencia y su trabajo. Por lo tanto, señor Presidente, en nombre de la confianza y
el respeto que usted nos merece, le solicitamos que sean sensibles con estas
entidades porque estamos seguros y convencidos que el trato que se les está dando
es responsabilidad suya. Le solicitamos que esta Diputación actúe con más solicitud y
cortesía con las casas regionales y cofradías, que no se les siga ignorando y que
reciban el trato que, tradicionalmente y de forma cortés, se les ha ido dando desde la
Diputación de Barcelona. Que sean atendidas como se merecen y se ha hecho
siempre desde esta Diputación.”
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Li agraeixo que em doni la paraula,
precisament per parlar del tema que acaba d’esmentar el portaveu del PP. Nosaltres
hem revisat els expedients, també hem analitzat la proposta de subvencions que s’ha
fet i el que ara farem, per no allargar-nos en aquest Ple, serà adreçar un escrit al
portaveu del Grup de CiU, que dóna suport al Govern de la Diputació, i, per tant,
parlarem d’aquest tema on també nosaltres tenim una sèrie d’elements que volem
posar de manifest i penso que, efectivament, hem detectat coses, sobretot
comparades amb d’altres exercicis, que no acabem d’entendre ni ens acaben de
quadrar. Per tant, penso que el millor és adreçar aquesta carta, poder compartir-la en
comú i, a partir d’aquí, si és el cas, expressar algun tipus d’anàlisi més profunda.
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Tot seguit intervé la Presidència qui diu: Abans d’acabar voldria expressar, en nom de
totes les diputades i tots els diputats, el sentiment de dol pel traspàs del senyor Avel·lí
Serrano Moreno, coordinador de la Vicepresidència Quarta, sentiment que volem fer
arribar a la seva família. I, en un altre ordre de coses molt diferent, és l’últim Ple de
l’any, entrem en les festes de Nadal, i, per tant, desitjar unes bones festes a tothom i
que l’any que ve sigui el de la total recuperació de la nostra malmesa economia i tot
plegat vagi millor.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
13 hores i 20 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 541549 al 541587.
Barcelona, 19 de desembre de 2013
La Secretària General

77

