
ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 30 DE GENER DE 2014 
 

A la ciutat de Barcelona, el 30 de gener de 2014, a les 11 hores i 15 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, 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.  
 

Excusa la seva absència la Diputada Sra. Mireia Hernández i Hernández. 
 

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 

I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2013.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia a la condició 
de Diputada de la Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Maria Cruz Hernández i 



Hernández, així com també la renúncia anticipada a la condició de Diputada de la 
Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina, primera suplent de 
la llista electoral de la Federació Convergència i Unió per la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a lliurar la credencial 
acreditativa de la condició de Diputat Provincial al segon suplent, Sr. Carles 
Combarros i Vilaseca. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Tresoreria 
 
3.- Dictamen que proposa donar compte del grau de compliment dels terminis de 
pagament del període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2013. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
4.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de  Caldes de Montbui, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
5.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Calella, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió 
i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
6.- Dictamen que proposa acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Calldetenes, 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. 
 
7.- Dictamen que proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Collbató, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
8.- Dictamen que proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
9.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar, del tram de la carretera BV-5128 entre els p.k. 28,300 i 28,380. 
 
10.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Vallromanes, del tram de la carretera BV-5157, entre els p.k. 0,000 i 0,612 (final). 
 



Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
11.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de dissolució del Consorci per a la 
Recuperació i Conservació del Riu Llobregat, adoptat per la Junta de Govern d’aquest, 
en sessió de data 24 de maig de 2013.   

 
Oficina Tècnica d’Acció Territorial 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració per a la 
gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, entre la Diputació 
de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià 
de Besòs, Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenten els grups del PSC-PM, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM de la 
Diputació de Barcelona, contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de Salut sexual i 
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs. 
 
2.- Moció que presenten els grups d’ICV-EUiA-EPM, PSC-PM i ERC-AM de la 
Diputació de Barcelona, per la Commemoració del 75è aniversari de l’exili republicà. 
 
3.- Moció que presenten els grups d’ICV-EUiA-EPM, PSC-PM i ERC-AM de la 
Diputació de Barcelona, de rebuig a la resolució de la Generalitat de Catalunya sobre 
la distribució als municipis de Catalunya del Fons de Cooperació Local de l’any 2013. 
 
4.- Moció que presenten els grups d’ICV-EUiA-EPM i ERC-AM de la Diputació de 
Barcelona, de rebuig a la pujada tarifària de l’ATM. 
 

5.- Moció que presenten els grups d’ERC-AM, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la 
Diputació de Barcelona, de rebuig a l’ordre de tancament de les emissions de 
Catalunya Radio i Catalunya Informació, de suport a Acció Cultural del País Valencià i 
a l’arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià. 
 

6.- 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 
 

7.- Precs  
 

8.- Preguntes 
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2013.  
 

El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre 
2013, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-
se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 



ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 9 de gener de 2014, que proposa prendre en consideració 
la renúncia a la condició de Diputada de la Diputació de Barcelona de la Il·lma. 
Sra. Maria Cruz Hernández i Hernández, així com també prendre en 
consideració la renúncia anticipada a la condició de Diputada de la Diputació de 
Barcelona de la Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina, primera suplent de la llista 
electoral de la Federació Convergència i Unió per la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a lliurar la 
credencial acreditativa de la condició de Diputat Provincial al segon suplent de 
la llista electoral de la Federació Convergència i Unió, per la Junta Electoral de 
Zona de Barcelona, el Sr. Carles Combarros i Vilaseca. 
 
ATÈS que en data 2 de gener de 2014 ha tingut entrada en el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, amb el núm. 1400000026, un escrit signat per la Diputada de 
la llista electoral de la Federació Convergència i Unió, per la Junta Electoral de 
Zona de Barcelona, Il·lma. Sra. Maria Cruz Hernández i Hernández, en què 
manifesta que renúncia al càrrec de Diputada Provincial.  
 
ATÈS que segons la certificació emesa per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona, de data 11 de juliol de 2011, per la qual es proclamen els Diputats 
Provincials corresponents a la Junta Electoral de Zona de Barcelona, resulta que la 
primera suplent de la llista electoral de la Federació Convergència i Unió per la 
referida Junta Electoral de Zona, és la Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina. 
 
ATÈS que en data 9 de gener de 2014 ha tingut entrada en el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, amb el núm. 1400001057, un escrit signat per la Sra. Sònia 
Recasens i Alsina, primera suplent per ocupar el càrrec de Diputada Provincial de la 
Federació Convergència i Unió, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, pel 
qual renúncia anticipadament a ser designada Diputada de la Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que segons la certificació emesa per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona, de data 11 de juliol de 2011, per la qual es recull l’acta de la referida 
Junta Electoral de Zona de Barcelona, de 8 de juliol de 2011, en què s’acorda la 
proclamació dels Diputats Provincials corresponents a la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, resulta que el segon suplent de la llista electoral de la Federació 
Convergència i Unió per la referida Junta Electoral és el Sr. CARLES 
COMBARROS I VILASECA. 
 
VIST que, l’article 208.1 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un 
regidor o regidora, al lloc de Diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc 
un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert 
entre ells. 
 



VIST que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central va dictar una Instrucció, en 
data 10 de juliol de 2003, que va assenyalar que en el cas que la vacant es produís en 
el càrrec d’un diputat/da, la corresponent Corporació ho posarà en coneixement de la 
Junta electoral competent. 
 
ATESOS els acords de la Junta Electoral Central de data 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, en virtut dels quals lliurada la corresponent credencial, el Diputat electe 
té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec, al primer Ple que se celebri. 
 
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
expressament estableix que el Diputat que resulti proclamat haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, proposo al Ple 
l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de Diputada de la 
Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Maria Cruz Hernández i Hernández de la 
llista electoral de la Federació Convergència i Unió per la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona, de conformitat amb el seu escrit de renúncia al càrrec de Diputada de 
la Diputació de Barcelona, de data 2 de gener de 2014, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Corporació amb el núm. 1400000026.  
 
Segon.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada al càrrec de 
Diputada de la Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina, 
primera suplent de la llista electoral de la Federació Convergència i Unió per la 
Junta Electoral de Zona de Barcelona, de conformitat amb el seu escrit de renúncia 
anticipada al càrrec de Diputada, que ha tingut entrada en el Registre general 
d’aquesta Diputació en data 9 de gener de 2014, amb el núm. 1400001057. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb la seva 
instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a lliurar la credencial acreditativa de la 
condició de Diputat Provincial al segon suplent de la llista electoral de la Federació 
Convergència i Unió, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, que figura en la 
seva acta de data 8 de juliol de 2011, el SR. CARLES COMBARROS I VILASECA, 
amb la finalitat de cobrir la vacant de Diputat d’aquesta Corporació local, produïda com 
a conseqüència de la renúncia a la condició de Diputada Provincial de la Il·lma. Sra. 
Maria Cruz Hernández i Hernández i de la renúncia anticipada de la primer suplent de 
la referida llista electoral, Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina.  
 
Quart.- Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Diputat electe 
de l’Il·lm. Sr. CARLES COMBARROS I VILASECA, per part de la Secretaria General 
es NOTIFIQUI de forma fefaent a l’interessat, la recepció de la credencial als efectes 



que pugui prendre possessió del seu càrrec de Diputat d’aquesta Corporació local, en 
la primera sessió plenària que es celebri, previ jurament o promesa del càrrec de 
Diputat d’acord amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i 
prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats, i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics, d’acord amb el que disposen els art. 75.7, de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 163.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local 
a Catalunya. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord, mitjançant certificació emesa per la Secretaria 
General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als efectes legals 
oportuns i, en especial, perquè procedeixi al lliurament de la credencial acreditativa de 
Diputat Provincial de la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. CARLES COMBARROS 
I VILASECA 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Il·lma. Sra. Hernández i Hernández, a la Il·lma. 
Sra. Sònia Recasens i Alsina, a l’Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca, a la 
Presidència, al Coordinador General, a la Secretaria General, a la Intervenció General 
i Tresoreria, així com al President del Grup polític de CiU, als efectes del seu 
coneixement. 
 
La Presidència diu: vull aprofitar per agrair la feina que ha fet la diputada Mari Cruz 
(Mireia) Hernández, que ha fet una tasca, jo crec que molt important i meritòria en 
aquest temps que ha estat diputada adjunta de Cultura. Per tant, li agraïm la seva 
feina i li desitgem molts èxits d’ara en endavant.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (19), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Tresoreria 
 
3.- Dictamen de data 14 de gener de 2014, que proposa donar compte del grau de 
compliment dels terminis de pagament del període comprés entre l’1 d’octubre i 
el 31 de desembre de 2013. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix, en els article 4 i 5 una sèrie d’obligacions de subministrament 
d’informació, entre d’altres, per les Administracions Públiques. 
 



L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2010 estableix l’obligació pels Tresorers o, en el seu 
defecte, els Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei pel pagament de les 
obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 
 
Igualment, l’article 5 de la Llei 15/2010 estableix que la Intervenció incorporarà a 
l’informe trimestral al Ple esmentat anteriorment, una relació de les factures o 
documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
Vist aquests antecedents, la Diputació de Barcelona va establir els procediments per 
donar la informació trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament, 
mitjançant un Decret del President de la Diputació de data 3 de març de 2011. 
 
Vist l’informe de la Tresoreria de data 14 de gener de 2014, que es reprodueix tot 
seguit: 
 
D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l’entitat local. 
 
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de Barcelona, a 
l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, al Patronat d’Apostes, a la Fundació 
Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local. 
 
Aquest informe s’ha elaborat en referència al període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de 
desembre de 2013. 
 
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms. 
 
La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions registrades en el 
Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 dels pressupostos de les 
entitats esmentades i amb la data límit del 31 de desembre de 2013. 
 
Entre les anteriors s’han agafat totes les factures pagades en el període comprés entre l’1 
d’octubre de 2013 i el 31 de desembre de 2013; per totes aquestes s’ha calculat el termini de 
pagament, per diferència entre la data de registre de les factures i la data de pagament de les 
mateixes. 
 
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de pagament 
a complir el de 30 dies. 
 
b) Xarxa Audiovisual Local. 
 
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada d’acord amb 
els criteris establerts en la Llei 15/2010. 



Terminis de pagament. 
 
Diputació de Barcelona 
 
Diputació de Barcelona Import % Nombre % 
       
Factures pagades 28.768.705,56 100,00% 7.988 100,00%
Factures pagades dins de termini 26.413.713,94 91,81% 7.322 91,66%
Factures pagades fora de termini 2.354.991,62     8,19% 666 8,34%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 158.855,87  42 
 
El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1 
d’octubre i el 31 de desembre de 2013 ha estat de 21 dies. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
Organisme de Gestió Tributària Import % Nombre % 
       
Factures pagades 2.794.970,12 100,00% 968 100,00%
Factures pagades dins de termini 2.057.430,52 73,61% 906 93,60%
Factures pagades fora de termini 737.539,60 26,39% 62 6,40%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 0,00  0
 
El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1 
d’octubre i el 31 de desembre de 2013 ha estat de 26 dies. 
 
Institut del Teatre 
 
Institut del Teatre Import % Nombre % 
       
Factures pagades 944.366,23 100,00% 565 100,00%
Factures pagades dins de termini 823.254,91 87,18% 522 92,39%
Factures pagades fora de termini 121.111,32 12,82% 43 7,61%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 6.536,05  12
 
El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1 
d’octubre i el 31 de desembre de 2013 ha estat de 20 dies. 
 
Patronat d’Apostes 
 
Patronat d'Apostes Import % Nombre % 
       
Factures pagades 221.948,10 100,00% 114 100,00%
Factures pagades dins de termini 179.061,65 80,68% 104 91,23%
Factures pagades fora de termini 42.886,45 19,32% 10      8,77%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 0,00  0
 
El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1 
d’octubre i el 31 de desembre de 2013 ha estat de 24 dies. 
 



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

Xarxa Audiovisual Local Import % Nombre % 
Factures pagades 2.476.866,34 100,00% 1.393 100,00%
Factures pagades dins de termini 2.454.921,39 99,11% 1.391 99,86%
Factures pagades fora de termini 21.944,95 0,89% 2 0,14%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 0,00  0

 
El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1 
d’octubre i el 31 de desembre de 2013 ha estat de 26 dies. 
 
Diputació de Barcelona (dades agregades) 
 

Total Agregat Import % Nombre % 
Factures pagades 35.206.856,35 100,00% 11.028 100,00%
Factures pagades dins de termini 31.928.382,41 90,69% 10.245 92,90%
Factures pagades fora de termini 3.278.473,94 9,31% 783 7,10%
Obligacions pendents de pagament fora de termini 165.391,92  54

 
El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés entre l’1 
d’octubre i el 31 de desembre de 2013 ha estat de 22 dies. 
 

Vist l’informe de la Intervenció General de data 14 de gener de 2014, que es 
reprodueix tot seguit: 
 
INFORME de la Intervenció General que s’emet en compliment d’allò establert en l’article 5.4 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol i al decret de la Presidència de data 3 de març de 2011, en 
relació a les factures o documents anàlegs respecte dels quals, a 31 de desembre de 2013, 
han transcorregut més de 3 mesos sense que s’hagi tramitat l’obligació reconeguda: 
 
En la Diputació de Barcelona, l’Organisme de Gestió Tributària, l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre, l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes, la Fundació Pública Casa de Caritat, ni 
en la Xarxa Audiovisual Local (XAL, SL), no hi ha cap factura rebuda abans de l’1 d’octubre de 
2013 que el 31 de desembre de 2013 hagi quedat sense tramitar. 
 
La qual cosa es fa constar als efectes de la seva incorporació en l’informe trimestral sobre 
compliment de terminis de pagament a la Diputació de Barcelona. 
 

En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades 
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva entitat pública 



empresarial, dins del període comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2013, 
d’acord amb el previst en la Llei 15/2010. 
 
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació incorporada per la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona referent a les factures o documents 
justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre de factures i que no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos, amb el mateix abast i termini que el punt 
anterior. 
 
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb la informació incorporada per la Intervenció General, als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- PUBLICAR les dades agregades d’aquests informes en la seu electrònica 
corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
4.- Dictamen de data 13 de gener de 2014, que proposa acceptar l’ampliació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 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 Caldes de Montbui en data 28 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. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 



Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, en data 28 de novembre de 2013 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions dei recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Preus públics per a la Prestació de serveis a l'Escola d'Adults, Activitats i serveis per 
a gent gran, Cursos i tallers formatius i Foment econòmic 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altra necessària per a l'efectivitat de les anteriors. 
 
II.- Multes coercitives 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan competent de 

l'Ajuntament. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altra necessària per a l'efectivitat de les anteriors. 
 
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan competent de 

l'Ajuntament. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altra necessària per a l'efectivitat de les anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 



Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

5.- Dictamen de data 13 de desembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calella, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 
 

El Ple de l’Ajuntament de Calella en data 7 de novembre de 2013 acordà l’ampliació de 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Calella, en data 7 de novembre de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les 



funcions de gestió i recaptació de la Taxa pel Servei del Cicle Integral de l'Aigua pel 
que fa referència a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de 
clavegueram. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Calella de data 7 de 
novembre de 2013 en relació a revocar la delegació efectuada en la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa pel servei de clavegueram. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
6.- Dictamen de data 18 de desembre de 2013, que proposa acceptar la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calldetenes, 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 Calldetenes en data 7 d'octubre de 2013 acordà 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  la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calldetenes, 
en data 7 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.- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 
d'urbanisme; Taxa per expedició de documents administratius; Taxa per l'ocupació de 
terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa; Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic; Taxa per prestació de 
serveis en la piscina municipal; Taxa per la concessió de llicències, la comprovació de 
les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica; Taxa per la instal·lació 
de quioscos en la via pública; Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys 
d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres; Taxa 
per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues; Taxa per la 
instal·lació de portades, aparadors i vitrines per la instal·lació d'anuncis que ocupen en 
el domini públic local; Taxa per la prestació de serveis especials de vigilància i altres 
motivats per espectacles públics i grans transports; Taxa per a la utilització de la 
deixalleria municipal; Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis 
assistencials. 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 



III.- 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 
Calldetenes, en data 7 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: 
 
- Taxa per la prestació de serveis en cementeris 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 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 Calldetenes a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o 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. 



II.- Impost sobre activitats econòmiques 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions pera 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 increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 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. 



V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

VI.- 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 l'efectivitat dels anteriors. 
 

VII.- 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. 
 

VIII.- Taxa per gestió de residus municipals; Taxa per entrada de vehicles-guals 
 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. 
 

IX.- 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. 
 

X.- Altres Taxes: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de 
l'administració municipal en les activitats i instal·lacions; Taxa per guarderia municipal; 
Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública; Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control 
sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització 
de carn fresca i els seus derivats; Taxa per la prestació de determinats serveis; Taxa 
per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme; Taxa 
per expedició de documents administratius; Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa; Taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic; Taxa per prestació de serveis en la piscina 
municipal; Taxa per la concessió de llicències, la comprovació de les activitats 
comunicades i el control de la publicitat dinàmica; Taxa per la instal·lació de quioscos 
en la via pública; Taxa per a l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i 
qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres; Taxa per 
l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues; Taxa per la 
instal·lació de portades, aparadors i vitrines per la instal·lació d'anuncis que ocupen en 
el domini públic local; Taxa per la prestació de serveis especials de vigilància i altres 
motivats per espectacles públics i grans transports; Taxa pera la utilització de la 
deixalleria municipal; Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis 
assistencials. 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

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



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

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

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

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

XV.- Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent. 
 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors. 
 

XVI.- 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. 
 
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 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

7.- Dictamen de data 13 de desembre de 2013, que proposa acceptar l’ampliació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collbató, 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 Collbató en data 6 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. 
 

La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Collbató, en data 6 de novembre de 2013 a favor de la Diputació de Barcelona de les 



funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
- Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa. 
- Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines í per a la instal·lació 

d'anuncis que ocupen ei domini públic local. 
- Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili I altres serveis assistencials. 
- Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, 
- Taxa per la prestació de l'activitat "Espai Nadó". 
- Taxa per la prestació del servei de tallers, activitats i cursos organitzats per 

diferents àrees de l'Ajuntament de Collbató. 
- Taxa per l'aprofitament particular de béns i instal·lacions de domini públic. 
- Multes coercitives 
- 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 recurs que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 

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

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

8.- Dictamen de data 13 de desembre de 2013, que proposa acceptar la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern en data 28 de novembre de 2013 acordà 
la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 



gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern, en data 28 de novembre de 2013 a favor de la Diputació de 
Barcelona  en relació a la delegació d'acords anteriors de les funcions de gestió i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
- Taxes per prestació de serveis o per l'aprofitament especial de béns de domini 

públic. 
- Altres ingressos: preus públics, dipòsits, fiances, garanties, multes i altres ingressos 

de dret públic. 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Emissió de padrons i documents cobratoris. 
 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.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
9.- Dictamen de data 23 de gener de 2014, que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, del tram de la carretera 
BV-5128 entre els p.k. 28,300 i 28,380. 
 
Atès que la carretera BV-5128, en el terme municipal de Sant Pol de Mar, és 
actualment de la titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves 
competències a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que en el terme municipal de Sant Pol de Mar es troba la intersecció de 
l’esmentada carretera amb la carretera B-603, també de titularitat de la Diputació. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en sessió ordinària celebrada en 
data 28 d’octubre de 2013, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació 
mitjançant ofici de data 31 d’octubre de 2013, presentat en el Registre d’entrada de la 
Diputació de Barcelona amb data 11 de novembre de 2013, en virtut del qual es 
demana la cessió, a favor de l’esmentat Ajuntament, de la titularitat de la competència 
de la rotonda de la cruïlla de les carreteres BV-5128 i B-603, coneguda com a rotonda 
de les “quatre carreteres” situada als p.k. 28,414 de la carretera BV-5128 i p.k. 0,465 
de la carretera B-603, així com de l’àmbit que es grafia en un plànol que adjunta 
l’Ajuntament amb la seva petició. 
 
Atès que la petició de traspàs de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar es formula en base 
a que la rotonda de la cruïlla de les carreteres BV-5128 i B-603, coneguda com  a 
rotonda de les “quatre carreteres”, constitueix un important punt de circulació que 
connecta l’accés del poble amb la xarxa viària del municipi i que, donada la seva 
importància per a la connexió amb la resta de la població, l’Ajuntament ha assumit la 
urbanització i el manteniment de la jardineria de la rotonda i el seu entorn, així com en 



l’interès de l’Ajuntament en crear un espai de càrrega i descàrrega en la zona que doni 
solució a la problemàtica dels comerços allí instal·lats.  
 
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament de l’esmentat tram de carretera, la qual actualment té atribuïda la seva 
titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del 
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, 
en el terme municipal de Sant Pol de Mar. 
 
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada 
per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció 
municipal del referit tram de carretera, en els termes següents: 
 
(...) 
“En resposta al seu escrit, de data 18 de novembre de 2013, respecte al traspàs de titularitat 
del tram de la carretera BV-5128 entre els PK 28+300 al 28+380, us informem el següent: 
 
En data 7 de novembre de 1985 es va aprovar el traspàs de la carretera BV-5128 entre els 
punts quilomètrics 28+380 i 28+740 a favor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
 
El tram de la carretera BV-5128 que a l’actualitat es demana traspassar, és el continu al ja 
traspassat. En aquest nou tram objecte de traspàs, es troba la rotonda coneguda com de “les 4 
carreteres”, que és la intersecció entre les carreteres BV-5128, de la que forma part, i la B-603. 
Aquesta rotonda serveix principalment de porta de entrada al nucli urbà i d’accés a la zona 
esportiva de Sant Pol de Mar i el tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera és 
majoritàriament local. 
 
D’altra banda, en resposta al segon punt de la petició del Ajuntament de Sant Pol de Mar on es 
sol·licita que es continuï amb el manteniment de l’asfalt de la referida rotonda, s’informa que la 
Gerència de Serveis d’ Infraestructures Viàries i Mobilitat. només pot invertir els seus 
pressupost dins l’àmbit de la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
S’adjunta una fitxa de dades per a la Secció.” (...) 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques adjunta al referit informe tècnic, que per a la millor 
identificació del tram de carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 
173. 4 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, amb les dades següents: 
 
DADES PER LA CESSIÓ  

  
DE L'AJUNTAMENT DE: Sant Pol de Mar     
DE LA CARRETERA: BV-5128, Carretera de Sant Cebrià de Vallalta 

  
TRAM A CEDIR PKm inicial: 28+300 PKm final: 28+380  

  



LONGITUD Carretera 80 m Ramal   
  

AMPLADA Carretera 6,60 m Ramal   
  

CLASSE DE FERM 221 segons la 6.1.I.C. i capa de rodolada mescla bituminosa en 
calent tipus S-12 

 CRTA. RAMAL  
VORERA(m2)    
VORAL(ml) 0   
CUNETA (ml) 0   
ESTAT DEL FERM Bo, presenta bon perfil transversal 
AMPLADA EXPLANACIÓ 6,60 m  
OBRES DE FABRICA cap      

  
ALTRES DADES  
L' anell asfaltat de la rotonda té una longitud de 86,4m amb una amplada 6,5m . 
L' illeta central de la rotonda està ajardinada i té una superfície de 346,4 m2 

  
  
  
  

OBSERVACIONS  
TRAM DE CARRETERA A TRASPASSAR  

  
Inici tram: Límit ramals entrada i sortida de la ctra. BV-5128 en direcció Sant Cebrià de Vallalta 
                    amb la calçada circular de la rotonda.  
Final tram : Cruïlla de la BV-5128 amb el carrer Carretera Vella - Garbí 

  

 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la 
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es 
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 



poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90. 3 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, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
  



En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de 
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents 
 

A  C  O  R  D  S 
 

Primer.- Acordar el traspàs, a favor de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en resposta a 
la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 28 
d’octubre de 2013, de la titularitat de la carretera BV-5128, des del p.k. 28,300 fins al 
p.k. 28,380, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona de conformitat amb 
l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les característiques 
tècniques del referit tram de via que es determinen en la fitxa de dades geomètriques 
elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen 
present. 
 
Segon.- Comunicar a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en resposta a la seva petició 
de que la Diputació de Barcelona es continuï ocupant del manteniment de l’asfalt de la 
rotonda de la intersecció de la carretera BV-5128 amb la carretera B-603, que segons 
l’informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures sobre la petició 
municipal, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat només pot 
invertir els seus pressupostos dins l’àmbit de la xarxa de carreteres de titularitat 
d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Quart.- Notificar a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar els presents acords per al seu 
coneixement i amb indicació dels recursos procedents. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (19), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
10.- Dictamen de data 23 de gener de 2014, que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Vallromanes, del tram de la carretera BV-
5157, entre els p.k. 0,000 i 0,612 (final). 
 

Atès que la carretera BV-5157, en el terme municipal de Vallromanes, és actualment 
de la titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a 



través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat. 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vallromanes, en sessió ordinària celebrada en data 
16 de maig de 2013, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici 
de data 30 de maig de 2013, presentat en el Registre d’entrada amb data 6 de juny de 
2013, en virtut del qual es demana el traspàs de titularitat a l’Ajuntament de la 
carretera BV-5157, que enllaça la carretera BP-5002 fins al nucli urbà de Vallromanes, 
a l’alçada del carrer Vista Alegre, des del p.k. 0,000 fins al p.k. 0,612, inclòs el tram en 
desús. 
 

Atès que la petició de traspàs de l’Ajuntament es formula en base a un informe de 
l’arquitecte municipal, en el qual s’indica que, segons el planejament urbanístic vigent 
en el municipi, els terrenys que ocupa la carretera estan classificats com a sòl urbà 
amb la qualificació de Sistema Viari XV1 i la carretera discorre tota ella per sòl urbà i té 
la seva continuació en la Rambla de Vallromanes, que és un dels carrers del nucli. 
Aquesta carretera té el seu punt final en el centre de la població i no és via de pas cap 
a altres poblacions. La via ha passat a formar part de la trama viària de la població 
amb edificacions consolidades a cada costat de la carretera i entramats de diversos 
carrers municipals, per la qual cosa, ateses les seves característiques i la seva curta 
longitud, seria adequat que s’integrés en la xarxa viària municipal mitjançant el 
corresponent traspàs, d’acord amb allò que preveu l’article 48 del Decret Legislatiu 
2/2009, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei de Carreteres. 
  

Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la seva titularitat 
a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós 
de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, en el 
terme municipal de Vallromanes. 
 

Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada 
per l’Ajuntament de Vallromanes en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció 
municipal del referit tram de carretera, en els termes següents: 
 
(...) 
“En referència al traspàs de la carretera  BV-5157, Pkm. 0+000 - 0+612, (final)  accés a la 
població de Vallromanes,  us informem el següent: 
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera és principalment urbà, transitant la 
carretera, pràcticament, per sòl qualificat d’urbà. 
 
La carretera té el seu origen en la rotonda de la carretera BP-5002 i el seu final en el carrer 
Vista Alegre de la població de Vallromanes. La seva longitud real és de 626 metres, degut a 
una variant que es va realitzar a l’any 2007. La longitud aparent, en l’Inventari, és de 612 
metres.” (...) 
 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 



d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
 
DADES PER LA CESSIÓ      
      
DE L'AJUNTAMENT DE: Vallromanes 
DE LA CARRETERA: BV-5157 Accés a Vallromanes 
      
TRAM A CEDIR PKm inicial: 0+000 PKm final: 0+612 
      
LONGITUD Carretera  626 ml Ramal      
      
AMPLADA Carretera  6,20 ml Ramal      
      
CLASSE DE FERM Mescla Bituminosa en calent tipus S-12 
  CRTA. RAMAL       
VORERA(m2)        
VORAL(ml) 314      
CUNETA 386      
ESTAT DEL FERM Acceptable; presenta bon perfil transversal 
AMPLADA EXPLANACIÓ 6,60 ml 
OBRES DE FABRICA 4 canons de secció circular 
      
ALTRES DADES      
Plataforma reductora de velocitat: PKm 0+390 
Contencions: 340 ml      
      
OBSERVACIONS      
Inici tram carretera: BP-5002 
Final tram carretera: Carrer Vista Alegre en el nucli urbà de Vallromanes. 
 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la 
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es 
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 



competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
  

Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12.4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 
Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 
Atès que, segons l’article 90.3 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, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33.2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47.2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47.2 de la repetida Llei 7/1985.  



En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de 
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents 
 

A  C  O  R  D  S 
 
Primer.- Acordar el traspàs, a favor de l’Ajuntament de Vallromanes, de conformitat  
amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 16 
de maig de 2013, de la titularitat de la carretera BV-5157, des del p.k. 0,000 fins al p.k. 
0,612 (final), actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona de conformitat amb 
l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les característiques 
tècniques del referit tram de via que es determinen en la fitxa de dades geomètriques 
elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen 
present. 
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Vallromanes els presents acords per al seu 
coneixement i als efectes procedents. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal (19), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
11.- Dictamen de data 23 de gener de 2014, que proposa ratificar l’acord de 
dissolució del Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat, 
adoptat per la Junta de Govern d’aquest, en sessió de data 24 de maig de 2013.   
 
I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
treballa per aplicar polítiques d’ordenació del territori que es desenvolupen dins del 
marc de la gestió territorial sostenible. Aquesta tasca la desenvolupa en tres línies de 
treball, que són: la formulació de propostes d’ordenació, la gestió del territori dels 
espais naturals, fluvials i agraris, especialment protegits, i el desenvolupament de les 
actuacions previstes en el planejament especial aprovat. 



Pel que fa a la gestió dels espais fluvials, la Diputació de Barcelona ha donat suport a 
les propostes locals de la XBMQ 2008-2011 i actualment a la Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, per a l’anàlisi i gestió activa de l’espai fluvial. La constitució del Consorci 
per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat ha contribuït a la recuperació i 
conservació d’aquests espais fluvials.  
 
El Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat (en endavant, 
Consorci), és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària, 
dotada de personalitat jurídica pròpia. 
 
D’acord amb els estatuts del Consorci, publicats al DOGC núm. 4716, de 12 de 
setembre de 2006, i al BOPB núm. 242, de 10 d’octubre de 2006, integren el Consorci 
les següents entitats: el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat Metropolitana dels Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus, la Diputació de Barcelona, l’Administració General 
de l’Estat mitjançant el Ministeri de Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 
 
El Consorci té com a objectiu essencial l’estudi, la proposta i la gestió d’accions 
d’interès general i d’actuacions a efectuar en el conjunt del sistema fluvial del Riu 
Llobregat en el tram que discorre per l’àmbit de la Comarca del Baix Llobregat, per tal 
de propiciar els objectius de recuperació i conservació, així com els usos socials, dels 
esmentats espais.  
 
El Secretari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del Consorci per a la Recuperació i  
Conservació del Riu Llobregat, en data 5 de juny de 2013, certificà que la Junta de 
Govern del Consorci va adoptar, en sessió da data 24 de maig de 2013, l’acord 
d’aprovació de la dissolució del Consorci, la constitució de la Comissió liquidadora del 
Consorci, i va determinar que en la liquidació del Consorci l’actiu i el passiu així com 
tots els drets i obligacions seran adscrits a l‘Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
En data 5 d’agost de 2013 el Secretari delegat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
del Consorci per a la recuperació del Riu Llobregat certificà que els esmentats acords 
es van adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, i en 
data 21 d’agost de 2013 certificà que en la comptabilitat del Consorci per a la 
Recuperació i Conservació del Riu Llobregat no hi consten aportacions pendents a 
nom de la Diputació de Barcelona, com a entitat integrant del Consorci, així com cap 
altre obligació ni dret amb repercussió econòmica. 
 
II . NORMATIVA APLICABLE 
 
D’acord amb els Estatuts del Consorci (art. 19), el Consorci es pot dissoldre per les 
causes següents: 
 

a. Compliment de l’objecte del Consorci. 
b. Incompliment de l’objecte del Consorci. 



c. Per mutu acord dels membres que integren el Consorci. 
d. Inviabilitat de la seva continuació amb els membres restants en el cas que es 

produeixi, de conformitat a l’article 18 d’aquests Estatuts, la separació 
d’algun/s dels seus membres. 

e. Impossibilitat legal o material d’acompliment de les finalitats del Consorci. 
f. Transformació del Consorci en una altra entitat. 

 
En virtut de la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els 
articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, la 
dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern, per la 
majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificada pels òrgans competents dels 
seus membres, i que l’acord de dissolució, que ha de determinar la forma en què 
s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a les administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit 
d’informació pública.  
 
L’article 19.2 dels Estatuts del Consorci disposa que l’acord de la Junta de Govern 
sobre la dissolució del Consorci haurà de ser ratificat pels òrgans competents dels 
seus membres i especificarà la manera de liquidar l’actiu i el passiu i de revertir les 
obres o instal·lacions existents a les administracions consorciades, basant-se en la 
ponderació dels criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les 
aportacions que hagi efectuat cada ens associat al llarg de la durada del Consorci. 
 
Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria i la Intervenció de la Diputació de  
Barcelona, en compliment del previst a l’article 179,1 b) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, que requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per acordar la creació, modificació o dissolució de 
mancomunitats o altres organitzacions associatives.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el gerent de 
Serveis d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci per a la Recuperació i 
Conservació del Riu Llobregat, adoptat per la Junta de Govern d’aquest, en sessió de 
data 24 de maig de 2013, en els següents termes: 



1. “Aprovar la dissolució del Consorci d’acord amb l’article 19.1.c) dels seus Estatuts. 
L’acord haurà de ser ratificat pels òrgans competents dels membres del Consorci. 

 
2. Determinar que en la liquidació del Consorci l’actiu i el passiu així com tots els 

drets i obligacions seran adscrits a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
3. Constituir la Comissió Liquidadora del Consorci per a la Recuperació i 

Conservació del Riu Llobregat, que estarà integrada per un representant de 
cadascuna de les entitats consorciades, que a la vegada podrà delegar aquesta 
funció. La Comissió estarà presidida pel representant de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i en formaran part amb veu i sense vot el gerent, secretari i l’interventor 
del Consorci. La Comissió estarà presidida pel representant de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i en formaran part amb veu i sense vot el gerent, 
secretari i l’interventor del Consorci. 

 
4. Facultar el President de la Comissió Liquidadora i el Gerent per a que, qualsevol 

d’ells indistintament i en la forma més amplia que en dret sigui admissible, en 
representació del Consorci per a la Recuperació i Conservació del riu Llobregat, 
pugui signar els documents públic i privats necessaris per a portar a efectes la 
liquidació del Consorci, així com: 

 
a. Publicar els acords procedents segons disposa la normativa vigent. 
 
b. Atorgar els esmentats documents públics i privats amb els pactes i 

declaracions que siguin convenients i es derivin de l’acord de liquidació. 
 
c. Efectuar els documents públics i privats, els aclariments o esmenes que 

siguin necessàries o convenients. 
 
d. Atorgar els documents necessaris per a la inscripció dels efectes de la 

liquidació del Consorci en registres administratius i les baixes corresponents 
en l’administració tributària i, en general, aclarir, precisar i completar el que 
sigui necessari i convenient per a l’efectivitat dels acords de la Comissió 
Liquidadora”. 

 
Segon.- FACULTAR expressament al diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o persona en qui delegui, per a l’adopció de 
quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a la 
formalització i l’execució efectiva dels precedents acords. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als membres del Consorci per a la 
Recuperació i Conservació del Riu Llobregat, pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 



Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

Oficina Tècnica d’Acció Territorial 
 

12.- Dictamen de data 23 de gener de 2014, que proposa aprovar la pròrroga del 
conveni de col·laboració per a la gestió, el manteniment i la conservació del Parc 
Fluvial del Besòs, entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de 
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac i 
el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. 
 
Atès que els Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet i de Montcada 
i Reixac, juntament amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, van 
promoure l’any 1.997 la realització de la Primera Fase del Parc Fluvial del Besòs. Que 
posteriorment els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet van promoure l’any 2004 la realització de la Segona Fase i, que finalment, 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va promoure l’any 2006 la Tercera Fase 
consistent en la recuperació del tram final de la llera del riu  Besòs. 
 
Atès que l’àmbit actual del Parc Fluvial del Besòs abasta el tram del Riu Besòs 
comprès entre la seva confluència amb el Riu Ripoll i la seva desembocadura a la Mar 
Mediterrània. 
  
Atès que els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i 
Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, i posteriorment 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, van sol·licitar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona per dur a terme la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial 
del Besòs. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 29 de març 
de 2007, va aprovar el conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el 
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, a subscriure entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i 
el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, l’anunci sobre el qual es va 
publicar al BOPB núm.162 de 7 de juliol de 2007. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va 
assumir la realització de l’encomanda de gestió i delegació de competències 
efectuades per les parts signatàries del conveni. 
 
Atès que el conveni va entrar en vigor el 15 de febrer de 2008 amb una vigència inicial 
de dos anys. En el seu Pacte Segon es va preveure la prorroga del mateix de forma 
expressa per períodes de dos anys. 
 



Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 25 de febrer 
de 2010, va aprovar prorrogar el referit conveni fins el 14 de febrer de 2012. 
 
Atès que el conveni de referència va establir, en el seu Pacte Setè, la creació d’una 
Comissió de Seguiment i la seva composició i, en el seu Pacte Vuitè, la regulació del 
funcionament de la mateixa. 
 
Atès que la Comissió de Seguiment del conveni referit, en sessió de data 17 de gener 
de 2012, va adoptar l’acord de la modificació del Pacte Segon del conveni vigent, en el 
sentit que el conveni es podia prorrogar de forma expressa per períodes d’un any. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 23 de febrer 
de 2012, va aprovar la modificació no substancial del contingut del conveni de 
referència, així com, la seva pròrroga fins el 14 de febrer de 2013. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de data 31 de gener de 2013, va 
aprovar la pròrroga del conveni de referència fins el 14 de febrer de 2014. 
 
Atès que, a proposta del cap de l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial i per a una millor 
operativitat derivada de la modificació en la gestió del Parc Fluvial del Besòs que està 
actualment en tràmit, el diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient informa 
favorablement la modificació del Pacte Segon del referit conveni, en el sentit que la 
durada de la pròrroga expressa del mateix serà de dos anys. 
 
Vist que segons l’article 30.6 del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local (RDLEG 781/86, de 18 d’abril), i l’article 57 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 24 d’abril,  
són formes de cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals les subscripcions 
de convenis administratius per part de les Diputacions Provincials. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Diputació de Barcelona ha 
d’adoptar aquests acords amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres. 
 
Vist l’article 10 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
proposa al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, previ 
informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- PRORROGAR el conveni de col·laboració, subscrit entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 



l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci 
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el manteniment i la 
conservació del Parc Fluvial del Besòs, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona 
en la seva sessió ordinària de data 29 de març de 2007. 
 
Segon.- MODIFICAR el Pacte Segon, apartat primer del referit conveni que quedarà 
redactat de la següent manera: 
 
“El present conveni entrarà en vigor en el moment en que hagi estat signat per totes 
les parts i tindrà una vigència inicial de dos anys, prorrogable de forma expressa per 
períodes de dos anys.” 
 
Tercer.- APROVAR la pròrroga del conveni de referència per dos anys, amb efectes 
des del 15 de febrer de 2014 fins el 14 de febrer de 2016. 
 
Quart.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR als Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet, 
de Sant Adrià de Besòs, de Montcada i Reixac i al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs els acords precedents, per al seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenten els grups del PSC-PM, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM de la 
Diputació de Barcelona, contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de Salut 
sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs. 
 
El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la 
reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que 
regula al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i 
estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.  
 
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que 
afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets 
de la resta de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement 
decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu 



embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb 
l’empara de la llei. 
 
Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció 
de les dones i dels equips professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens 
i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la cambra,  així com de 
nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va 
suposar importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica 
dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va 
incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de 
Drets Humans.  
 
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés 
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el 
seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i 
maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les 
professionals de l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les 
corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PP ens 
situa trenta anys enrere en els drets de les dones.  
 
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la 
possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se 
com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la 
vida o la salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. 
També suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals 
incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys 
vuitanta del segle passat.   
 
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les 
dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de  llei, que 
afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que 
no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa 
frontalment amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja 
que restringint el dret a l’avortament augmentarà el nombre d’avortaments, es 
practicaran en pitjors condicions de salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es 
tracta d’una nova política regressiva del Govern de l’Estat, d’una llei discriminatòria i 
retrògrada que situa Espanya novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país 
que retrocedeix en drets  
 
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la 
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També 
són moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia 
com del món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i 
organitzacions feministes a casa nostra. 
 
Per tot això, els Grups del PSC, ICV-EUIA i ERC proposem que el Ple de la Diputació 
de  Barcelona els següents acords: 



Primer.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo de salut sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo.  
 
Segon.- Instar el Parlament de Catalunya a fer efectiu el compromís adquirit en el Ple 
del debat de política general, amb la resolució pels drets i la salut sexual i reproductiva 
que es concretava en blindar les garanties i protegir els drets que atorgava la Llei 
Orgànica 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l'embaràs, 
així com a desplegar l'actual llei amb els recursos necessaris per l'educació sexual, 
l'anticoncepció i la interrupció voluntària de l'embaràs i, finalment,  a iniciar l'elaboració 
d’una llei catalana de Drets i Salut Sexual i Reproductiva 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de 
Justícia; al President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de 
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de 
l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Com vostè 
vulgui, puc jo ser el primer a intervenir, però potser paga la pena que el primer signant 
sigui el primer a intervenir, perquè sol reflectir el  sentit de la proposta. 
 
La Presidència dóna el torn de paraula a la Portaveu del Grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Hi ha un dels 
grups que ha proposat la iniciativa i, de manera molt resumida, crec que a l’exposició 
de motius s’explica extensament. Crec que no és només un sentir de les forces 
polítiques que avui signem aquesta moció, sinó també de la gent del carrer. I és que 
aquesta reforma de la Llei de l’avortament aprovada pel Consell de ministres ens situa 
trenta anys enrere, malauradament, i és, fins i tot, més restrictiva que la Llei que es va 
aprovar en el seu moment, 1985. Hi ha un element que és molt important, i és que cap 
país europeu no ha anat enrere ni ha legislat enrere a partir de les aprovacions i de les 
conquestes dels drets reproductius de les dones que tenim. Aquesta és la primera 
ocasió i, fins i tot, el retrocés que fem és tan i tan i important que hem sentit algunes 
veus a l’estranger. Fins i tot la senyora Marie Le Pen, que coneixem perfectament de 
la ultradreta francesa, ha afirmat que ella no votaria una reforma com aquesta. 

  
Per tant, és molt greu per a nosaltres i estem parlant de que aproximadament unes 
cent mil dones, que ara poden avortar legalment, no podran fer-ho si la reforma 
s’aprova en aquests termes o, simplement, s’aprova, cosa que rebutgem en aquests 
moments. I, per tant, tornem altra vegada a discriminar les dones en funció de la seva 
capacitat econòmica un altre cop. Aquelles dones que tinguin la capacitat econòmica  
per marxar a Londres o a Portugal, on continuarà sent legal avortar com fins ara, 
podran fer-ho en condicions legals i higièniques, mentre que les que no la tinguin 
tornaran una altra vegada a fa tres dècades. 
 
En resum i per tant, no podem donar suport a aquesta reforma i la rebutgem de ple. De 
fet, hem començat a sentir veus molt sensates dintre del PP, d’algunes persones 



importants, que rebutgen aquesta reforma. El ministre Gallardón ha d’entendre una 
cosa: que no pot legislar des d’una minoria molt petita, per a la gran majoria de la 
societat, que som el 51% de la societat (les dones). Per aquests motius i alguns més 
que, avui, no dic per no estendre’m massa i estan recollits perfectament en l’exposició 
de motius, no només hem entrat  en la moció sinó que hi votarem favorablement.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres subscrivim aquesta moció perquè 
volem que la proposta que ha fet el PP des del Govern central i especialment a través 
del seu ministre es replantegi, es canviï i es retiri en els termes amb què ha estat 
escrita en l’actualitat perquè, realment, la considerem un retrocés en el reconeixement 
dels drets sexuals i reproductius de les dones i una retallada de la llibertat i l’autonomia 
de les dones en relació amb la seva sexualitat i el seu dret a decidir sobre la seva 
maternitat. Lamentem profundament la visió del PP en la qüestió del dret a 
l’avortament i ho fem, especialment, perquè creiem que aquest era un debat que havia 
superat uns llindars i que la discussió es podia circumscriure a uns termes molt més 
adequats, al nostre entendre, i no als termes plantejats per aquesta proposta de Llei 
del Govern que considerem, com he dit abans, un endarreriment molt significatiu. 
Nosaltres creiem que assolir, dins d’un context raonable, el dret a la interrupció 
voluntària de l’embaràs ha costat dècades davant la il·legalització i la clandestinitat de 
l’avortament i que tots els organismes internacionals, quan valoren la possibilitat de 
l’avortament, la contrasten amb el que passa quan això té unes restriccions tan clares 
com les que proposa aquest esborrany que proposa el Govern, és a dir, això no és una 
cosa neta que diu: “escolti, a partir d’ara canviaran les condicions de l’avortament i ja 
està”. No, això després té unes conseqüències que deriven cap a camins que acaben 
sent pitjors i, per això, les diverses declaracions i recomanacions dels organismes 
internacionals de drets humans indiquen clarament que les lleis restrictives en aquesta 
matèria són no sols violacions dels drets humans a la vida, la llibertat i la dignitat sinó 
que acaben, a més, tenint conseqüències més funestes que les que hauria si hi 
hagués un marc regulador raonable de l’avortament. És per aquest motiu que 
nosaltres hem subscrit aquesta moció i hi donem suport. 
 
Tot seguit intervé la Diputada del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa – Entesa, Sra. Blasco, qui diu: En el passat mes de juny, ja vam 
debatre i ens vam posicionar en contra d’aquest Projecte de Llei de salut sexual i 
reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, que pretén basar-se o tornar a 
basar-se en els supòsits i abandonar l’actual Llei, basada en els terminis. Ens 
reafirmem avui en la intervenció que férem llavors. Aquest és un Projecte de Llei, per a 
nosaltres, absolutament retrògrad, que té astorada Europa sencera, que tracta les 
dones com a menors d’edat i que atempta contra llurs drets i llibertats, que ha aixecat 
en contra tota la comunitat mèdica que ha d’intervenir en la decisió final i que es titlla 
de carregada de moralisme i de contingut religiós i no pas de contingut científic. I tenim 
molt clar que passar d’una Llei de terminis a una Llei de supòsits tornarà a deixar les 
dones i els metges en una indefensió absoluta. Per això, avui tornarem a votar a favor 
d’aquesta moció, lliurement i en consciència. 
 
Abandona el Saló de Sessions el diputat Sr. Bustos. 



A continuació intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: 
“Brevemente. Primero, para puntualizar algo y es que, si gobernaba una mayoría para 
minorías, no, gobierna una mayoría y estamos hablando de un partido al cual votaron 
once millones de personas. Por tanto, no debe sorprender a nadie que se haga una 
reforma hecha desde la mayoría. Dicho esto, no vamos a entrar en el contenido de la 
moción. Votaremos en contra porque, además, es un anteproyecto en relación al cual 
se ha abierto un proceso de diálogo y de negociación y se tiene que debatir en el 
Congreso. Supongo que, como han hecho con otras leyes, la traerán aquí para 
debatirla cuando sea un proyecto y cuando se apruebe, y confunden los foros de 
debate creyendo que somos diputados nacionales cuando, en realidad, somos 
diputados provinciales. Votaremos en contra y yo remito, al resto de grupos, a que 
este debate se haga donde toca, en el Congreso”. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: En aquest cas, el Grup de CiU no era un dels signants de la moció, 
però entenem que no és oportú, en aquest moment, fer cap reforma de la Llei de salut 
sexual i reproductiva i, per tant, la votaríem a favor, tot i que alguna vegada dins dels 
nostre grup s’han enfrontat, i així hem decidit reflectir el xoc entre els dos drets, que 
són fonamentals: el dret a decidir de la persona i el dret a la vida. I això, segons quina 
ideologia tens i quina manera tens de veure el món, ho consideres d’una o altra 
manera, però, ja que estem parlant de reformar una Llei que ja està vigent, el Grup de 
CiU votarà en bloc a favor de la moció. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i 
el vot en contra del diputats assistents del Partit Popular (5),  sent el resultat definitiu 
de 44 vots a favor i 5 vots en contra.  
 
2.- Moció que presenten els grups d’ICV-EUiA-EPM, PSC-PM i ERC-AM de la 
Diputació de Barcelona, per la Commemoració del 75è aniversari de l’exili 
republicà. 
 
El mes de gener de 1939 les tropes sollevades franquistes van entrar a la província de 
Barcelona, després que caigués Tarragona el 15 de gener, ho feia la ciutat de 
Barcelona el 26 de gener, però també en aquests dies queien ciutats i pobles de la 
província. Després de tres anys de sagnant Guerra Civil al conjunt de l’Estat  
Espanyol, el país va veure la fi dels temps de democràcia i  República i va significar la 
pèrdua de llibertats, drets i vides humanes en una  repressió que va obligar a milers de 
persones a exiliar-se fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol.  
 
Enguany es compleixen 75 anys de l’exili republicà, català i espanyol. El suposat final 
de la Guerra Civil (provocada per l’aixecament militar del general Franco) i la dictadura 
que la va continuar va obligar a milers de persones a abandonar les seves llars i a 
iniciar un llarg i dolorós exili. Un episodi d’especial transcendència fou la retirada de les 
forces republicanes cap a França l’any 1939, a través del Pirineu català.  



Per aquest motiu és important que les institucions democràtiques, entre elles els ens 
locals, les Diputacions i el Govern de la Generalitat de Catalunya, recordin aquests fets 
en el marc del que disposen l’article 54 de l’Estatut de 2006, la Llei 13/2007 del 
Memorial Democràtic i la Llei 10/2009 sobre la localització de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les 
fosses comunes.  
 
Per tot això, els grups d’ICV-EUiA-EPM  del PSC, d’ERC-AM i de CIU de la Diputació 
de Barcelona proposen  adoptar els acords següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Commemorar durant el 2014 l’Any de l’Exili republicà amb un acte específic 
de la Diputació de Barcelona i integrada per entitats memorialistes del país. 
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a dotar al Memorial Democràtic dels 
recursos necessaris per a organitzar les commemoracions de l’Any de l’Exili. 
 
Tercer.- Col·laborar amb al Govern de la Generalitat a dotar a les entitats i 
associacions memorialistes dels ajuts necessaris per a que la societat civil pugui 
impulsar actes commemoratius de l’exili republicà. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, al Memorial Democràtic, al Museu de l’Exili de la Jonquera i les entitats 
memorialistes del municipi. 
 
Per indicació de la Presidència, la Secretaria General dóna lectura de les esmenes 
addicionals, presentades pel grup del PP, dient el següent: 
 
Primer.- Recordar i commemorar, amb ocasió del LXXV Aniversari de la fi de la 
Guerra Civil, els dinou diputats del Parlament de Catalunya que van ser assassinats en 
la reraguarda republicana i els alcaldes, regidors, funcionaris i professors d’universitat 
que foren perseguits i destituïts pel Govern de la Generalitat per no ser afectes al Front 
Popular, així com totes les persones que foren perseguides, torturades i assassinades 
per raons polítiques o religioses. 
 
Segon.- Instar les administracions públiques a preservar la memòria de les diferents 
txeques que van existir a Catalunya durant la Guerra Civil. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. 
Villagrasa, qui diu: “Brevemente, porque creo que, en el texto, queda claro lo que aquí 
queremos: un reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil, sean del bando 
que sean. Que una persona sea relegada al exilio, por ejemplo, es evidente que es 
cruel y es evidente que hay que recordar su memoria, pero también hay que recordar 
que muchas personas inocentes de la retaguardia republicana, especialmente en 
Cataluña y Barcelona, desaparecieron, fueron torturadas y murieron en las checas, 
dirigidas por partidos políticos y sindicatos, simplemente por ser católicos, tener una 



tienda o no decir SÍ al Frente Popular. Y creo que todas las víctimas de la Guerra Civil 
merecen el mismo respeto y el mismo reconocimiento.” 
 
A continuació intervé el President del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Funes, qui diu: És una moció impulsada 
inicialment pel nostre Grup i, per això, en faig una breu presentació. El que nosaltres 
plantejàvem és que, en aquest any 2014 també se celebren els setanta-cinc anys del 
final de la Guerra Civil, entre altres moltes coses. I un fet en relació amb el final de la 
guerra que és important per a nosaltres és el consegüent exili d’una part important de 
la societat catalana i de la societat espanyola, vinculada a un Estat democràtic, que va 
haver de marxar per diversos motius, particularment la repressió que hi va haver al 
final de la guerra. La moció parla de l’exili republicà i del setanta-cinquè aniversari 
d’aquest. I el que demanem és que la Diputació, amb la col·laboració de la Generalitat 
i de les entitats memorialistes, participi d’una manera més o menys digna però que, 
també, dins les possibilitats pressupostàries que tenim aquest any, faci una 
commemoració del que va significar aquest exili de milers de catalans i catalanes que 
van haver de marxar l’any 1939. Fa setanta-cinc anys que s’estaria produint aquest 
massiu exili de gent. I el que volem és això.  
 
No acceptem l’esmena del PP perquè vol obrir una moció que parli de tot el que va 
passar durant la Guerra Civil, de totes les víctimes que hi va haver i creiem que és un 
debat que no ens porta enlloc, perquè continuem fent revisions històriques que no 
tenim, tampoc, gaire ganes de fer ni massa ganes d’avorrir amb revisionismes una 
mica sui generis. Per tant, la moció parla de l’exili i, si el Grup Popular ens fa una 
esmena vinculada a l’exili republicà, que és el que hauria de fer, no tenim cap 
inconvenient per debatre-la, però creiem que l’esmena del PP parla d’altres coses que 
no són el que es planteja la moció, la qual parla de les persones que estaven a les 
institucions republicanes i democràtiques i que van haver de marxar i canviar llurs 
vides perquè la repressió franquista els hi obligà. Insisteixo, parlem exclusivament 
d’això. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: També iniciarem la nostra intervenció 
posicionant-nos sobre la moció i crec que el senyor Funes ho ha explicat la mar de bé. 
Aquesta és una moció sobre el LXXV aniversari de l’exili republicà i, en tot cas, 
s’hauria pogut introduir una esmena que parlés d’això i hagués continuat sent una 
moció sobre l’exili republicà. Però, en tot cas, aquí no es parla dels morts produïts 
durant la Guerra Civil i, per tant, creiem que aquesta és una esmena 
descontextualitzada. També hem signat aquesta moció perquè creiem realment que 
els fets històrics ho són perquè marquen l’esdevenir d’un país i perquè suposen un 
abans i un després que cal que les generacions posteriors vagin paint, estudiant, 
analitzant i incorporant al relat del país. I les efemèrides són una bona eina per 
recordar, reivindicar i explicar aquests esdeveniments que han marcat, sobretot quan 
s’han estat silenciant durant dècades perquè parlen dels derrotats, i formen part de la 
memòria i de l’evolució del propi país. 
 



En el cas de Catalunya, els diversos estudis sobre l’exili republicà tenen realment una 
certa coincidència, sobretot en el de Javier Rubio, un dels millors que se n’han fet, que 
quantifica un exili de 470.000 persones en els primers dies de febrer de 1939, de les 
quals sols 70.000 sortiren per Irún i 400.000 sortiren per Catalunya. Per tant, tot i que 
en aquell moment l’exili que sortia per Catalunya no era només dels catalans ni molt 
menys sinó que ja hi havia gent de la resta de l’Estat que s’havia refugiat a Catalunya, 
és evident que el paper territorial de Catalunya, per un costat i, per l’altre, l’afectació de 
milers de catalans i catalans, que en un cens fet per la Generalitat en època posterior 
superava les 100.000 persones, és molt rellevant i té una gran incidència sobre el país. 
I tots sabem el que va passar després: els exiliats en edat militar en camps de 
concentració situats molt a prop de la frontera catalana i la diàspora que es produí per 
tot el món, reflectida en les biografies dels que la van patir. Per tant, creiem que això 
és, efectivament, un motiu d’estudi i de recordar per tal que mai més no torni a passar. 
 
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Ho deia molt bé el senyor Portabella: 
determinats esdeveniments determinen el destí d’un poble i d’un país. I jo afegiria, a 
més, que el passat ens ha de servir, efectivament, per projectar-lo sobre el futur i per 
recordar, sobretot, aquelles coses que no haurien de tornar a passar, per la qual cosa 
trobem un sentit especial a aquesta moció si la interpretem d’aquesta manera. 
 
Efectivament, nosaltres també pensem que l’esmena no s’adiu amb el sentir ni a 
l’ànima de la moció, perquè el que la moció fa, exactament, és recordar que fa setanta-
cinc anys les tropes franquistes entraren a Barcelona i als municipis del seu entorn, 
procedents de Tarragona, pel pont d’Esplugues, precisament el 26 de gener de 1939 i, 
en aquest moment, es va iniciar l’exili republicà. Un moment en què va començar una 
etapa molt negra per a Catalunya i per a Espanya, amb una pèrdua de les llibertats 
que existien abans de la Guerra Civil; amb el que significa la democràcia, de 
coincidències i de discrepàncies, però amb el que signifiquen aquestes pèrdues de 
llibertat. Per tant, és important, passats setanta-cinc anys, tornar a recordar i 
commemorar aquells episodis tan tràgics per a tanta gent, tantes persones i tantes 
famílies i, sobretot com deia, per projectar-lo sobre el futur perquè pensem que, bé jo 
no hi era en 1939 i els nostres joves, evidentment, no ho recorden si nosaltres tampoc 
hi érem i, per tant, és important que la Diputació de Barcelona també se sumi a 
aquests actes de commemoració i que aquesta memòria ens serveixi a tots nosaltres 
per aprendre de cara al futur. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Per les diverses intervencions que han fet els portaveus, entenem 
que no només discutim l’esmena del PP sinó que ja estem debatent automàticament 
sobre la moció.  Volia aclarir-ho per fer la meva intervenció. En primer lloc, entenc que 
l’esmena que proposa el PP no té a veure, de la mateixa manera que els altres grups 
diuen, amb el text d’aquesta moció. Entenc que seria matèria per a una moció diferent 
d’aquesta, que parla de l’exili després de la guerra i de les persones que el van patir. 
Dit això i no acceptant l’esmena, estem parlant d’exili i de quelcom que ha de ser a la 
memòria històrica de Catalunya i de  l’Estat espanyol. És evident que l’exili forma part 
de la desgràcia d’aquella guerra en què, com sempre i en totes les guerres, hi va haver 



vencedors i vençuts i és evident que l’exili va ser per a molta gent i a molts llocs del 
món. Ens podríem fixar en què els exiliats pitjor tractats foren els nens. Ens imaginem 
com es va viure l’exili cap a França i cap a Amèrica Llatina, especialment cap a Mèxic, 
on tots tenim constància dels “nens de Morèlia”, aquells nens que van sortir de 
Catalunya perquè els seus pares no volien que patissin l’horror de la guerra i que el 
govern de Cárdenas va acollir. Però si en coneixem la història ens adonem que la 
majoria es va quedar òrfena i exiliada, amb l’horror de la guerra i no sabent què va 
passar amb els seus pares, que els van enviar a Mèxic perquè no patissin aquests 
horror. Per tant, si agafes aquest fil i descobreixes què van viure aquests nens i el que 
va provocar la Guerra Civil, és evident que has de fer memòria i recordar-ho 
contínuament perquè les properes generacions ho tinguin clar.  
 
Exilis que han provocat molta literatura i que ens han mostrat sovint com és de cruel 
no poder retornar al teu país que estimes. Hi ha diversos textos, especialment un que 
m’agrada recordar, de Joan Oliver (Pere Quart), qui deia allò d’”una esperança 
desfeta, una recança infinita, una pàtria tan petita que la somio completa”. Quan algú 
que viu a l’exili diu això, t’adones de com pot ser de dur viure fora del teu país, tenint 
en compte i sabent que és el lloc que estimes, el lloc pel qual vols lluitar i el lloc on vols 
viure. I els exilis i les guerres porten al fet que això no sigui possible. Acabo, amb  
aquesta reflexió inicial: les guerres sempre comporten vencedors i vençuts i sempre 
comporten una quantitat de desnonats innocents que no han provocat ni participat, 
però que han viscut o han deixat de viure llurs vides amb les seves famílies, la seva 
gent i la seva terra. L’altre dia, vaig sentir una persona de 97 anys, qui havia viscut la 
guerra i parlava de l’exili, que deia una frase molt contundent perquè tots la tinguem en 
la memòria. Deia: “En la guerra no hi ha morts, els maten”. Aquesta és la realitat d’una 
guerra, la realitat de les persones que la van viure i aquesta és l’experiència de qui, no 
vivint la guerra, la van haver de patir durant més de quaranta anys. Dit això, 
evidentment el Grup de CiU votarà a favor de la moció. 
 
Intervé de nou el Sr. Villagrasa, qui diu: “Para marcar el posicionamiento del voto. 
Haremos una abstención porque estamos de acuerdo con hacer un reconocimiento 
público a todas aquellas personas que sufrieron el exilio a consecuencia de la Guerra 
Civil, pero también entendemos que todas las víctimas de ambos bandos necesitan el 
mismo reconocimiento. Y por eso haríamos una abstención.” 
 
La Presidència conclou dient que les esmenes presentades queden rebutjades amb el 
vot a favor del grup del PP i el vot en contra dels grups restants. 
 
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 (18), 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 43 
vots a favor i 5 abstencions.  
 
 
 
 



3.- Moció que presenten els grups d’ICV-EUiA-EPM, PSC-PM i ERC-AM de la 
Diputació de Barcelona, de rebuig a la resolució de la Generalitat de Catalunya 
sobre la distribució als municipis de Catalunya del Fons de Cooperació Local de 
l’any 2013. 
 

El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de 
recursos els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la 
Generalitat de Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració 
jurídica d’una transferència d’assignació territorial destinada a finançar globalment 
l’activitat dels ens locals i, per aquest motiu, aquests la poden destinar lliurement per 
fer front a despeses i inversions derivades del seu funcionament o de l’acompliment de 
les seves competències. En són destinataris els municipis, les comarques i les entitats 
municipals descentralitzades de Catalunya. 
 
Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir 
el Fons, d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les 
especificitats de l’organització territorial de Catalunya.  
 
Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum de 
població agrupada per trams a nivell de cada ens local); de despeses derivades de la 
gestió del territori (existència de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, 
capitalitat comarcal, població disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com 
ara l’existència de diferències en la renda comarcal per càpita). 
 
Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de 
desembre de 2013, amb nous criteris que no s’han debatut, ni consensuat amb els 
ajuntaments. 
 
Atès que la resolució fixa l’import en concepte de la participació en els ingressos de la 
Generalitat en 37.570.998,94 euros pel tram de lliure disposició, condicionat a 
l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de 
mesures fiscals, administratives i financeres que hores d’ara no està aprovada i no 
respecta els principis de suficiència financera del món local i desgasta la confiança 
mútua que ha d’existir entre els ajuntaments i el Govern de la Generalitat. 
 
Atès el que significa de menyspreu al món local expressat pel Govern de la Generalitat 
amb aquesta resolució i la total oposició als criteris emprats en l’atorgament, ja que no 
s’ajusten als principis que sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen, 
especialment, els preceptes continguts a l’article 219 de l’Estatut de Catalunya i als 
articles 197 i 198 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que segons aquests articles, correspon a la Generalitat, la creació d’aquest Fons i 
també la seva distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost ...d'acord amb els 
criteris que legalment s'estableixin”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució 
han de tenir en compte les especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les 



modificacions sobre el règim de les competències locals que resulten de la legislació 
de règim local i de les lleis sectorials”. En aquest sentit, l’art. 51 de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de 2012 contempla que la partida GO 03 
D/460.0003/711 del pressupost del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, en concepte de participació dels municipis en els ingressos de la 
Generalitat, finança: a) La participació de lliure disposició, amb un import de 
92.041.661,34 euros; i b) la participació per al foment de la prestació supramunicipal 
de serveis, amb un import de 4.200.000 euros. 
 
En tot cas, segons assenyala el mateix art. 54 de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de 2012, el lliurament de les participacions del Fons de Cooperació Local 
restarà condicionada a què “els ens locals destinataris compleixin adequadament 
l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els 
qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, i els comptes anuals a la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial”. 
 
Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del Govern, de 27 d’agost, pel qual 
es modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de 
desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els 
del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig, s’autoritza al “conseller 
d’Economia i Coneixement per tal que pugui portar a terme la modificació dels actuals 
límits dels crèdits prorrogats mitjançant el Decret 164/2013, de 14 de maig, per tal que 
els crèdits per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, es prorroguin, en el seu conjunt, 
fins a un import màxim d’un 91,4% del pressupost inicial 2012”, i el Fons de 
Cooperació Local estava inclòs al capítol 4. 
 
Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es 
correspondrien als criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya del 2012. 
 
Atès que es produeix una  reducció substancial de recursos i un canvi de criteris en les 
distribucions de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de cooperació local per al 2013, vinculats exclusivament als saldos de la PIE de 2013 
en relació a 2012 a data de novembre de 2013. 
 
Atès que les partides corresponents del Fons de Cooperació Local 2013 pel que fa a 
les EMD’s i als consells comarcals, han estat atorgades al llarg de l’any 2013 i en les 
quanties establertes per l’art.53 de la Llei de Pressupostos de 2012. 
 
Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 37, 7 milions d’euros destinats al 
Fons de Cooperació local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat del 2012 s’hi 
destinaren 92,4 milions d’euros), exclouen 107 municipis que representen una població 
de 5,6 milions d’habitants; és a dir quasi el 75% de la població de Catalunya. I pel que 
fa a la província de Barcelona s’exclouen 64 municipis, que representen una població 
de 4.508.188 habitants. 



 
Atès que aquesta resolució comporta la discriminació i marginació  d’aquests 
municipis, que ve agreujada per una situació financera ja precària atès el deute de la 
Generalitat amb els ajuntaments i que repercutirà en la qualitat i la garantia en la 
prestació dels serveis que la ciutadania precisa i que són més necessaris que mai pel 
context de crisi 
 
Atès que la participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no són 
excloents de la participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet 
que ha prevalgut com a criteri principal en la resolució del Fons per al 2013. 
 
Atès que de l’anàlisi de la Resolució es desprèn amb claredat que no s’ajusta a 
l’ordenament jurídic vigent i que incorre en vicis de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat 
en la mesura que: 
 
Ha estat dictada en infracció del principi de reserva de Llei del Parlament de 
Catalunya, establert en aquesta matèria per l’article 219.1 del Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
Ha estat dictada per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria, en la 
mesura que la dotació del Fons de cooperació i la determinació dels criteris de 
distribució entre els governs locals, correspon al Parlament de Catalunya. 
 
Vulnera la normativa sobre compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos 
futurs, regulada per l’article 21 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2012, prorrogada per a l’any 2013; i els articles 36 i 
38.1 del Reial Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
Utilitza un criteri de distribució mancat de fonament legal i que: 

- És contrari a l’article 219.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i  a l’article 51 
de la Llei 1/2012, de Pressuposts de la Generalitat de Catalunya de 2012, 
prorrogada per Decrets de la Generalitat de Catalunya,  

- Atorga, arbitràriament, caràcter definitiu als resultats econòmics de les bestretes 
corresponents als exercicis 2012 i 2013, de la participació en els ingressos de 
l’estat (PIE); quan és prou sabut que les esmentades bestretes no predeterminen 
en cap sentit les quantitats que finalment rebrà cada entitat local pel concepte de 
participació en els ingressos de l’Estat, ja que es troba subjecte  a la 
determinació de la liquidació definitiva. 

 
Atès que aquest criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens necessari 
amb el municipalisme. 
 
Atès que la resolució no dóna compliment als objectius i finalitats del Fons de 
cooperació local. 
 
Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als ajuntaments afectats un 
important ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i 



que ho faci el 27 de desembre quan els ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva 
d’introduir mesures correctores a la despesa municipal que evitin la generació de 
dèficits a la liquidació de l’exercici. 
 
Atesa la vinculació de la resolució a uns pressupostos encara no aprovats de 2014 i 
que contemplen una distribució i criteris amb quanties assimilables als darrers 
pressupostos aprovats. 
 
Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local per part 
del govern de l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local) que representa la culminació de la 
recentralització, privatització i cop d’estat als ajuntaments requeriria d’un consens i 
front molt ampli entre les forces polítiques contràries a aquesta reforma.  

 
Els grups d’ICV-EUiA-EP, PSC i ERC proposen al Ple de la Diputació de Barcelona els 
següents acords. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Requerir el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una nova 
distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, d’acord amb els criteris 
continguts a l’article 51 de la Llei 1/2012 de 22 de febrer, i amb respecte a la resta de 
disposicions de l’ordenament jurídic vigent, i amb diàleg amb el món local. 
 

Segon.- Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el 
món local respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates 
en les quals s’ha publicat (DOGC del divendres 27 de desembre) que deixa poc marge 
a les al·legacions i deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents 
previsions.   
 

Tercer.- Donat que la Diputació de Barcelona vetlla per la defensa dels governs locals, 
encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Barcelona l’estudi de la validesa legal 
de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, i el seu suport jurídic als 
ajuntaments de les comarques barcelonines per tal  que, si s’escau, puguin prendre les 
accions legals que convinguin per defensar l’equitat local i la suficiència de recursos 
per al conjunt del món local. 
 

Quart.- Trametre aquests acords al president del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a la vicepresidenta del Govern de la Generalitat i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les 
entitats municipalistes FMC i ACM. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Cayuela, qui diu: Faré 
una intervenció breu perquè hi ha moltes mocions i moltes paraules, però aquest és un 
tema important. El 18 de desembre de 2013, la Generalitat va comunicar que hi havia 
un canvi de criteri en un fons tan important com és el Fons de Cooperació Local (FCL), 
el qual afecta, per tant, tots els municipis del nostre país. Aquesta comunicació en 



unes dates que, a més, donaven poc marge als municipis per ja no suposar si estaven 
o no d’acord sinó per poder establir una negociació per veure si es podia arribar a un 
consens és, en aquestes dates, absolutament inviable. A més, aquest canvi de criteri i 
aquesta disminució de la partida en gairebé 1/3 dels fons que hi havia fins a aquest 
moment deixen els ajuntaments en una situació molt complicada, perquè no podem 
oblidar que aquests fons són les transferències que diem “no condicionades”, és a dir, 
que els municipis poden decidir a on destinen aquests recursos per treballar l’equilibri 
territorial. I, de fet, aquests són la millor eina que té la Generalitat de Catalunya per 
garantir el reequilibri territorial i aprofundir-hi.  
 
Aquests criteris, que s’han canviat de cop i volta per part de la Generalitat, no han 
estat debatuts ni molt menys consensuats amb els municipis. Exclouen 107 municipis 
de Catalunya, el 75% de la població. No compleixen els principis que s’estableixen a 
l’Estatut de Catalunya i, per tant, no tenen raó de ser ni té raó de ser iniciar aquest 
procés en aquestes dates tan complicades i sense el consens dels municipis ni 
negociació prèvia. És per aquest motiu que demanem en aquesta moció, a l‘igual que 
els altres grups que la subscriuen, que es torni a l’inici;  que es parli amb les entitats 
municipalistes i amb els representants dels ajuntaments de Catalunya, perquè no 
podem oblidar que molts alcaldes i moltes alcaldesses, independentment del color 
polític, s’han manifestat en contra d’aquest canvi de criteris sense negociació prèvia i, 
per tant, proposem aquest retorn al punt inicial.  
 
Ens consta que, en les darreres setmanes, hi ha hagut negociacions entre Governació 
i les entitats municipalistes, però el que ens arriba d’aquestes negociacions ens parla 
que només s’està parlant del 2014 i, per tant, es deixa de banda corregir aquesta 
decisió, diguéssim, incorrecta o inapropiada que perjudica molt els ajuntaments per al 
2013. Demanem que es torni al punt inicial, que aquestes negociacions amb les 
entitats municipalistes també afectin la dotació del 2013 i, sobretot, que es mantinguin 
els criteris de distribució que hi havia fins l’any passat. Per què? Perquè aquesta és la 
millor eina, com dic, amb aquests criteris de població, distribució territorial, densitat de 
població, nuclis disperso i altres similars, per fer que tingui la utilitat per a la qual es va 
crear. 
 
S’incorpora a la sessió el diputat Sr. Garcia Albiol. 
  
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Per a nosaltres, aquesta moció reflecteix 
diversos malestars i diverses discrepàncies en relació amb Governació i amb la 
distribució del FCL que afecten diferents fronts. D’entrada, la veritat és que considerem 
que s’ha estat absolutament desafortunat amb les formes. Un canvi sobre els criteris 
de distribució del FCL, que és tan extraordinàriament important per als municipis, 
sense consensuar-lo ni debatre’l amb aquests municipis ens sembla, de veritat, un 
inacceptable menysteniment als municipis. I no podem acceptar, de cap de les 
maneres, que amb nocturnitat i festivitat, podríem dir, el 27 de desembre de 2013, de 
sobte i sense que els municipis afectats ho sabessin, es produís l’anunci que els 
afectava de manera clara en el tancament de balanços sense capacitat de maniobra. 
Hi havien pressupostat això i es troben, de cop i volta, amb un disgust majúscul que 



els desequilibra, a més, el tancament pressupostari. Francament, considerem això 
com una deslleialtat institucional inassumible.  
 
Es produeixen, després, unes declaracions per part de la vicepresidenta i aquestes 
declaracions venen a dir que en 2014 això no passarà i retornaran el de 2013 en els 
tres pròxims anys i, clar, t’ho mires i dius que, si alguna vegada s’hagués complert 
l’anunci del pagament del deute que té la Generalitat amb els ajuntaments (i mira que 
s’ha dit vegades), t’ho podries creure però com això no ha passat i com les úniques 
declaracions que escoltem són: “no pateixin, no pateixin que pagarem el deute”, però 
en canvi no es paga el deute, estem molt preocupats. I, és evident, que el que més 
ens preocupa és la repercussió que això té sobre els serveis i la qualitat dels serveis 
que presten els municipis, en un moment en què hi ha unes creixents demandes dels 
serveis que es presten a la ciutadania. I ara es produeix un canvi que perjudica 
clarament la ciutadania d’aquests 107 municipis. Per tant, el que creiem que s’ha 
d’arreglar, aquest any, és l’afectació negativa que ha produït sobre aquests 107 
municipis i que es tingui en compte els comptes d’aquests municipis però, també, que 
les necessitats de serveis són més grans que mai en aquest municipis i que afecten de 
manera nefasta el conjunt de la ciutadania. 
 
També considerem que aquesta decisió és de dubtosa legalitat i no tenim molt clar que 
s’hagi pres en un marc legal tant a escala catalana com estatal, per la qual cosa 
creiem que aquí hi ha marge i que el sistema no és anar per aquí sinó que és mirar 
d’arribar a un acord en el qual es faci enrere en relació amb aquests 107 municipis 
afectats: Però no veiem tampoc clar que estigui ben sostinguda la legalitat d’aquesta 
decisió. Per acabar, mostrar la preocupació que, entre la Llei de racionalitat i 
sostenibilitat dels òrgans locals, maleïda racionalitat i maleïda sostenibilitat, i 
actuacions com aquesta, al final els municipis són la Ventafocs quan la realitat és que 
són el primer nivell d’atenció a la ciutadania i estan complint amb escreix en mirar de 
resoldre la situació de moltes famílies que estan en situacions desesperades o bé no 
saben com sortir-se’n. I, per tant, hi hauria d’haver un replantejament en relació amb 
com es tracta i com es reconeix la importància i el prestigi dels municipis. I no pot ser 
que tothom es fiqui amb ells, per una banda o per una altra, perquè el paper dels 
municipis és fonamental en els serveis prestats a la ciutadania.  
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: 
“Desde el Grupo Popular, ya avanzamos que votaremos a favor de la moción 
presentada porque estamos en contra de la decisión que, de forma unilateral, el 
Gobierno de la Generalitat ha tomado al suprimir el FCL de 107 municipios catalanes. 
Esta actuación ha demostrado una muy grave falta de lealtad institucional, porque ha 
demostrado una falta de diálogo y una falta de sensibilidad hacia los municipios de 
Cataluña, a quienes ni se informó y que se enteraron por el DOGC. Y por el DOGC 
nos enteramos que disminuye la cantidad global, de 92 millones de euros a 37 
millones de euros, y que se deja en cero la aportación a 107 municipios, más de 5,5 
millones de catalanes. Y todo ello, como bien decía el señor Portabella, a cuatro días 
de finalizar el año 2013, cuando el gasto en servicios ya está, seguramente, incluido 
en sus presupuestos municipales. 
  



Muchos de estos ayuntamientos a quienes se ha suprimido o recortado el FCL 
seguramente ya están cumpliendo ajustes o planes de estabilidad presupuestaria, 
están cumpliendo con la Ley de Morosidad intentando pagar en treinta días a sus 
proveedores y esta actuación, unilateral y desleal, del Gobierno de la Generalitat va a 
hacer que esto repercuta en los presupuestos municipales. ¿Qué la Generalitat tiene 
una delicada situación económica? Sí. ¿Qué hay dinero para según qué cosas? Sí. 
¿Qué hay que priorizar en qué se gasta el dinero público? Sí. Para nosotros, es una 
prioridad que estos 5,5 millones de catalanes tengan esta partida presupuestaria que 
afecta a su día a día y no gastarla en otras cosas que, al final, son castillos en el aire. 
Por todo ello, votaremos a favor de la moción presentada.” 
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes – Progrés 
Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Faré primer una intervenció des del punt de vista polític 
de la moció i, després, molt breument, oferiré els aspectes més de legalitat. 
Començaré dient que aquesta no és la forma de construir un país, perquè un país té 
com a referència la primera porta de la ciutadania, que som els ajuntaments, i és 
imprescindible, per tant, que hi hagi aquest diàleg, aquesta cooperació i aquesta 
col·laboració entre el Govern de la Generalitat i els ajuntaments del país. 
 
Dit això, efectivament, aquesta resolució es va prendre el 27 de desembre de 2013, es 
va fer sense diàleg ni consens amb aquests ajuntaments, que també configuren el 
país, com deia, i a més trenca el principi d’equitat, cosa que han dit els portaveus que 
m’han precedit. Trenca el principi d’equitat perquè és veritat que disminueix l’aportació 
global però, a més, tenim 107 ajuntaments a tot el país, més de 60 a la província de 
Barcelona, que no reben ni un sol euro d’una aportació que ha de servir per finançar 
serveis bàsics de la nostra ciutadania, que ens ajuden a pagar això. I aquests 107 
ajuntaments representen més de cinc milions de persones, per la qual cosa es 
produeix discriminació entre els ciutadans en funció del seu municipi. I estem parlant, a 
més, d’una població molt gran. Per tant, no s’entén que es tracti de municipis com, 
això, Sabadell, l’Hospitalet, Manresa, Mataró, Igualada, Granollers, Esplugues o 
Martorell que no rebem (veig que molts dels vicepresidents m’assenyalen amb el dit) ni 
un sol euro per poder finançar aquests serveis bàsics de la nostra ciutadania i, per 
tant, el que denunciem aquí en aquesta moció és aquesta primera part política: trencar 
el principi d’equitat i no fer consens amb els ajuntaments.  
 
Per acabar, faré també uns apunts en la part d’aquesta dubtosa legalitat. És veritat 
que aquesta decisió no es pot fer a través d’una resolució, així ho recull la normativa 
vigent, i, a més, aquests principis ja estan continguts en unes normatives i, per tant, no 
es poden canviar per uns altres que no tenen cap tipus de sentit perquè pensem que, 
en el fons, el que ha mogut tot això és l’aportació que alguns hem rebut per part del 
Govern de l’Estat, tenint en compte que això no són res més que bestretes que anem 
rebent però no sabem què passarà quan fem la liquidació de 2013. I, fins i tot, ens 
podríem veure doblement perjudicats si, com en algun altre any, resulta que aquesta 
liquidació surt negativa. Per tant, pels motius de manca de consens, motius polítics, 
però, també, pels motius de la més que dubtosa legalitat, votarem a favor d’aquesta 
moció. 
 



A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Contestant a la Presidència dir que sí que sóc afectat, com a 
alcalde d’aquells que heu assenyalat de zero, de zero en aportació econòmica, no de 
gestió política; no ens equivoquem perquè, a vegades, s’interpreta malament. CiU 
votarà a favor de la moció perquè entenem que les formes no han estat les 
adequades, és a dir, que el que es proposa o es fa des del Govern de la Generalitat 
afecta directament els municipis, amb pressupostos ja tancats. El 27 de desembre, els 
municipis que ja hem fet la feina ja estem tancant pressupostos. Per la qual cosa 
entenem que no és la manera de fer-ho i que caldria, o cal, tenir converses més àgils i 
efectives amb les associacions municipalistes, que són les representants, al final, dels 
municipis. 
 
Abandona el Saló de Sessions la diputada Sra. Imma Moraleda. 
 
Per tant, diguem que per aquesta via no estaríem absolutament d’acord amb les 
formes i la manera en què ha treballat Governació, però el que passà és que també 
hem d’entendre un tot i, des de la creença absolutament municipalista de CiU, també 
tenim l’obligació de saber en quina situació està el país, de quina manera ha passat 
això i en quin moment econòmic ha passat això. És evident que, com deien els 
portaveus, cinc milions de persones han patit el fet que no hi hagi aquesta aportació, 
per la qual cosa aquesta disminució en l’aportació que fa Governació als municipis 
afecta els serveis públics d’aquests cinc milions de persones, però hem de recordar 
una altra qüestió que és, segurament, la que ens porta a aquesta situació i a unes 
altres que estan passant al país en els últims anys. És evident, ho sabem tots però ho 
vull recordar en aquest Ple, que, des de 2009 fins al 2013, la Generalitat ha deixat de 
rebre més de 5.500 milions d’euros per part de l’Estat i que, entre 2012 i 2013, hi ha 
una diferència d’aportació de 1.200 milions d’euros, sense tenir en compte la 
Disposició addicional tercera, on es parlava d’aquelles quantitats que s’havien d’invertir 
però que no es van invertir. I és evident que els ajuntaments necessitem aquests 
diners del FCL, només faltaria. I els hem de reclamar, els hem de demanar i hem 
d’intentar aconseguir que segueixin arribant, però també és veritat que, com a 
ciutadans del país, no com aquests 5,5 milions sinó com a 7,5 milions, que hem hagut 
de patir la davallada en les aportacions de l’Estat i, per tant, la retallada, paraula que 
no sembla molt convergent però que se sent contínuament, de l’Estat als ciutadans de 
Catalunya. 
 
Abandona el Saló de sessions la diputada Sra. Núria Marín. 
 
Dit això, tenint en compte el context general del que està passant al país, la 
vicepresidenta del Govern de la Generalitat ha dit que això s’esmenarà, que ha estat 
una qüestió puntual de 2013, que es retornarà, en 2014, a la mateixa quantitat que es 
tenia en 2012 i que la quantitat que, en 2013, s’ha deixat d’aportar als ajuntaments 
serà reintegrada en tres anualitats (2014, 2015 i 2016). Governació i la Generalitat 
tractarien d’esmenar aquestes quantitats que els ajuntaments han deixat de rebre amb 
aportacions superiors que complirien aquests terminis que no s’han fet durant 2013. 
Per tant, amb aquesta situació i amb aquesta voluntat d’esmenar-ho, malgrat que 
entenem que les formes no han estat les més adients, la voluntat que veiem per part 



del Govern, tot i aquesta situació de menors ingressos que patim des de fa uns anys, 
ens fa votar a favor de la moció perquè entenem que les formes no són les adients 
però, també, fem constar quin és el context, que sabem quin és l’objectiu de dèficit que 
l’Estat imposa a Catalunya malgrat que el PIB que té, que sabem la realitat i que, per 
tant, no podem entendre que, de vegades i mal que ens pesi, toca rebre als que 
menys culpa tenim: els municipis i els ciutadans. En tot cas, insisteixo, hauríem de 
tenir en compte com l’Estat espanyol tracta els ciutadans de Catalunya tant a escala 
nacional com municipal. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups 
següents: de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), del Partit Popular (6), d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i d’Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (2).  
 
4.- Moció que presenten els grups d’ICV-EUiA-EPM i ERC-AM de la Diputació de 
Barcelona, de rebuig a la pujada tarifària de l’ATM. 
 
Atès que el Consell d'Administració de l'ATM reunit el 23 de desembre de 2013 va 
aprovar un increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d’una zona ha 
augmentat un 5%, i la T50/30 un 8%, uns increments que no tenen res a veure amb 
l'increment d'IPC. 
 
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduir 
els seus ingressos globals, i quan l'IPC general es del 0,3% l'única proposta 
comprensible socialment era la de congelar les tarifes. 
 
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el 
dret a la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat sostenible 
forma part de les solucions als problemes de congestió, contaminació local, canvi 
climàtic i de la dependència energètica exterior, cal afavorir-la amb unes tarifes 
assequibles. 
 
Atès que l’actual estructura de zones tarifàries, a banda de generar greuges entre 
ciutadans de municipis limítrofs, des incentiva l’ús del transport públic col·lectiu com a 
conseqüència, entre d’altres motius,de la diferència de tarifes difícilment justificables i 
poc comprensibles per la ciutadania.  
 
Atès que d'altre banda, a la vista de les dificultats per cobrir les despeses d'explotació 
del transport públic metropolità, es fa imprescindible que el Govern català, com preveu 
la Llei de Mobilitat des del 2003, impulsi l'aprovació d'una llei de finançament del 
transport públic que creï nous recursos financers, tal i com diu la disposició addicional 
vuitena de la Llei de Mobilitat, 9/2003, que diu literalment,  
 



“En el termini d'un any a partir de l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern a de presentar 
un projecte de llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de 
promoció de l'ús dels combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu” . 
 
Els grups d'ICV-EUIA-EPM i ERC-AM de la Diputació de Barcelona proposen al ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- El ple de la  Diputació de Barcelona manifesta el profund desacord per 
l'increment de les tarifes de transport metropolità per l'any 2014 que ha aprovat el 
Consell d'Administració de l'ATM. 
 
Segon.- El ple de la Diputació de Barcelona insta al Departament Territori i 
Sostenibilitat a accelerar la implantació de la T mobilitat com a única targeta per la 
ciutadania que permetrà utilitzar tots la majoria de serveis públics de transport de 
Catalunya simplificant la diversitat de títols transport públics existents avui.  
 
Tercer.- El ple de la Diputació de Barcelona proposa a l’ATM que es rectifiquin les 
tarifes del 2014.  
 
Quart.-  El Ple de la Diputació de Barcelona atenent a que el finançament del transport 
públic és avui un dels principals problemes que afronten els municipis del nostre 
territori demana a l’alcalde de Barcelona -també en la seva qualitat de president de 
l’AMB- que exigeixi la convocatòria de una cimera amb el president de la Generalitat 
de Catalunya i el president del Govern espanyol per analitzar i acordar solucions al 
finançament insuficient del transport públic. 
 
Cinquè.- Demanar el Govern de la Generalitat que compleixi la Llei de Mobilitat 9/2003 
i que de manera URGENT, enceti els treballs per aprovar una Llei de Finançament del 
Transport Públic. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords a l'ATM, a l'AMB, als grups municipals 
parlamentaris, a l'Associació per la promoció del Transport Públic, a la CONFAVC, i als 
sindicats representatius de la província de Barcelona. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al President del Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Funes, qui diu: 
Bàsicament, per ser breu, aquesta moció busca dues coses. Una, reconèixer que hi ha 
un error i que, per tant, les administracions públiques ens hem equivocat amb 
l’increment de les tarifes. Dos, intentar buscar un equilibri entre el que aporta la 
ciutadania i el que aporten les administracions al finançament de la Llei. Creiem que 
els acords estan clars en aquest sentit. En aquests moments, l’increment aprovat per 
l’ATM és superior al cost de la vida. Les famílies pateixen la crisi econòmica i, per tant, 
entenem que l’increment de les tarifes ha estat excessiu i quan entenem que la majoria 
de les famílies, especialment aquelles amb més dificultats econòmiques tenen més 
necessitats, creiem que és excessiu haver pujat com s’han pujat les targetes T-10 i T-
50/30. Per tant, la primera part és reclamar a l’ATM que revisem i rectifiquem la pujada 
de tarifes. 



La segona part de la moció busca fer compliment del que diu la Llei de mobilitat 
9/2003, que diu que hem de tenir una Llei de finançament del transport públic. Per tant, 
comencem els treballs, intentem emmarcar, a partir d’un debat públic entre els màxims 
representants públic de l’Estat i els del nostre país, les bases del que hauria de ser el 
finançament del transport públic, metropolità en aquest cas, però del conjunt de 
Catalunya també, per intentar avançar en una Llei que ens permeti finançar d’una 
manera compartida, una part, pels usuaris, mentre que l’altra, pels pressupostos i les 
aportacions de tributs. 
 
Aquesta és la proposta que fem, que ens sembla força assenyada i ve a dir que és 
urgent que es faci això. En paral·lel, també us avancem que el nostre Grup 
parlamentari ha proposat, hem tornat a proposar al Parlament de Catalunya que es 
posi a fer i el que demanem és que la Diputació plantegi a la Generalitat, al Govern 
espanyol, a l’ATM i als diferents ens que puguin participar en el finançament del 
transport públic que s’hi posin, perquè les famílies no poden assumir més increments. 
Aquest és el plantejament, que ens sembla prou senzill sense voler entrar en com hem 
arribat fins aquí i quins són els elements que fan que la situació del transport 
metropolità sigui crítica en aquest moment, elements de diagnòstic que compartim 
segur les persones que estem aquí assegudes, però al final es diu que el transport 
públic metropolità és necessari per a la gent i, per tant, hem de buscar un sistema de 
finançament amb garanties sense castigar qui més pateix aquesta crisi.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Amb una situació de crisi i d’increment de 
les desigualtats, probablement el més assenyat que poden fer les administracions és 
mirar de corregir aquesta situació enfortint els serveis bàsics, llum, aigua, gas, 
electricitat, educació, habitatge, i el dret a la mobilitat; i el transport públic és la 
garantia d’aquest dret. Som conscient de la crítica situació econòmica que tenen TMB i 
l’ATM, on no tenim representació en aquests moments, som els únics que no vam 
poder votar, i ens va sobtar que no hi hagués cap vot en contra de la pujada de tarifes 
perquè realment aquesta pujada de tarifes, en el cas de la T-10, que com vostès 
saben és el títol que utilitza el 90% de la gent, i no m’invento el percentatge, almenys 
en la Zona 1, creix un 5,1%; el bitllet senzill, un 7,5% , i la T-50/30, un 8,4%. Per tant, 
molt per sobre de l’IPC. I sembla que amb una situació de crisi i d’increment de les 
desigualtats, probablement el més assenyat que poden fer les administracions és mirar 
de corregir aquesta situació enfortint els serveis bàsics. 
 
Nosaltres, és un tema que ens agrada, però no per això ens allargarem més del 
compte, hem mirat quina ha estat l’evolució dels increments dels diferents títols de 
l’ATM i, des del 2001, tenim la sort de tenir tota la seqüència, el bitllet senzill ha 
incrementat el seu cost un 124%; la T-10, el més utilitzat, el 93,61%; la T-50/30, un 
91,10%. I no els atabalo més, però tots els percentatges són tan desproporcionats com 
els que acabo de dir i, per tant, és evident que, tot i conèixer les dificultats 
econòmiques que tenen TMB i ATM, la via de continuar incrementant el preu dels títols 
per sobre de l’IPC no porta enlloc. Això té un topall que és al qual ha arribat el sistema 
de transport de l’AMB i propers, que ja està prop del 50% del copagament, i que, 
conjuntament amb Berlin, ja està en el Top 2 d’Europa. No resoldrem, per aquesta via, 



ni el dèficit de cada any ni el deute acumulat per TMB, que passa de 770 milions. 
Abans s’ha dit i ho compartim: promoure una Llei de finançament del transport, i aquí 
el PP s’ha omplert la boca durant anys dient que s’havia de fer, ara tenen majoria 
absoluta i res. Mans a l’obra, que segur que tindrà, en aquest aspecte, el suport 
incondicional de tots els grups. I es pot fer una altra cosa també: que no hi hagi aquest 
maltractament econòmic a Catalunya per part de l’Estat espanyol, al qual es feia 
referència en una altra moció, perquè és sistemàticament i transparentment clar i 
incontestable. Si no, mirin què ha passat amb l’ATM: en els últims tres anys, l’Estat ha 
disminuït un 37% la seva aportació. I aquí no es pot atribuir la responsabilitat a la 
Generalitat ni a l’Ajuntament de Barcelona perquè la Generalitat de Catalunya, tot i la 
situació econòmica existent, ha augmentat la seva aportació un 12% en els últims tres 
anys i l’Ajuntament de Barcelona, amb uns pressupostos no comparables als de l’Estat 
ni als de la Generalitat, ha augmentat la seva aportació un 10%. Per tant, aquí hi ha 
una font desestabilitzadora del transport públic molt clara i incontestable: l’Estat. I és 
clar que hem de demanar una Llei de finançament del transport públic i que hem de 
demanar que l’Estat faci una aportació corresponent a l’esforç de les altres 
administracions i a la necessitat de no generar dèficit i de mirar d’anar neutralitzant el 
deute però, és clar, això no vol dir que puguem estar d’acord amb el fet que l’ATM vagi 
pujant el preu dels diferents bitllets del transport públic desproporcionadament per 
sobre de l’IPC. 
 
Per tant, el que aquí estem demanant és que el Govern tingui present la difícil situació 
de moltes famílies que no poden fer front a aquest increment en el transport públic i, a 
més, em sembla que surt en el punt 2 o el punt 3 d’aquesta moció, que tingui en 
compte que està a punt de preparar-se la gran revolució en l’etiquetatge del transport 
públic amb la T-Mobilitat, que representarà un canvi molt substancial, i que no s’apugi 
el preu dels transport públic fins que s’apliqui la T-Mobilitat, que ja està en proves i 
prevista per als propers mesos. Aquests mesos, almenys, i amb un pagament més just 
en funció dels cops que agafes el transport públic i la distància recorreguda, deixem 
que la ciutadania no tingui aquest patiment afegit amb uns increments totalment 
desproporcionats. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: 
“Desde el PP, votaremos a favor de la moción presentada porque encontramos 
abusiva la subida del precio del transporte público, una subida en donde hemos de 
recordar que el Área Metropolitana de Barcelona está gobernada por CiU, PSC, ICV y 
ERC y decir que se han equivocado está muy bien pero actúen y vayan al foro en que 
se tiene que decir que el precio público se tiene que rectificar. 
 
Entendemos que los precios, al final, castigan el uso del transporte público, que 
triplican el IPC en muchas ocasiones y, de alguna manera, penaliza a los usuarios 
habituales. Hemos de recordar que muchas personas, en tiempos de crisis, han 
dejado el uso del vehículo privado precisamente para usar el transporte público y se 
les está penalizando económicamente con estas subidas de precios. Tenemos la T-
50/30, con un aumento del 8,4%; la T-10, con una subida de más del 5%, pasando a 
costar 10,30 euros, que curiosamente son 1.714 pesetas, esto ya es obsesivo, y nos 
encontramos con que, si de alguna manera ustedes quieren rectificar, aparte de la Ley 



Catalana de Financiación del Transporte Público, que sí se puede hacer en el 
Parlamento de Cataluña, lo que tienen que hace es ir a la autoridad metropolitana en 
vez de quedar bien y hacer un brindis al sol en este Pleno y rectificar en donde se 
tiene que rectificar para no castigar más al usuario del transporte público del Área 
Metropolitana de Barcelona.” 
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: La virtut d’aquesta moció és que ens fa 
reflexionar a tots plegats sobre aquest moment, que és molt difícil per a la ciutadania. 
Per tant, hem tingut altres períodes on s’han pogut incrementar aquestes tarifes 
sempre en sintonia amb l’IPC, però en uns moments com aquest, en què molts 
ajuntaments estan fent contencions en la pujada de taxes i tributs, també és lògic que 
es puguin revisar aquestes coses en sintonia amb el moment i més tenint en compte 
que l’IPC general, com diu molt bé la moció, és del 0,3%, per la qual cosa res no 
justifica aquestes pujades de les tarifes que trobem desmesurades. 
 
Però l’altra virtut d’aquesta moció, sobretot, és que demana que parlin les 
administracions, que és molt necessari que ens posem d’acord, que s’elabori ja 
aquesta Llei de finançament del transport públic que fa molts anys que necessitem i 
que es posin en marxa les eines i els marcs per poder finançar el transport públic, 
utilitzat per tanta gent, com es mereix. Clar, em resulta curiós sentir com es fa aquesta 
crítica, poc rigorosa a vegades, perquè si tenim un veritable problema per finançar és 
perquè les aportacions de l’Estat han disminuït d’una manera dràstica. No es tracta 
tant de les altres administracions que també hi col·laboren com del Govern de l’Estat i, 
per tant, no és una cosa exclusiva de l’ATM, la qual haurà de ser responsable i 
entendre que és un moment excepcional i especial i que, a més, el cost de la vida s’ha 
congelat, per la qual cosa aquestes tarifes han d’anar en sintonia amb això, que no 
estem fa sis, set o vuit anys, que és un moment, torno a dir, molt especial en què se 
sumen tantes coses que encara no podem afegir aquesta pujada de les tarifes, però 
sobretot, a banda del que puguem fer les diferents forces polítiques amb la nostra 
representació aquí o allà, el que sí necessitem és que l’Estat no discrimini la ciutadania 
de Catalunya, en aquest cas la ciutadania que utilitza el transport públic d’aquesta 
zona. Per tant, responsabilitat i seny a tothom. Reflexionem sobre això però és 
important,  i com a socialistes ho volem dir a la Diputació, que revisem aquesta pujada 
de les tarifes. I, per això, votarem favorablement. 
 

A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Intentaré ser breu i posicionar el Grup de CiU. Per primera vegada 
en la història de la Diputació de Barcelona es parla dels preus del transport públic, 
especialment els de l’Área Metropolitana de Barcelona. He buscat en l’hemeroteca 
històrica de la Diputació i és curiós que, en trenta-cinc anys no s’ha discutit mai aquí 
cap modificació del preu de bitllets i targetes de l’ATM ni s’ha fet cap acord relacionat 
amb això. És evident que no hi participem ni hi tenim competències i el màxim que 
podem fer aquí és aportar una moció. Curiosament, això no s’ha fet mai i aquesta és la 
primera vegada.  
 

En les intervencions que m’han precedit, el senyor Portabella ens ha anunciat que, des 
del 2001 fins ara, el transport ha pujat entre un 90% i un 100%, cosa que ha anat 



passat al llarg dels anys i no ens hi hem trobat al Plenari de la Diputació, però és una 
evidència que ha estat així. També hi ha una intervenció, la del senyor Funes, on es 
diu que anem a ser pragmàtics, a parlar del futur i a no discutir com hem arribat aquí. 
Déu n’hi do, perquè en la situació del transport a Barcelona sí que té a veure com hem 
arribat fins aquí. Tots plegats hauríem de reconèixer que hi ha un dèficit de 600 milions 
d’euros i que es genera un dèficit anual de 130 milions d’euros, per la qual cosa sí que 
és important saber com s’ha arribat fins aquí, quina és la situació, que el preu del 
transport a Barcelona està cobert en un 40% per la tarifa i que la resta es cobreix amb 
el que aporten les administracions. Per tant, amb aquesta situació de dèficit, s’han de 
buscar solucions i s’han de crear plans de viabilitat, fets que són evidents. El senyor 
Villagrasa deia que no es pot pujar el preu. Tampoc no es pot baixar l’aportació de 
l’Estat més d’un 110%. Si ens queixem perquè s’augmenta el preu, no recordem, però 
sí sabem, que l’aportació de l’Estat ha baixat dràsticament, un 110% en tres anys. Per 
tant, no es pot pujar però tampoc no es pot baixar perquè, si es baixa l’aportació, s’ha 
d’intentar esmenar, per algun lloc o altre, aquesta manca de diners, la qual s’ha de 
resoldre per un Pla de viabilitat perquè el que no pot ser és que segueixi creixent el 
dèficit fins a fer-lo inviable al final. 
 

Abandona el Saló de Sessions la diputada Sra. Sara Jaurrieta. 
 

Una qüestió important és el que deia a l’inici: és el primer cop que el Plenari de la 
Diputació discuteix aquesta qüestió i és curiós arribar al Plenari de la Diputació mentre 
que els òrgans competents han anat aprovant l’augment, i s’han anat aprovant amb els 
vots de grups i persones que aquí estan dient el contrari. Curiós. És allà on s’ha de 
discutir i hi ha poder de decisió i aquí no ho podem decidir sinó que podem fer una 
lectura política i, fins i tot, un pèl de demagògia però allà on tenim responsabilitats és 
on hem de posar el nostre vot, a favor o en contra. 
 

I darrera qüestió sobre el que diu la proposta de la moció: demanar al Govern de la 
Generalitat que es compleixi la Llei de mobilitat i que, de manera urgent, s’encetin els 
treballs per aprovar una Llei de finançament del transport públic. Aquesta Llei té un 
nom: 9/2003. Des de 2003, no s’ha fet la Llei de finançament. Qui governava llavors a 
Catalunya, a Barcelona i a l’Área Metropolitana de Barcelona? Si ara és urgent, es 
podia haver fet aquesta Llei de finançament. Han governat conjuntament els partits 
que ara ens estan dient que s’ha de córrer per revisar aquesta Llei. Per què no es va 
fer llavors? Aquesta Llei té deu, gairebé onze, anys. Per tot això, malgrat entendre que 
és una difícil situació de crisi per a moltes famílies, entendre que estaria bé que el 
transport públic baixés més que no pugés i entendre la sensibilitat ciutadana que hi ha, 
ens veiem obligats, per responsabilitat i per coherència amb el que hem anat fent en 
tots els òrgans on sí tenim responsabilitats com a CiU, votarem NO a la moció. 
 

Intervé de nou el Sr. Funes, qui diu: En tot cas, hi hagi o no acord de la Junta de 
Portaveus, entenem que hem de poder tenir un segon torn de rèplica ja que fa molta 
estona que hem parlat. La meva intervenció inicial buscava intentar convèncer els 
altres grups que l’acord era el suficientment ampli perquè uns i altres trobessin la 
manera d’aprovar-lo. Com que he vist que algun Grup ha fet alguna aportació i algun 
altre ha decidit no votar-lo, em veig amb l’obligació de fer un comentari afegit. 
 



En aquesta casa, en general, quan algun portaveu és donat a estudiar en el curt o el 
llarg, de vegades ens oblidem la visió més proporcionada. No sé si hem parlat de les 
tarifes de l’ATM o no, però li asseguro que hem parlat de les inversions de l’Estat i de 
la Generalitat en el transport metropolità i hem parlat dels diners que l’Estat posava per 
a l’estació de Sol a Madrid i no per a la reforma de les estacions de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Hem parlat de les inversions que feia en l’AVE i no en 
Rodalies i ha presentat aquesta moció aquest que us parla i alguns dels que estan 
aquí poden dir-ho. Per tant, aquí hem parlat del transport i una altra cosa és que no 
haguem estat parlant de la tarifa concreta de l’ATM, però no només parlem d’això sinó 
del conjunt del sistema de finançament del transport públic català i, per tant, crec que 
ens oblidem de les coses alguna vegada, igual que no hem parlat de l’ l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, on els nostres representants en parlen i sovint voten 
coses diferents d’altres grups i dels socis de govern. Per tant, no és res estrany ni 
seria just amb la història dels governs locals que es plantegi que el Grup d’ICV fa 
coses diferents. Quan i on pot, fa la seva discussió, però no estem parlant del que està 
passant a l’ l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la qual continua mantenint les seves 
aportacions i diu què interessa i ho fa, igual que l’Ajuntament de Barcelona i no pas 
com l’Estat ni la Generalitat, que han anat reduint aportacions al llarg dels anys, també 
aquest any, però és igual. Qui té més raó? En el Parlament i en diversos municipis, els 
portaveus de CiU han reconegut això, però és igual. No anem més enllà i, en tot cas, 
el que hi ha és una dificultat de finançament i el que vol aquesta moció és intentar que 
hi hagi una més raonable i més proporcional posició de finançament que la que hi ha. 
Entenem que aquesta era la nostra posició bàsica i no entrem en el curt del que va 
passar abans d’ahir. Anem a fer una visió en el llarg i crec que el que correspon és 
buscar allò que la ciutadania ens està demanant. Hi ha un element afegit, que potser 
no hem esmentat, i és que la situació de crisi és avui més greu que fa deu anys i hi ha 
un important moviment ciutadà que està reivindicant en aquests moments que això 
s’ha d’aturar i no podem oblidar això ni fer oïdes sordes. Pot haver-hi expressions 
diverses que ens poden agradar més o menys però és una realitat que avui hi ha un 
moviment que ens està dient STOP PUJADES i que no poden pujar més. Per això 
també el fet que ho hàgim portat a debat en el Ple de la Diputació. Simplement, volia 
contextualitzar una mica l’objectiu de la moció i dir per què he fet l meva intervenció 
inicial intentant buscar el suport del conjunt de grups. No volia entrar en la història del 
finançament del transport públic metropolità, sinó buscar solucions. 
 

A continuació intervé de nou el Sr. Villagrasa, qui diu: “Sólo quince segundos. 
Recordar al portavoz de ICV que donde más está invirtiendo Fomento es en Cataluña, 
que la semana pasada se inauguraron las obras de Cercanías en Gracia y que su 
representante en la ATM no votó, porque no estaba. ¿No fue para no dar la cara y 
luego hacer el papelón que están haciendo aquí? No sé. Pregúnteselo” 
 

Tot seguit intervé de nou el Sr. García Cañizares, qui diu: Molt breument. El que he 
intentat dir és que nosaltres no tenim competència, que podem fer un discurs polític 
més o menys estructurat i demagògic i el que volia reflectir en la meva intervenció és 
que els augments s’han ant produint. No s’ha parlat dels preus, en aquest Ple, no hem 
intervingut en cap taxa ni cap preu públic municipal, perquè entenem que els òrgans 
competents són els que decideixen i el retret de fons era que, allà on es pot votar, 
decidir i variar aquesta proposta d’augment, és allà on s’ha de fer la feina i les 



informacions que tenim diuen que, en molts d’aquests òrgans, han hagut abstencions 
o absències (parlo dels grups polítics, no sols d’ICV) i els grups polítics han votat 
majoritàriament a favor de l’augment. Si cal rectificar, ara és evident, però ho han de 
fer els mateixos que han votat abans. El que volia dir abans és que no és la seu del 
Ple de la Diputació on hem de parlar d’aquest tema perquè no tenim cap poder de 
decisió. Podem demanar, demandar, intentar ajudar, posar-nos davant els ciutadans 
dient que som bons, però la responsabilitat és al lloc on es decideix i no al lloc on 
parlem. Aquesta era la voluntat de la meva intervenció. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal (16), del Partit Popular (6), 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 de Convergència i Unió (19) sent el resultat 
definitiu de 28 vots a favor i 19 vots en contra.  
 

5.- Moció que presenten els grups d’ERC-AM, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la 
Diputació de Barcelona, de rebuig a l’ordre de tancament de les emissions de 
Catalunya Radio i Catalunya Informació, de suport a Acció Cultural del País 
Valencià i a l’arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País 
Valencià. 
 

Davant el tancament recent de les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya 
Informació al País Valencià, mitjançant la notificació d’un expedient sancionador del 
Ministeri d’Indústria, amb l’acord de la Generalitat Valenciana, adreçat a l’entitat Acció 
Cultural del País Valencià (ACPV), propietària de la xarxa de repetidors que permetien 
l’emissió. 
 
Atès que, en poc menys de tres anys, i com a conseqüència de les iniciatives pròpies 
impulsades pel govern valencià del PP i per les resolucions del Ministeri d’Indústria del 
govern central del PP, han desaparegut 10 mitjans de comunicació audiovisuals en la 
nostra llengua al País Valencià (totes les emissores de la CCRTV i de RTVV, entre 
d’altres) destacant especialment el tancament de les emissions de TVC, el 
desmantellament de Canal 9 i que ha tingut com a epíleg el tancament de Catalunya 
Ràdio i Catalunya Informació. 
 
Atès que, sense cap mena de dubte l’únic objectiu de les mesures, són l’ofensiva i 
persecució sistemàtica de la llengua catalana o valenciana i les expressions culturals 
inherents al mateix a les comarques del sud que forma part d'una estratègia de 
marginació i finalment eliminació de la presència del català al País Valencià. 
 
Atès  que aquests fets també suposen un atac a la llibertat d’informació i pluralitat de la 
mateixa. Un absurd gest d’autoritat que demostra les seves febleses i alhora ens 
enforteix com a poble. 
 
No podem oblidar que la iniciativa legislativa popular, “Televisió sense fronteres”, que 
va recollir finalment  650.650 signatures degudament acreditades es va presentar al 



congrés espanyol i va ser rebutjada, sense negociar res, per la majoria absoluta del 
PP. 
 
Abandona el Saló de Sessions el diputat Sr. Amor. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Denunciar que el tancament d’emissions de Catalunya Ràdio al País Valencià 
representa un greu atac a la democràcia i un perjudici en els drets fonamentals 
col·lectius i de les persones, particularment el de la llibertat d’informar i el dret de rebre 
informació, i el de la lliure circulació d’idees en el marc d’una llibertat d’expressió 
plena, tots ells, pilars cabdals d’una societat lliure i democràtica. 
 
Segon.- Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià, i denunciar que el 
tancament de les emissions de Catalunya Ràdio representa, juntament amb el 
tancament de TV3, un atac frontal a la llengua pròpia del País Valencià, llengua 
mil·lenària i patrimoni comú de milions de parlants de l’actual estat espanyol. Igualment 
considerem què, conjuntament amb el tancament de Canal 9, representa un atemptat 
a la llibertat d’expressió.  
 
Abandonen el Saló de Sessions els diputats Srs. Carreras i Ardanuy. 
 
Tercer.- Demanar el govern espanyol que retiri l’expedient sancionador a ACPV i deixi 
sense efecte el tancament de les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació 
al País Valencià. 
 
Quart.- Demanar la represa immediata de les emissions en llengua catalana al País 
Valencià amb tota la protecció legal possible, per garantir els drets lingüístics dels seus 
ciutadans d'acord amb la Carta Europea de Protecció de les Llengües Regionals o 
Minoritàries. 
 
Cinquè.- Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i 
TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat 
d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 
 
Sisè.- Reivindiquem l’espai comunicatiu propi català i la pluralitat informativa, com 
expressió de la diversitat cultural, els drets lingüístics i el dret a  la informació plural de 
la ciutadania. 
 
Setè.- Reiterem el nostre suport i reconeixement a la tasca de molts ciutadans i 
ciutadanes del País Valencià per protegir, fomentar  i garantir les expressions en la 
seva pròpia llengua, reconeixent el paper rellevant i fonamental d’ACPV. 
 



Vuitè.- Transmetre aquests acords al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana, a la Comissió Europea, a la Mesa 
del Parlament de Catalunya i a Acció Cultural del País Valencià. 
 
Abandona el Saló de Sessions el diputat Sr. Castells. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: La veritat és 
que presentem aquesta moció perquè ens sembla que només hi ha una explicació al 
fet que, durant els tres darrers anys, hagin tancat deu mitjans de comunicació en 
català: una persecució sistemàtica a la llengua catalana i un atac a les llibertats 
d’expressió i pluralitat de la societat valenciana. No hi ha una altra manera 
d’interpretar-ho. Pots justificar un per no se sap què ni com, però deu en tres anys! 
Això només passa quan està organitzat i està entre cella i cella que s’ha d’acabar amb 
els mitjans de comunicació en la llengua pròpia del País Valencià, fet que afecta la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (TV3, Catalunya Ràdio, Catalunya 
Informació), el desmantellament de Canal 9 i altres mitjans en la llengua nacional que 
tenien com a abast tot el País Valencià. 
 
El segon aspecte que volem destacar és la necessitat de reivindicar l’espai 
comunicatiu propi català i la pluralitat informativa, és a dir, aquí hi havia un projecte del 
qual moltes entitats valencianes formaven part per poder crear un espai comunicatiu 
propi conjunt dels Països Catalans i aquest espai comunicatiu, ha estat delmat tant a 
València com a les Illes i s’intenta reduir a la mínima expressió el que és la llengua 
pròpia d’aquests territoris. I això es fa de diferents maneres. I un dels aspectes dels 
quals hem volgut deixar constància aquí és l’assetjament que està patint una de les 
entitats que més s’ha significat en defensa del català al País Valencià: ACPV. I 
demanem, per tant, que es retiri l’expedient sancionador a ACPV alhora que volem 
reconèixer i reiterar el suport a la tasca de molts ciutadans del País Valencià per tal de 
protegir, fomentar i garantir les expressions en la seva pròpia llengua. 
 
En definitiva, ens sembla que està absolutament fora de context, en el segle XXI i amb 
un context de creixent internacionalització, que hi hagi governs del PP (València i 
Madrid) que intentin posar portes al camp, és a dir, intentar, en una era de 
comunicació global, que els mitjans de comunicació del territori del costat (Catalunya) 
no arribin a València, no fóra cas que tinguessin influència lingüística i cultural i que es 
pogués consolidar allò que reivindica tanta gent al llarg de tot aquest territori. 
 
Abandona el Saló de Sessions el diputat Sr. Monrás. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Amb molta brevetat 
perquè ja estem amb més d’una hora i mitja de Ple i aquesta és la darrera moció. El 
senyor Portabella ja ha exposat amb prou claredat els arguments. Quan es tanquen 
deu mitjans de comunicació en un període tan curt, és obvi que hi ha una persecució 
ideològica i, en aquest cas, una persecució contra la llengua i cultura catalanes, que 
són també la llengua i la cultura del País Valencià, per part dels elements més 



recalcitrants de la dreta espanyola i els seus representants en el País Valencià. Però 
no estem només davant una persecució cultural sinó que, quan es tanquen deu 
mitjans de comunicació en tres anys, també estem parlant del dret universal a la 
informació, del dret que té la ciutadania a poder escollir en quin canal i en quin idioma 
poden estar informats d’allò que passa al món. És un tema cultural, lingüístic i de 
defensa de la nostra llengua i la nostra cultura, que són també la llengua i la cultura del 
País Valencià, però estem segurs que, si el portéssim a instàncies internacionals, 
podríem acabar demostrant que tancar deu mitjans de comunicació també vulnera el 
principi del dret a la llibertat d’informació. Només afegiré una cosa més. Primer, un 
exemple: no se li acudiria, a ningú, i li semblaria esperpèntic que, a qualsevol país 
hispanoamericà, una associació minoritària de cinc persones recalcitrants i 
antiespanyoles posés una denúncia al seu Govern per tancar el canal 24 hores de 
TVE, que no té, per cert, molta qualitat de vegades. No se li acudiria, a ningú amb 
sentit comú. Doncs això és el que ha passat al País Valencià sumat a nou casos més. 
Per últim i no surt a la moció però volem expressar que ens agradaria que el Govern 
de la Generalitat prengués part activa en aquest procés, que no ens limitéssim només 
a denunciar i rebutjar el que ja s’ha produït i que s’estudiessin, des del Govern de la 
Generalitat, totes les formes jurídiques possibles perquè la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals pogués operar amb un mitjà valencià i poder seguir, així, emetent 
els canals de la ràdio i la televisió públiques catalanes. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: 
“Votaremos en contra simplemente porque entendemos que lo que se tiene que hacer 
es cumplir la ley y lo que dice la moción es que no se cumpla. El cierre de Cataluña 
Radio y Cataluña Información se debe solamente a que no tienen licencia para emitir 
en la Comunidad Valenciana, por lo cual si ustedes creen, como dice la moción, que 
representa un grave ataque contra la democracia y un perjuicio en los derechos 
colectivos y de las personas, así como un ataque contra la libertad de expresión, 
supongo que este mismo argumento sirve para los 214 expedientes sancionadores, 
realizados contra emisiones sin licencia, que hay en Cataluña abiertos por la 
Generalitat de Cataluña. Es el mismo caso. Aquí ya se han cerrado emisoras, sí, sí, 
señor Portabella, la teoría del complot contra la lengua catalana, pero lo que decimos, 
evidentemente, es que se cumpla la ley y defender los derechos de quienes tienen 
licencia porque cumplen con la regla. Somos conscientes que no se puede amparar la 
ilegalidad porque, si no es así no hay democracia, la cual se basa en el respeto a las 
leyes. Lo otro es anarquía, dictadura, demagogia o lo que ustedes quieran, pero no es 
democracia ni es legal. Se habla del cierre de Canal 9. Oiga, si hasta el presidente de 
la Generalitat Valenciana dijo que era un ERE y que el coste de Canal 9 era 
inasumible. La verdad es que prefiero un Gobierno que pague farmacias en vez de 
pagar fiestas separatistas de TV3 pero, eso sí, TV3 es necesaria para seguir 
adoctrinando a los niños, ¿no? Creo que, al final, esta moción no es más que 
demagogia, se inventan una teoría de la conspiración… Oiga, es que en Valencia 
dicen hablar valenciano y una puntualización institucional: retiren la referencia al País 
Valenciano porque, legal, institucional y oficialmente, se llama Comunidad Valenciana. 
Ya está bien que nos quejemos cuando invaden competencias mientras decimos al 
resto de comunidades qué son o qué tienen que ser. Un poquito de respeto, también, 
por las otras comunidades. Por lo tanto, lo que ha pasado es que se cumple la ley, que 



es lo mismo que la Generalitat de Cataluña está haciendo con los 214 expedientes 
sancionadores por emisiones sin licencia o lo que ha pasado con Televisión de 
Sabadell, que ha suspendido su emisión por no tener licencia. ¿Es eso un ataque a la 
democracia o es un problema legal? ¿Qué es? Señores, ya está bien de demagogia. 
Pongamos las cosas en su sitio.” 
 
La presidència agraeix al Sr. Villagrasa i diu: Li anuncio que, a partir d’ara, faré les 
meves intervencions en valencià del nord.  
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: No repetirem arguments per expressar el 
nostre posicionament. Subscrivim el que han expressat els portaveus d’ERC i d’ICV. 
Simplement, afegir que això que ha passat últimament es tracta d’un atac a la 
democràcia i també va en perjudici de la llibertat, tant d’informar com de ser informat. 
Simplement, hem de reflexionar sobre una cosa: és veritat que hem de complir les lleis 
però també és veritat que no podem promulgar-ne per produir aquests efectes d’atac a 
la democràcia i, per tant, ens hauríem de mirar, de vegades, si aquesta normativa va 
en contra de la nostra societat i de la nostra democràcia.  
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: Molt breument perquè penso que ja hi ha coses que han dit els 
altres portaveus. En tot cas, en 23 anys d’emissió de TV3 i de Catalunya Ràdio al País 
Valencià (seguiré dient País Valencià perquè formava part de Catalunya i perquè el rei 
Jaume I no és una anècdota sinó una evidència i té una estàtua eqüestre a la ciutat de 
València, però no entraré a discutir perquè no és el motiu de la moció), em consta, 
perquè hi he participat activament, que ACPV ha intentat, en moltes ocasions, resoldre 
les qüestions relacionades amb la legalitat i amb la possibilitat d’emetre els canals 
catalans. Ha estat impossible. No hi ha hagut voluntat. Vostès saben que aquestes 
qüestions no són tant de normativa com de voluntat política i sempre es poden trobar 
solucions. Això és així. 
 
Em centraré en una altra cosa que no s’ha dit, si els sembla, i és que s’imposa una 
multa, en principi, d’un milió d’euros a ACPV per haver emès Catalunya Ràdio i TV3. 
Jo entendria, de veritat, que es tanqués una emissora quan aquesta promogués el 
racisme, la xenofòbia, el terrorisme o creés alarma social, coses que serien, per a 
nosaltres, motius de tancament però és evident que TV3, el Canal 33, el Club Súper3 
ni el 3/24 són públiques i, des de les televisions públiques, no es farà mai res que 
pugui perjudicar la societat. Passa exactament el mateix quant a la ràdio (Catalunya 
Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música). Si Wagner, Mozart o qualsevol altre 
que pugui sonar a través de Catalunya Música pot arribar a ser subversiu per als 
ciutadans o al·lucinar els nens, doncs li hauríem de preguntar si aquesta era la seva 
voluntat. Segurament que era educar les persones, cosa que penso que tots pensem i 
que penso que és el que fan totes les cadenes públiques de qualsevol país 
democràtic. Dit això, evidentment votarem a favor de la moció ja que en som signants. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (16), del Partit dels Socialistes de 



Catalunya – Progrés Municipal (13), 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) sent el resultat definitiu 
de 35 vots a favor i 6 vots en contra.  
 
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el 
número 11531 al 12615 de l’any 2013 i de l’1 al 159 de l’any 2014 i dels acords 
adoptats per la Junta de Govern corresponent a la sessió ordinària de data 28 de 
novembre i 19 de desembre de 2013. 
 
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència demana que per part de la 
Secretaria General es doni lectura de les preguntes presentades pel Grup d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa següents: 
 
Primer.- Considera el Govern de la Corporació que, amb les mesures preses en els 
darrers mesos, s’han acomplert els acords presos per unanimitat el 27.06.2013? 
 
Segon.- Considera el Govern de la Diputació de Barcelona que s’han garantit el diàleg 
i la recerca de solucions compartides en la gestió de la XAL durant els darrers mesos? 
Quines gestions s’han realitzat per incorporar els professionals acomiadats en els 
darrers dos anys, com diu la moció aprovada? 
 
Tercer.- Considera el Govern de la Diputació de Barcelona, una institució 
econòmicament sanejada i referent per als governs locals d’arreu de l’Estat espanyol, 
satisfactori que una dotzena d’ex-treballadors i ex-treballadores de la XAL i l’antiga 
COMRàdio, tots ells professionals amb una llarga experiència en el món de la 
comunicació local i majoritàriament majors de 50 anys hagin demandat judicialment 
l’empresa pel seu possible acomiadament improcedent? 
  
Sol·licita que es respongui per escrit i en la propera sessió plenària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La Presidència respon que tindran properament les seves corresponents respostes i 
dóna la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: senyor President. Vam formular, en l’últim 
Plenari, un prec on li demanàvem que hi hagués un canvi en la manera com es preveia 
la continuïtat de les emissions de la XAL en el seu període de traspàs a BTV. 
 
Segons tinc entès, nosaltres hauríem d’haver tingut resposta a aquest prec abans de 
substanciar-se aquest plenari i no ha estat així. Si més no, no en tenim constància en 
el nostre Grup i, llavors, voldria deixar constància de la necessitat que se’ns doni 
resposta sobre aquest prec en un determinat termini perquè, és clar, entre una cosa i 
l’altra, el prec perd vigència amb el pas del temps. 
 



La Presidència li manifesta que tindrà la resposta. Jo entenia els precs com a tals i, 
per tant, no necessitats de resposta i que no hi havia obligació de resposta. Això és el 
que entenia i, si no és així, li serà respost, però continuo entenent que els precs no 
tenen resposta. 
 
Intervé de nou el Sr. Portabella qui diu: Perdoni, senyor President, però és que això de 
venir aquí, formular un prec i dir: “D’acord. Adéu”, doncs que no. Quan formules, com a 
formació política, un prec o una pregunta, hom espera ser respost amb un grau de 
més o menys elegància però que se’ns contesti perquè, és clar, llavors ho formularem 
com un altre tipus. Però nosaltres vam formular un prec directament a la Presidència 
del Plenari i, si no recordo malament, no ho he mirat en l’acta, es va comprometre a 
una resposta i, de fet, a la Junta de Portaveus, vaig tornar a dir que estàvem pendents 
de la resposta i ningú no va interpretar que no calia la resposta. 
 
Intervé de nou la Presidència, qui diu: Jo crec que, legalment, és de la manera que li 
dic. M’ho confirmen la secretària general i altres companys que tenen responsabilitats 
en alcaldies diverses. És així. Hi ha una diferència entre un prec i una pregunta. Té la 
paraula el Sr. Funes. 
 
En relació amb la pregunta que s’ha llegit. Com que només s’ha llegit la pregunta, 
entenent i acceptant que ens respondran quan ho considerin oportú en el proper mes, 
sí que considerem urgent una certa part de la pregunta vinculada als judicis que es 
faran pel febrer en relació amb els acomiadaments que es van produir el mes de juny i 
que, per tant, entenem que hi ha certa urgència en el fet que algun responsable de 
l’equip de govern de la Diputació intenti que hi hagi una solució diferent a la 
conflictivitat. Per tant, demanaríem a l’equip de govern de la Diputació que hi hagués 
alguna gestió, amb independència de la resposta, per ajudar a buscar una solució més 
satisfactòria. 
 
La Presidència manifesta que així es farà, tal com s’ha parlat abans del Ple. Té la 
paraula la Sra. Díaz. 
 
Moltes gràcies, senyor President. Molt breument i també pel tema pel qual pregunta el 
Grup d’ICV. De nou, expressem la nostra preocupació, tot i que ara formularem la 
pregunta, i dir que hem mantingut un continu contacte amb aquest col·lectiu de 
persones acomiadades, per la qual cosa ens preocupa el procés en si i que no acabi 
en un conflicte que hauríem d’evitar. 
 
Aquesta pregunta ja té una part de prec, que seria molt important per a nosaltres 
mantenir els acords, precisament aquí adoptats, i tenir-los presents per donar-ne 
compliment. La nostra pregunta és quin és el pla que tenen vostès, tenint per davant 
un judici que serà en breu, perquè efectivament això no acabi en un conflicte 
innecessari.  
 
La Presidència diu: la pregunta li serà resposta també encara que em sembla que, 
per altra part, ja saben que hi ha un procés on el diputat que se n’ocupa directament 



ha estat, ho sé, en contacte amb gent del seu Grup per explicar exactament com està 
el procés. De totes maneres, tindran resposta.  
 
Intervé de nou el Sr. Portabella, qui diu: Formulo, en forma de pregunta quin és el 
motiu pel qual, és clar, perquè em sobta que, a la Junta de Portaveus, s’acordés limitar 
el temps de resposta de precs i preguntes i que ara em trobi en aquesta situació... Ho 
soluciono ràpid. Pregunta: Quin és el motiu pel qual el traspàs de la XAL a BTV no ha 
garantit la continuïtat de les emissions tal com estaven previstes a l’inici d’aquesta 
temporada?.  
 
La Presidència comunica que la pregunta li serà oportunament resposta. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
13 hores. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
El President,      La Secretària General 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 541588 al 541621. 
 
Barcelona,  27 de febrer de 2014 
La Secretària General 
 


