Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 24 D’ABRIL DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 24 d’abril de 2014, a les 12 hores i 10 minuts, es reuneix al
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu President senyor
Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident primer, senyor Ferran
Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident
tercer, senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, senyor Antoni Fogué i
Moya, i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació senyors/senyores:
Xavier Amor i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i
Pugès, Andreu Carreras i Puigdelliura, Marc Castells i Berzosa, Ramon Castellano i
Espinosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Carles
Combarros i Vilaseca, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier García
Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, 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 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, 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 senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència els diputats senyors Manuel Bustos i Garrido, Josep
Mayoral i Antigas i Ramon Riera Macia, i la diputada senyora Carme García i Lores.
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 27 de març de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 2013.
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3.- Dictamen que proposa donar compte del decret de la Presidència núm. 2350/14, de
27 de març de 2014, que modifica la refosa núm. 1/2014 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple.
4.- Dictamen que proposa donar compte del decret de la Presidència núm. 2349/14, de
27 de març de 2014, de modificació parcial de l’acord quart de la part dispositiva del
Decret de la Presidència 3667/13, de 29 d’abril, en el sentit d’acordar que podrà
assistir a les sessions de la Junta de Govern, l’Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca,
amb veu però sense vot.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Intervenció General
5.- Dictamen que proposa acollir-se a les excepcions previstes a la DT 10ª de la
L27/2013, de 27.12, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en
relació amb els límits retributius dels electes i el nombre màxim de càrrecs públics amb
dedicació exclusiva i de personal eventual, i donar-se per assabentat que la Diputació
de Barcelona compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, així com
el requisit relatiu a què el període mitjà de pagament als proveïdors no supera en més
de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de morositat.
Tresoreria
6.- Dictamen que proposa donar compte del càlcul de l’indicador únic del període mitjà
de pagament a proveïdors de la Diputació de Barcelona per l’exercici 2013 i del grau
de compliment revisat dels terminis de pagament del quart trimestre de 2013.
Servei de Programació
7.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2014, i donar compte del
corresponent informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària.
Organisme de Gestió Tributària
8.- Dictamen que proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Dosrius, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
9.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona.
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
10.- Dictamen que proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
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11.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals.
12.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
13.- Dictamen que proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Torelló, 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.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
14.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci
d’Educació de Barcelona (Institut Anna Gironella de Mundet), la Universitat Politècnica
de Catalunya (Escola d’Enginyeria de Terrassa), el Consorci Escola Tècnica
d’Igualada (Escola d’Enginyeria d’Igualada) i la Diputació de Barcelona (Centre de
Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar), per a l’obtenció de la
qualificació de Centre de Referència Nacional del Tèxtil, la Confecció i Pell i el seu
funcionament previst.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
15.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració de Vilanova i la Geltrú, aprovada per la xarxa de Ciutat i Pobles cap a la
sostenibilitat.
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 d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa
i Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona, de suport a la declaració de
sobirania del Parlament de Catalunya i el dret a decidir del poble de Catalunya.
2.- 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.
3.- Precs
4.- Preguntes
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2014.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 27 de març de
2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalantse’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 15 d’abril de 2014, que proposa aprovar la Memòria de la
Gestió Corporativa de l’any 2013.
L’article 149 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix el següent:
“Los secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 8.000
habitantes y los de Diputaciones provinciales redactarán una memoria dentro del
primer semestre de cada año, en la que darán cuenta circunstanciada de la gestión
corporativa, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de
trabajos, iniciativas, proyectos de trámite, estados de situación económicos y
modificaciones introducidas en el inventario general del patrimonio, que serán
remitidas al Ministerio de Administraciones Públicas.”
En data 10 de desembre de 2013, la Secretària General va trametre a les diferents
unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, així com als organismes
autònoms, les indicacions per a la redacció de la Memòria de la gestió corporativa
corresponent a l’exercici de 2013.
En compliment de l’anterior, les diferents Àrees, Gerències, Serveis i Oficines que
conformen l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, així com els
responsables dels organismes autònoms, van trametre les seves propostes, les quals,
per part de la Secretaria General, han estat objecte d’adequació per garantir criteris
d’uniformitat gràfica i homogeneïtzar l’estil en la redacció del document final.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la sotasignada,
Secretària General de la Diputació de Barcelona, proposa a la Presidència que elevi al
Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l'any 2013, d’acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- DISPOSAR l’edició de la Memòria i la seva inserció a la pàgina web
corporativa, a la Intradiba i a la seu corporativa.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (16), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
3.- Dictamen de data 16 d’abril de 2014, que proposa donar compte del decret de
la Presidència núm. 2350/14, de 27 de març de 2014, que modifica la refosa núm.
1/2014 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
Atès que per Decret de la Presidència núm. 11876/13, d’11 de desembre de 2013,
publicat en el BOPB de 23 de desembre de 2013, es va resoldre aprovar la Refosa
1/2014 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
Atès que en sessió ordinària del Ple de 30 de gener de 2014 i mitjançant Acord núm.
2/2014, es va prendre en consideració la renúncia a la condició de Diputada de la
Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. María Cruz (Mireia) Hernández i Hernández.
Atès que en la sessió ordinària del Ple de la Diputació de Barcelona, celebrada el 27
de febrer de 2014, prengué possessió del càrrec de Diputat provincial l’Il·lm. Sr. Carles
Combarros i Vilaseca, del Grup Convergència i Unió, en substitució de la Il·lma. Sra.
María Cruz (Mireia) Hernández i Hernández, la qual havia estat nomenada Diputada
adjunta de Cultura.
Atesa que per Decret de la Presidència núm. 2350/14, de data 27 de març de 2014, es
modificà parcialment el Decret núm. 11876/13, d’11 de desembre de 2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple (Refosa núm. 1/2014).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, PROPOSO al Ple l’adopció del següent
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret d’aquesta Presidència núm.
2350/14, de data 27 de març de 2014, referent a la modificació parcial del Decret núm.
11876/13, d’11 de desembre de 2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple
(Refosa núm. 1/2014), i que, literalment, diu:
“Per Decret de la Presidència núm. 11876/13, d’11 de desembre de 2013, publicat en el
BOPB de 23 de desembre de 2013, es va resoldre aprovar la Refosa 1/2014 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.
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En la sessió ordinària del Ple de 30 de gener de 2014 i mitjançant Acord núm. 2/2014, es
va prendre en consideració la renúncia a la condició de Diputada de la Diputació de
Barcelona de la Il·lma. Sra. María Cruz Hernández i Hernández, sol·licitant, al mateix
temps, a la Junta Electoral Central que procedís a lliurar la credencial acreditativa de la
condició de Diputat provincial al Sr. Carles Combarros i Vilaseca.
En data 27 de febrer de 2014, el Ple de la Diputació de Barcelona restà assabentat de la
presa de possessió del càrrec de Diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Carles Combarros i
Vilaseca, de Convergència i Unió, en substitució de la Il·lma. Sra. María Cruz Hernández i
Hernández, la qual havia estat nomenada Diputada ajunta de Cultura per la Presidència de
la Corporació.
De resultes d’aquesta substitució, es considera oportú procedir al nomenament de l’Il·lm.
Sr. Carles Combarros i Vilaseca, Diputat adjunt de Cultura, adscrit a l’Àrea de Presidencia, i
procedir a aquest efecte a la modificació del Decret núm. 11876/13, d’11 de desembre de
2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Refosa núm. 1/2014).
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases del règim local, 61 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, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
RESOLC
Primer.- MODIFICAR parcialment el Decret núm. 11876/13, d’11 de desembre de 2013,
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple (Refosa núm. 1/2014), publicat en el BOPB de 23 de
desembre de 2013, en el sentit següent:
On diu:
1.9. DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES:
a) Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández, Diputada adjunta de Cultura, adscrita
a l’Àrea de Presidència.
Passa a dir:
1.9. DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES:
a) Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca, Diputat adjunt de Cultura, adscrit a l’Àrea
de Presidència.

Segon.- MANTENIR la vigència del Decret de la Presidència núm. 11876/13, d’11
de desembre de 2013, esmentat en l’apartat anterior, en els aspectes no afectats
per la present resolució.
Tercer.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment del que
disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), així com en la pàgina web de la Diputació de Barcelona”.
I el Ple en resta assabentat.
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4.- Dictamen de data 16 d’abril de 2014, que proposa donar compte del decret
la Presidència núm. 2349/14, de 27 de març de 2014, de modificació parcial
l’acord quart de la part dispositiva del Decret de la Presidència 3667/13, de
d’abril, en el sentit d’acordar que podrà assistir a les sessions de la Junta
Govern, l’Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca, amb veu però sense vot.

de
de
29
de

Atès que la Presidència de la Corporació, mitjançant decret núm. 673/2013, de 5 de
febrer, va acordar deixar sense efecte en tota la seva extensió els apartats primer,
segon i tercer de la part dispositiva del decret de la Presidència 11687/2012, de 20 de
desembre, pel qual es va modificar parcialment el decret 7632/2011, de 15 de juliol,
referent a la constitució de la Junta de Govern, nomenament del seus membres de ple
dret, nomenament d’altres diputats que podran assistir a les sessions d’aquest òrgan
col·legiat així com l’aprovació de la delegació de l’exercici de competències de la
Presidència en favor de la Junta de Govern.
Atès que aquesta Presidència, per a una major participació i transparència, va invitar
els Grups polítics PP, ICV-EUiA-EPM i ERC, perquè nomenessin un representant del
seu Grup, amb l’objecte que pogués assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb
veu però sense vot.
Atès que mitjançant decret de la Presidència núm. 3367/2013, de 29 d’abril, es va
acordar modificar parcialment l’apartat quart de la part dispositiva del decret de la
Presidència núm. 673/2013, de 5 de febrer, en el sentit d’acordar que podien assistir a
les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, entre d’altres, la Il·lma.
Sra. María Cruz Hernández i Hernández.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 30 de gener de 2014, restà
assabentat de la renúncia al càrrec de Diputada de la Diputació de Barcelona de la
Il·lma. Sra. María Cruz Hernández i Hernández.
Atès que en el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 27 de febrer de 2014, va
prendre possessió del càrrec de Diputat provincial l’Il·lm. Sr. Carles Combarros i
Vilaseca, en substitució de la Il·lma. Sra. María Cruz Hernández i Hernández.
Ates que per Decret de la Presidència núm. 2349/14, de data 27 de març de 2014, es
resolgué que podria assistir a les sessions de la Junta de Govern, l’Il·lm. Sr. Carles
Combarros i Vilaseca, amb veu però sense vot.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, PROPOSO al Ple l’adopció del següent
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret d’aquesta Presidència núm.
2349/14, de data 27 de març de 2014, referent a la modificació del Decret de la
Presidència 3667/2013, de 29 d’abril, en el sentit d’acordar que podrà assistir a les
sessions de la Junta de Govern, l’Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca, amb veu però
sense vot, i que, literalment, diu:
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“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària del dia 15 de juliol
de 2011, es va constituir com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions
locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments dels Diputats/des
que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la província de Barcelona, de
conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació, en la mateixa sessió plenària es va
procedir a l’elecció i nomenament del President de la Diputació de Barcelona en favor de
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment establert en l’article
207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general; el qual, prèvia
acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre
possessió del seu càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions,
drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que la Presidència, mitjançant decret núm. 673/2013, de 5 de febrer, va acordar:
d’una banda, deixar sense efecte en tota la seva extensió els apartats primer, segon i
tercer de la part dispositiva del decret de la Presidència 11687/2012, de 20 de desembre,
pel qual es va modificar parcialment el decret 7632/2011, de 15 de juliol, referent a la
constitució de la Junta de Govern, nomenament del seus membres de ple dret,
nomenament d’altres diputats que podran assistir a les sessions d’aquest òrgan col·legiat
així com l’aprovació de la delegació de l’exercici de competències de la Presidència en
favor de la Junta de Govern; Decret que va ser inscrit en el Llibre de Resolucions de la
Presidència en data 6 de febrer de 2013, del qual se’n va donar compte al Ple en la sessió
ordinària de 28 de febrer de 2013 i va ser publicat en el BOP de data 21 de febrer de 2013
i en la pàgina web de la Diputació de Barcelona.
Atès que aquesta Presidència, en ares a una major participació i transparència, va invitar
els Grups polítics del PP, ICV-EUiA-EPM i ERC, perquè nomenessin, si així ho
consideraven oportú, un representant del seu Grup, amb l’objecte que pogués assistir a
les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot.
Atès que en data 22 d’abril de 2013, el Portaveu del Grup d’ERC, en resposta a la petició
de la Presidència, comunicà que el representant del seu grup, en qualitat de convidat a les
sessions de la Junta de Govern serà l’Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix.
Atès que en data 25 d’abril de 2013, el Portaveu del Grup del PP, en contestació a la
petició de la Presidència, comunicà que el representant del seu grup, en qualitat de
convidat a les sessions de la Junta de Govern serà l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro.
Atès que en data 26 d’abril de 2013, el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, en
contestació a la petició de la Presidència, comunicà que el representant del seu grup, en
qualitat de convidat a les sessions de la Junta de Govern serà l’Il·lm. Sr. Arnau Funes i
Romero.
Atès que en el cas del Grup del PSC ja té un representant en la Junta de Govern, el qual
té caràcter de membre de ple dret, per la seva condició de Vicepresident quart de la
Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Antoni Fogué i Moya.
Atès que mitjançant decret de la Presidència 3367/2013, de 8 de maig, per part de la
Presidència es va dictar un decret en el sentit d’acordar modificar parcialment l’apartat
quart de la part dispositiva del decret de la Presidència núm.. 673/2013, de 5 de febrer, en
el sentit d’acordar que podien assistir a les sessions de Governs, amb veu però sense vot,
entre d’altres, la Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández.
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Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de gener de 2014, va acordar donarse per assabentat de la renúncia al càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Mireia
Hernández Hernández així com, sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedís al
lliurament de la credencial,del Sr. Carles Combarros i Vilaseca, com a conseqüència de la
renúncia anticipada de la Sra. Sònia Recasens i Alsina, en representació de la Federació
de CiU, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona.
Atès que en el si de la celebració del Ple de la corporació, en sessió ordinària de 27 de
febrer de 2014, va prendre possessió del càrrec de diputat el Sr. Carles Combarros i
Vilaseca.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix, com a
òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions provincials, la constitució de la Junta de
Govern.
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; l’article 90.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el Text
refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya; l’article 9 del vigent Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona i l’article 72 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 estableixen que la Junta de Govern estarà integrada per la Presidència
de l’entitat local, i un nombre de Diputats o Diputades no superior al terç del nombre legal
de membres de la Diputació, nomenats i separats lliurement per la Presidència; resolució
de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 90.3 del Decret Legislatiu
2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 73.1 i 2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals regulen que
les competències de la Junta de Govern són les següents:
a)
b)
c)

Assistència a la Presidència en l’exercici de les seves atribucions.
Les atribucions que la Presidència de la Diputació li delegui.
Les competències que expressament li deleguin les lleis.

Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta a la Secretaria general a realitzar
els tràmits administratius necessaris per deixar sense efecte l’apartat primer, segon,
tercer, quart, cinquè i sisè del decret de la Presidència 3667/2013, que a la vegada va
deixar sense efecte l’apartat quart del decret de la Presidència 673/2013, de 5 de febrer.
Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació d’1 de març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 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, així com, l’article 4 del vigent Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona,
RESOLC
PRIMER.- MODIFICAR parcialment l’ACORD PRIMER de la part dispositiva del decret
de la Presidència núm. 3667/2013, de 29 d’abril, inscrit en el Llibre de Resolucions sota el
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núm. 181/13, el 10 de maig, en el sentit d’ACORDAR que podran assistir a les sessions
de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, els diputats i diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca
Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra
Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
Il·lm. S r. Josep Llobet Navarro
Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero
Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix

SEGON.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que continuen vigents i produeixen efectes
jurídics plens els apartats primer, segon, tercer, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè i desè del
decret de la Presidència 673/2013, de 5 de febrer (BOPB de 21 de febrer de 2013), que
acordà la constitució de la Junta de Govern, el nomenament dels membres de ple dret, la
fixació dels dies i hores de les sessions de caràcter ordinari, així com l’aprovació de les
matèries de les quals la Presidència va delegar el seu exercici en favor de la Junta de
Govern.
TERCER.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, i
prèvia acceptació del càrrec per part dels membres nomenats i PRODUIRÀ efectes
jurídics plens fins que la Presidència no acordi la seva revocació o avocació o es produeixi
el nomenament d’un nou President o Presidenta.
QUART.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i en la pàgina web d’aquesta, en
compliment del que disposa l’art. 64.2 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.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU
CONEIXEMENT I EFECTES, en compliment del que disposa l’article 35.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril i l’article 64.4 del Reial Decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals així com a la Junta de Govern, en la primer sessió que es celebri, als efectes del
seu coneixement.
SISÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’interessat, als Portaveus i
Presidents dels Grups Polítics, al Coordinador General, a la Secretaria general, a la
Intervenció general, i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns”.

I el Ple en resta assabentat.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Intervenció General
5.- Dictamen de data 7 d’abril de 2014, que proposa acollir-se a les excepcions
previstes a la DT 10ª de la L27/2013, de 27.12, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local, en relació amb els límits retributius dels electes i el
nombre màxim de càrrecs públics amb dedicació exclusiva i de personal
eventual, i donar-se per assabentat que la Diputació de Barcelona compleix els
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objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, així com el requisit relatiu a
què el període mitjà de pagament als proveïdors no supera en més de 30 dies el
termini màxim previst de la normativa de morositat.
Vista la Disposició Transitòria Desena de la Llei 27/2013, de 27.12, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), segons la qual a les entitats locals que
compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el seu
període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el termini
màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb caràcter
excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), fins al 30 de juny de 2015.
Vist que la Diputació de Barcelona compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
a data 31 de desembre de 2013, com es posa de manifest en l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de
la despesa, elaborat per la Intervenció per a la liquidació del Pressupost General de la
Diputació de Barcelona, aprovada per Decret de la Presidència 1676/2014, de 28 de
febrer, i del qual es va donar compte al Ple en data 27 de març de 2014.
Vist que la Diputació de Barcelona compleix amb el límit de deute públic, segons els
criteris establerts al Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel RDLegislatiu 2/2004, de 5.3, com també es posa de manifest en l’informe de la
Intervenció a dalt esmentat.
Vist que la Diputació de Barcelona compleix amb el període mitjà de pagament a
proveïdors, calculat de conformitat amb els criteris establerts als exclusius efectes de
l’aplicació de la Disposició Transitòria Desena de la LRSAL, segons que es desprèn de
l’informe de la Tresoreria, de data 20 de març de 2014, elaborat a aquests mateixos
efectes, i del qual és previst que es doni compte al Ple de la Corporació en la sessió
de 24 d’abril d’enguany.
Atès que es considera adient formalitzar, mitjançant un Acord plenari, la voluntat de la
Diputació de Barcelona d’acollir-se a les excepcions de la Disposició Transitòria
Desena de la LRSAL, tant respecte dels límits retributius dels electes, com del nombre
màxim de càrrecs públics amb dedicació exclusiva i de personal eventual (previstos a
la LBRL, art. 75 bis, 75 ter i 104 bis, respectivament).
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la Diputació de Barcelona compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària a data 31 de desembre de 2013.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la Diputació de Barcelona compleix amb
el límit de deute públic, segons els criteris establerts al Text Refós de la llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que la Diputació de Barcelona compleix amb
el període mitjà de pagament a proveïdors, calculat de conformitat amb els criteris
establerts als exclusius efectes de l’aplicació de la Disposició Transitòria Desena de la
Llei 27/2013, de 27.12, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Quart.- ACOLLIR-SE a les excepcions de la Disposició Transitòria Desena de la Llei
27/2013, de 27.12, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, tant
respecte dels límits retributius dels electes, com del nombre màxim de càrrecs públics
amb dedicació exclusiva i de personal eventual.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (16), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
Tresoreria
6.- Dictamen de data 4 d’abril de 2014, que proposa donar compte del càlcul de
l’indicador únic del període mitjà de pagament a proveïdors de la Diputació de
Barcelona per l’exercici 2013 i del grau de compliment revisat dels terminis de
pagament del quart trimestre de 2013.
La Disposició Transitòria Desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), estableix, en el seu
punt primer “A les Entitats local que compleixin amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i deute públic, i a més el seu període pagament als proveïdors no
superi en més de 30 dies el termini previst de la normativa de morositat, no se’ls
aplicarà, amb caràcter excepcional, els límits previstos en els articles 75 bis i ter i 104
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local fins el 30 de
juny de 2015”.
Amb la finalitat de comprovar si la Diputació de Barcelona compleix amb els
requeriments indicats, la Tresoreria ha elaborat, en data 20 de març, un informe
referent al període de pagament als proveïdors que es reprodueix tot seguit.
D’acord amb el previst en la “Nota relativa a la aplicación de la disposición
transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRASAL)”, aquesta Tresoreria ha
procedit al càlcul de l’indicador únic del període mitjà de pagament a proveïdors,
referit a la Diputació de Barcelona i a l’exercici 2013.
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El càlcul s’ha realitzat amb les dades extretes de la comptabilitat de la Diputació de
Barcelona, i amb un termini de pagament de 60 dies.
S’han utilitzat els criteris recollits en el punt 4 de la “Nota” abans esmentada, i el
resultat ha estat de 26,47 dies, d’acord amb les xifres que es detallen tot seguit:
Factures pagades dins de
l'exercici 2013
Grup
* Pagades dins de termini
* Pagades fora de termini
TOTAL

Termini
Nombre
Import
29.123 99.315.090,72
858
2.678.149,63
29.981 101.993.240,35

60 dies
PM
%
25,45
97,37%
83,89
2,63%
26,99 100,00%

Factures pendents de pagament
a 31.12.2013
Grup
* Pendents de pagament fora
termini
* Pendents pagament dins termini
TOTAL

Nombre
6
609
615
Rati pagament

Import
46.225,16
3.015.600,22
3.061.825,38

PM

%

189,40
1,51%
6,36
98,49%
9,13 100,00%
26,47

En conseqüència es pot afirmar que la Diputació de Barcelona compleix amb el que
recull l’apartat 1 de la disposició transitòria dècima de la “Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRASAL)”
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.
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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, en que es detallaven les
ràtios i dades corresponents al quart trimestre de 2013.
Atès que s’ha detectat, posteriorment, una errada en la selecció de les dades del quart
trimestre de 2013 en el cas de la Diputació de Barcelona. S’ha procedit a elaborar per
part de la Tresoreria un nou informe amb la informació correcta, que es reprodueix tot
seguit:
En data 14 de gener de 2014, la Tresoreria va elaborar un informe sobre els terminis
de pagament de les factures registrades a la Diputació de Barcelona, els seus
organismes autònoms i la seva societat, durant el període comprés entre l’1 d’octubre i
el 31 de desembre de l’any 2013.
Amb posterioritat s’ha detectat que es va produir un error en l’extracció de les dades
en el cas de la Diputació de Barcelona (no en la resta d’ens), al no establir
correctament el període de selecció de les factures.
En conseqüència s’ha tornat a calcular les ràtios corresponents a la Diputació de
Barcelona, que es recullen tot seguit.
Terminis de pagament.
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de termini

Import
%
Nombre
%
36.546.981,29 100,00%
9.717 100,00%
30.842.611,24
84,39%
8.394 86,38%
5.704.370,05
15,61%
1.323 13,62%
58.341,79
26

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

Import
%
Nombre %
42.985.132,08 100,00% 12.757 100,00%
36.357.279,71
84,58% 11.317
88,71%
6.627.852,37
15,42%
1.140
11,29%
64.877,84
38

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.
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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 del resultat del càlcul de l’indicador únic del
període mitjà de pagament a proveïdors de la Diputació de Barcelona per l’exercici
2013, que s’ajusta als requeriments de la Disposició Transitòria Desena de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL).
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona referent a la rectificació de les dades corresponents als
terminis de pagament de les factures registrades en la Diputació de Barcelona, els
seus organismes autònoms i la seva societat mercantil, 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.
Tercer.- TRAMETRE l’informe emès per la Tresoreria de la Diputació de Barcelona,
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.
Servei de Programació
7.- Dictamen de data 9 d’abril de 2014, que proposa aprovar diverses
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a
l'exercici 2014, i donar compte del corresponent informe d'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per transferències de crèdit, suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del
pressupost 2014.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
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Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vista la nova disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, incorporada
pel Reial Decret-Llei 2/2014, de 21 de febrer, pel que s’adopten mesures urgents per a
reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de
vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica, que regula els requisits de les
inversions financerament sostenibles als efectes del que disposa la disposició
addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Atès que, per tal de facilitar la gestió i el seguiment d'aquesta mena d'inversions, es
considera convenient consignar-les en aplicacions pressupostàries específiques, que
no vinculin amb els crèdits per a despeses d'altres aplicacions.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent.
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 7/2014 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2014, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit per un import total de trenta-un milions set-cents vuitanta-vuit
mil vuit-cents dos euros amb tres cèntims (31.788.802,03) € amb el detall que es recull
en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
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Segon.- APROVAR l’ actualització del Pla estratègic de subvencions 2014 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2014 inclòs dins de
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (16), del Partit Popular (5) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
43 vots a favor i 4 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
8.- Dictamen de data 26 de març de 2014, que proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Dosrius, 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 Dosrius en data 27 de febrer de 2014 acordà la modificació
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.

17

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Dosrius, en data 27 de febrer de 2014. 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:
- Quotes urbanístiques








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (16),
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Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
9.- Dictamen de data 26 de març de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 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 Les Franqueses del Vallès en data 27 de febrer de 2014
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès, en data 27 de febrer de 2014 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I.- Preu públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària, ordenança fiscal vigent
núm. 34







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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








Notificació de les liquidacions
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 Les
Franqueses del Vallès, en data 27 de febrer de 2014 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:
- Quotes d'urbanització







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

3.- Acceptar l'especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès, en data 27 de febrer de 2014 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions delegades en acords anteriors dels tributs i altres ingressos
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I.- Multes coercitives







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

II.- Cànons de concessions administratives





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

III.- Sancions pecuniàries per infraccions administratives de qualsevol naturalesa


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- 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.
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 47 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (16),
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 26 de març de 2014, que proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
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 Malgrat de Mar en data 6 de març de 2014 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
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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 la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar, en data 6 de març de 2014. a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Sancions administratives







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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, en data 6 de març de 2014. a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:

Taxes per:
-

-

Ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública.
Instal·lació de quioscos a la via pública.
Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terrenys d'ús públic, així com indústries ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de
caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i
altres instal·lacions anàlogues.
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Les funcions que d'aquestes taxes es deleguen són:



Emissió de documents cobradors.
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.
Taxes per:
-

Obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la
via pública del paviment o de les voreres.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Les funcions que en relació aquestes taxes es deleguen són:







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (16),
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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11.- Dictamen de data 28 de març de 2014, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en data 13 de febrer de 2014 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí, en data 13 de febrer de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Sancions administratives
- Taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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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 47 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (16),
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
12.- Dictamen de data 26 de març de 2014, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en data 27 de febrer de 2014
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda, en data 27 de febrer de 2014 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:















Impost sobre activitats econòmiques
Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar ets 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.

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 47 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (16),
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
13.- Dictamen de data 26 de març de 2014, que proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de
dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors
acords de delegació.
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El Ple de l’Ajuntament de Torelló en data 24 de febrer de 2014 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 Torelló, en data
24 de febrer de 2014 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 pels serveis de les instal·lacions esportives municipals; Taxa Parades,
barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions o altres instal·lacions davant
dels establiments (no botigues) situats en terrenys d'ús públic durant els dies de
Carnaval; Taxa Parades Festus; Taxa Bàscules, aparells o màquines automàtiques;
Taxa Ocupacions diverses; Taxa per la utilització privativa d'espais i/o entrada al
recinte municipal del teatre municipal Cirvianum:







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 l'emissió de falques publicitàries i patrocini de programes a
l'emissora municipal "ràdio Ona"
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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.- Preu públic espai viver d'empreses; Preu públic per a la utilització privativa de la
carpa municipal.








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

IV.- Taxa per prestacions de la Policia Local







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.

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Torelló, en data 24 de febrer de 2014 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 de cementiri municipal; Taxa utilització gimnàs municipal; Taxa parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i venda de tota mena de
productes, situats en terrenys d'ús públic; Taxa Ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues; Taxa Obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús
públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres; Taxa
ocupació de la via pública amb parades de venda, mercat setmanal.








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.
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II.- Taxa per l'expedició de documents administratius; Taxa per utilització de material
de propietat municipal en l'actuació de sinistres particulars.







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.- Fiances per la reposició dels serveis urbanístics







Expedició de documents cobratoris.
Practica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes en període voluntari.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Sancions








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- 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 Torelló 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.
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques















Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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
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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















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

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















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

VII.- Taxa per gestió de residus municipals; Taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb entrada de vehicles a traves de les voreres
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o de qualsevol altre espai de domini local i les reserves de la via pública per
aparcament per a càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol mena; Taxa
reguladora de la taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme.











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.

VIII.- Taxa de cementiri municipal; Taxa utilització gimnàs municipal; Taxa parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i venda de tota mena de
productes, situats en terrenys d'ús públic; Taxa Ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues; Taxa Obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús
públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres; Taxa
ocupació de la via pública amb parades de venda, mercat setmanal.








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 prestacions de la policia local; Taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l'inici de les activitats; Taxa pels serveis de les instal·lacions
esportives municipals; Taxa Parades, barraques, casetes de venda, espectacles i
atraccions o altres instal·lacions davant dels establiments (no botigues) situats en
terrenys d'ús públic durant els dies de Carnaval; Taxa Parades Festus; Taxa Bàscules,
aparells o màquines automàtiques; Taxa Ocupacions diverses Taxa per l'expedició de
documents administratius; Taxa per la utilització privativa d'espais i/o entrada al recinte
municipal del teatre municipal Cirvianum; Taxa per utilització de material de propietat
municipal en l'actuació de sinistres particulars; Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.



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

X.- 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.

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.- Sancions








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.

XIII.- Execucions subsidiàries








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

XIV.- Qualsevol altre ingrés de dret públic



Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
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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 horts socials; Preu públic per a la utilització privativa i prestació del
servei d'assistència a la gent gran; Preu públic espai viver d'empreses; Preu públic
utilització privativa de la carpa municipal.








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.

XVI.- Preu públic per l'emissió de falques publicitàries i patrocini de programes a
l'emissora municipal "ràdio Ona"







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.

XVII.- Dret de traspàs en les transmissions de les concessions administratives del
mercat municipal; Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa
administrativa.








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.

XVIII.- Fiances per la reposició dels serveis urbanístics







Expedició de documents cobratoris.
Practica de notificacions de les liquidacions practicades per l'ajuntament.
Recaptació dels deutes en període voluntari.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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XIX.- 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 47 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (16),
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
14.- Dictamen de data 3 d’abril de 2014, que proposa l’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Consorci d’Educació de Barcelona (Institut Anna Gironella
de Mundet), la Universitat Politècnica de Catalunya (Escola d’Enginyeria de
Terrassa), el Consorci Escola Tècnica d’Igualada (Escola d’Enginyeria
d’Igualada) i la Diputació de Barcelona (Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar), per a l’obtenció de la qualificació de Centre
de Referència Nacional del Tèxtil, la Confecció i Pell i el seu funcionament
previst.
Atès que el Consorci d’Educació de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu
amb personalitat jurídica pròpia, creat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona amb la finalitat de planificar, programar i gestionar les funcions, les activitats
i els serveis que en matèria educativa establerts en els articles 123 i 124 de la Llei
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. L’Institut Anna
Gironella de Mundet de titularitat municipal de l’Ajuntament de Barcelona, és gestionat
pel Consorci d’Educació de Barcelona, segons l’acord de Govern GOV/218/2008, de
16 de desembre, pel qual s’aprova l’Acord amb l’Ajuntament per a l’assumpció de
funcions, d’ambdues administracions per part del CEB.
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Atès que la Diputació de Barcelona és titular del Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar. Que el funcionament principal d’aquest centre està
regulat pel conveni entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Canet de Mar
i Mataró, a través del TecnoCampus de Mataró i el centre tecnològic de referència en
el sector tèxtil, Fundació CETEMMSA, signat en data 5 d’octubre de 2007. Que els
serveis essencials d’aquest centre consisteixen en la provisió de personal, equipament
i instal·lacions especialitzades en el tèxtil de punt per ser aplicades en línies de
transferència tecnològica de tèxtil tècnic, de consultoria i de formació professional
especialitzada.
Atès que la Universitat Politècnica de Catalunya ostenta la titularitat de l’Escola
d'Enginyeria de Terrassa.
Atès que el Consorci Escola Tècnica d’Igualada, CETI, integrat per la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament d’Economia i Coneixement, l’Ajuntament
d’Igualada i la Universitat Politècnica de Catalunya és el titular de l’Escola d’Enginyeria
d’Igualada, centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Atès que en l'article 11.7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les
Qualificacions i de la Formació Professional, s'estableix que la innovació i
l'experimentació en matèria de formació professional es desenvoluparà a través d'una
xarxa de centres de referència nacional, amb implantació a totes les comunitats
autònomes, especialitzats en els diferents sectors productius.
Atès que el Reial Decret 229/2008, de 15 de febrer (en endavant RD), pel qual es
regulen els Centres de Referència Nacional en l’àmbit de la formació professional,
estableix a l’apartat quart del seu article 5 que la creació dels centres de referència
nacional es realitzarà per conveni de col·laboració amb la comunitat autònoma en què
estiguin ubicats, previ informe del Consell General de la Formació Professional i en
forma de Reial Decret.
Atès que l'apartat 6 del mateix article 5 diu que podran col·laborar entitats associades,
centres integrats, instituts o entitats d'innovació educativa i entitats relacionades amb
la innovació tecnològica del sector, en la consecució dels objectius de cada centre de
referència nacional.
Atès que, l’article 7 del RD estableix que cadascun dels Centres de Referència
Nacional elaborarà un Pla de Treball anual, i que aquest Pla de treball incorporarà les
accions realitzades en funció del Pla d’actuació pulrianual establert pels ministeris
competents en matèria de treball i ensenyament, així com les accions a executar per
part de les entitats associades i la seva aplicació concreta al sector productiu
corresponent i a les funcions que estableix el RD.
Atès que la signatura d’aquest conveni no comporta cap obligació de despesa ni
aportació econòmica, i en el supòsit que es requereixi aprovació de despesa i/o
aportació econòmica per a qualsevol de les parts, caldrà l’autorització explícita amb
caràcter anual de l’entitat matriu.
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Atès que la Comissió Permanent del Consejo General de la Formación Profesional de
25 octubre 2012 va emetre un informe favorable a la qualificació com a Centre de
Referència Nacional en l'àmbit de la Formació Professional a la proposta conjunta
presentada pel Consell Català de la Formació Professional, amb seu central a l’Institut
Anna Gironella de Mundet i com a centres col·laboradors l’Escola d’enginyeria de
Terrassa, l’Escola d’enginyeria d’Igualada i el Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar a les àrees professionals Confecció en Tèxtil i Pell,
Ennobliment de Matèries Tèxtils i Pells i Producció de Fils i Teixits de la família
professional de Tèxtil, Confecció i Pell.
En aquest sentit, es requereix d’un acord entre les quatre parts que reflecteixi la
voluntat de constituir-se en Centre de Referència Nacional de Formació Professional i
que en reguli el funcionament previst.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidenta segona i Diputada delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva al
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci d’Educació de
Barcelona (Institut Anna Gironella de Mundet), la Universitat Politècnica de Catalunya
(Escola d’Enginyeria de Terrassa), el Consorci Escola Tècnica d’Igualada (Escola
d’Enginyeria d’Igualada) i la Diputació de Barcelona (Centre de Recerca i
Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar), per a l’obtenció de la qualificació
de Centre de Referència Nacional del Tèxtil, Confecció i Pell i el seu funcionament
previst, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
BARCELONA (INSTITUT ANNA GIRONELLA DE MUNDET), LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA (ESCOLA D’ENGINYERIA DE TERRASSA), EL
CONSORCI ESCOLA TÈCNICA D’IGUALADA (ESCOLA D’ENGINYERIA
D’IGUALADA) I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (CENTRE DE RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA TÈXTIL DE CANET DE MAR), PER A
L’OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL
DEL TÈXTIL I EL SEU FUNCIONAMENT PREVIST
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, Maria Jesús Mier i Albert, actuant en nom i representació del Consorci
d’Educació de Barcelona, en qualitat de presidenta del Consorci, d’acord amb el
nomenament fet per Resolució ENS/9/2011, de 3 de gener, i d’acord amb les atribucions
establertes a l’article 9 dels Estatuts del Consorci d’Educació de Barcelona aprovats pel
Decret 84/2002, de 5 de febrer”.
D’altra part, l’Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta segona i Presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, a tenor de
l’establert en els apartats 1.1.b) i 4.1.4.d) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de
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2013, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, assistida pel secretari delegat, Sr.
Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència
de la corporació de data 16 de desembre de 2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de
data 20 de gener de 2014.
D’altra part, el Dr. Enric Fossas i Colet, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), NIF núm. XXX, amb domicili a XXX i en representació d'aquesta, en virtut d'allò que
disposen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats; l'article 67
dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l’Acord GOV/43/2012,
de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) i de conformitat amb el nomenament
per Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOGC núm. 6512 de 29 de novembre de 2013)
D’altra part, el Sr. Lluís Jofre Roca, president del Consorci Escola Tècnica d’Igualada
(CETI), actuant en representació d’aquest, nomenat per l’Acord de Govern de 10 de febrer
de 2004, i actuant en virtut de l’article 13 del Estatuts del CETI.
Actuant les parts en l'exercici dels seus respectius càrrecs i en la representació que
ostenten, es reconeixen la capacitat jurídica suficient quant a l'esmentada representació per
a subscriure el present Conveni i a tal efecte,
MANIFESTEN
I.

Que el Consorci d’Educació de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu amb
personalitat jurídica pròpia, creat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona amb la finalitat de planificar, programar i gestionar les funcions, les activitats i
els serveis que en matèria educativa establerts en els articles 123 i 124 de la Llei
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. El centre Anna
Gironella de Mundet de titularitat municipal de l’Ajuntament de Barcelona, és gestionat
pel Consorci d’Educació de Barcelona, segons l’acord de Govern GOV/218/2008, de 16
de desembre, pel qual s’aprova l’Acord amb l’Ajuntament per a l’assumpció de funcions,
d’ambdues administracions per part del CEB.

II.

Que la Diputació de Barcelona és titular del Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar. Que el funcionament principal d’aquest centre està
regulat pel conveni entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Canet de Mar i
Mataró, a través del TecnoCampus de Mataró i el centre tecnològic de referència en el
sector tèxtil, Fundació CETEMMSA, signat en data 5 d’octubre de 2007. Que els serveis
essencials d’aquest centre consisteixen en la provisió de personal, equipament i
instal·lacions especialitzades en el tèxtil de punt per ser aplicades en línies de
transferència tecnològica de tèxtil tècnic, de consultoria i de formació professional
especialitzada.

III.

Que la Universitat Politècnica de Catalunya ostenta la titularitat de l’Escola d'Enginyeria
de Terrassa.

IV.

Que el Consorci Escola Tècnica d’Igualada, CETI, integrat per la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament d’Economia i Coneixement, l’Ajuntament d’Igualada
i la Universitat Politècnica de Catalunya és el titular de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada,
centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya.

V.

Que la Comissió Permanent del Consell General de la Formació Professional de 25
octubre 2012 va emetre un informe favorable a la qualificació com a Centre de
Referència Nacional del Tèxtil en l'àmbit de la Formació Professional a la proposta
conjunta presentada pel Consell Català de la Formació Professional amb seu central al

38

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

centre IES Anna Gironella de Mundet i els centres associats Escola d’enginyeria de
Terrassa, Escola d’enginyeria d’Igualada i Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar a les àrees professionals Confecció en Tèxtil i Pell,
Ennobliment de Matèries Tèxtils i Pells i Producció de Fils i Teixits de la família
professional de Tèxtil, Confecció i Pell.
En aquest sentit, les quatre parts tenen la voluntat de constituir-se en Centre de
Referència Nacional del Tèxtil de Formació Professional .
VI.

Que en l'article 11.7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de
la Formació Professional, s'estableix que la innovació i l'experimentació en matèria de
formació professional es desenvoluparà a través d'una xarxa de centres de referència
nacional, amb implantació a totes les comunitats autònomes, especialitzats en els
diferents sectors productius. A més, la programació i execució de les actuacions de la
xarxa de centres de referència nacional es durà a terme mitjançant convenis de
col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, atenintse en tot cas a l'àmbit de les respectives competències.

VII.

Que les funcions dels centres de referència nacional, en l'àmbit de la família professional
assignada, apareixen explicitades a l'article 4 del RD 229/2008, de 15 de febrer (en
endavant RD), pel qual es regulen els Centres de Referència Nacional en l’àmbit de la
formació professional, i són les següents:

1. Observar i analitzar, a nivell estatal, l'evolució dels sectors productius, per adequar
l'oferta de formació a les necessitats del mercat de treball.
2. Col·laborar amb l'Institut Nacional de les Qualificacions en l'actualització del Catàleg
Nacional de les Qualificacions Professionals.
3. Experimentar accions d'innovació formativa vinculades al Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals per validar la seva adequació i, si escau, elaborar
continguts, metodologies i materials didàctics per proposar la seva actualització.
4. Col·laborar i, si escau, realitzar estudis necessaris per elaborar certificats de
professionalitat, així com participar en la realització, custòdia, manteniment i actualització
de les seves proves d'avaluació.
5. Estudiar la idoneïtat d'instal·lacions, equipaments i mitjans didàctics, desenvolupar
tècniques d'organització i gestió de la formació, i proposar l'aplicació de criteris,
indicadors i dispositius de qualitat per a centres i entitats de formació.
6. Col·laborar amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, així com
amb les comissions paritàries constituïdes a l'empara de la negociació col·lectiva
sectorial d'àmbit estatal.
7. Establir vincles de col·laboració, incloent la gestió de xarxes virtuals, amb instituts i
agències de qualificacions autonòmics, universitats, centres tecnològics i de recerca,
centres integrats de Formació Professional, empreses, i altres entitats, per fomentar la
investigació, innovació i desenvolupament de la formació professional, així com per
observar i analitzar l'evolució de les bases científiques i tecnològiques relacionades amb
els processos de formació o amb el sector de referència.
8. Participar en programes i iniciatives internacionals en el seu àmbit d'actuació.
9. Contribuir al disseny i desenvolupament de plans de perfeccionament tècnic i
metodològic adreçats al personal docent o formador, experts i orientadors professionals,
així com a avaluadors que intervinguin en processos de reconeixement de competències
professionals.
10.Col·laborar en el procediment d'avaluació i acreditació de les competències
professionals, d'acord amb el desenvolupament de l'article 8 de la Llei Orgànica 5/2002,
de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.
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11.Realitzar totes les altres funcions anàlogues els siguin assignades relacionades amb les
finalitats descrites.
VIII.

Que en l'article 5.4 del RD s'estableix que la creació dels centres de referència nacional o
la qualificació dels ja existents, en l'àmbit del Sistema Nacional de les Qualificacions i la
Formació Professional, es realitzarà per conveni de col·laboració amb la comunitat
autònoma en què hagin d'estar o estiguin ubicats, previ informe del Consell General de la
Formació Professional.
L'apartat 6 del mateix article 5 diu que podran col·laborar entitats associades, centres
integrats, instituts o entitats d'innovació educativa i entitats relacionades amb la innovació
tecnològica del sector, en la consecució dels objectius de cada Centre de Referència
Nacional.

IX.

Que l’article 6.3 del RD, estableix que per dur a terme les diferents actuacions que
s’encomanen als centres de referència nacional, l’administració pública titular del centre
podrà autoritzar l’ús de certs espais i instal·lacions singulars, així com aquelles
instal·lacions i equipaments propis dels entorns professionals que siguin necessaris per
dur a terme les accions d’innovació experimentació i que es trobin a uns espais diferents
de les instal·lacions del centre, sempre que siguin adequades i que s’acrediti
documentalment que tenen l’autorització per l’ús preferent per realitzar les activitats
corresponents.
Així mateix, l’article 6.4 prescriu que el Centre de Referència Nacional podrà establir
acords de col·laboració amb entitats, organismes o empreses del sector productiu de
referència perquè les instal·lacions, aules i equipaments dels mateixos puguin ser
utilitzades pels treballadors en la realització d’accions formatives.

X.

Que, l’article 7 del RD estableix que cadascun dels Centres de Referència Nacional
elaborarà un Pla de Treball anual, i que aquest Pla de treball incorporarà les accions
realitzades en funció del Pla d’actuació i la seva aplicació concreta al sector productiu
corresponent i a les funcions que estableix el RD.
Així mateix, en el Pla de Treball s’establiran les accions a executar per les entitats
associades que hem esmentat anteriorment.
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE
L'objecte del present Conveni és establir el marc de coordinació entre les parts per obtenir la
qualificació de Centre de Referència Nacional del Tèxtil (en endavant CRN) així com regular
el funcionament previst en cas d’obtenir-se.
L’Institut Anna Gironella de Mundet es constituirà com a seu central del CRN i
desenvoluparà principalment l'Àrea de confecció en tèxtil i pell.
La seu central comptarà amb els següents centres associats, segons les àrees de formació:
-

Escola d'Enginyeria de Terrassa: en l’Àrea d'Ennobliment de Materials Tèxtils i Pells i en
l’Àrea de Producció de Fils i Teixits.
Escola d’Enginyeria d’Igualada, per l’Àrea de tractament de pells i cuirs.
Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar: Sector del teixit
de punt.
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La direcció del CRN correspondrà a l’Institut Anna Gironella de Mundet i ostentarà la
representació del centre.
Les administracions titulars dels centres que subscriuen aquest conveni estaran
representades al Consell Social del Centre.
Segona.- INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL DEL TÈXTIL
Segons l’informe d’avaluació de 25 d’octubre de 2012 s’informa positivament de les
instal·lacions adequades i dels espais i equipaments necessaris per a les actuacions com a
CRN sense perjudici de la seva utilització per a altres funcions que consideri oportunes
l'Administració titular del centre, d'acord amb el que estableix l'article 6 del RD.
En aquest sentit, la titularitat dels centres col·laboradors és compromet a que les
instal·lacions que descriu aquest conveni a continuació estaran disponibles per a la
realització, de manera pactada i consensuada quant a calendari i ús de l’equipament, de les
accions del pla de treball anual.
L’IES Anna Gironella de Mundet ubicat a Passeig de la Vall d'Hebron, 171 de Barcelona,
província de Barcelona la titularitat del qual és l’Ajuntament de Barcelona, com a CRN del
Tèxtil per a l'exercici de les seves funcions, disposa de les instal·lacions específiques,
consignades a l'annex núm.1 del present conveni.
L’Escola d'Enginyeria de Terrassa situada al carrer de Colom núm.1 de Terrassa, província
de Barcelona, la titularitat de la qual és la Universitat Politècnica de Catalunya, disposa de
les instal·lacions consignades a l'annex núm.2 del present conveni.
El Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar, situat a la plaça
de la Indústria núm. 1, de Canet de Mar, província de Barcelona, la titularitat del qual és la
Diputació de Barcelona, disposa de les instal·lacions consignades a l'annex 3 del present
conveni.
L’Escola d'Enginyeria d’Igualada, situada a la Plaça del Rei, núm. 15 (nou domicili: Pla de
la Massa, S/n. 08700 ) d’Igualada, província de Barcelona, la titularitat de la qual correspon
al Consorci Escola Tècnica d’Igualada, CETI, disposa de les instal·lacions consignades a
l'annex núm.4 del present conveni.
Tercera.- APORTACIÓ AL PLA DE TREBALL DELS RECURSOS HUMANS DE CADA
CENTRE
D’acord amb l'informe d'avaluació de 25 d’octubre de 2012, cada centre disposa de personal
adient per al desenvolupament de les Accions del Pla de Treball i per tant haurà de garantir
que cada acció formativa és assumida pels professionals que tinguin les competències
corresponents, sempre d’acord amb la disponibilitat de personal de cada centre en el
moment en que es desenvolupi l’activitat.
Quarta.- SIGNATURA CONVENI
La titularitat de les parts signants d’aquest conveni resten assabentades que se signarà un
conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de
Catalunya que reflectirà el Pla de Treball anual del CRN.
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Cinquena.- FINANÇAMENT
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i el Servei Públic d'Ocupació Estatal del Ministeri
d'Ocupació i Seguretat Social, segons la previsió contemplada en els seus pressupostos,
finançaran els recursos econòmics suficients per a l'exercici de les funcions assignades als
centres de referència nacional i per a les activitats establertes en els plans de treball en
funció del pla d'actuació plurianual, segons s'estableix en els articles 7.2 i 8.1 del RD.
Així mateix, els centres de referència nacional podran obtenir finançament de l'Administració
General de l'Estat per mitjà d'ordres de distribució de fons o altra via, amb l'objecte de
garantir, bé les inversions requerides per a l'actualització dels equipaments que es
consideren necessàries per a adequat funcionament, bé altres accions derivades del
compliment de les funcions com a Centre de Referència Nacional.
El CRN del Tèxtil podrà accedir a recursos complementaris mitjançant l'oferta de serveis,
d'acord amb la seva normativa pressupostària.
Així mateix, el pla anual inclourà el pressupost econòmic específic d'aquest pla, especificant
les vies de finançament de les diferents partides.
El Desenvolupament del Pla de Treball, en el marc del Projecte del CRN del Tèxtil, no ha de
representar cap cost addicional a les titularitats dels centres associats, ni pel que fa a
equipaments ni a recursos humans.
Cada centre haurà de proposar projectes en els diferents àmbits, hauran de fer la memòria
anual i la justificació econòmica segons els criteris de qualitat que s’estableixin per la
comissió de coordinació que serà qui aprovarà els projectes.
La gestió del finançament i els aspectes econòmics derivats d’aquest, anirà a càrrec de
l’Institut Anna Gironella de Mundet, com a seu central del CRN del Tèxtil.
Sisena.- PLA DE TREBALL ANUAL
El Consell Social del CRN elaborarà una proposta de Pla de Treball Anual, que s’elevarà per
a la seva autorització a l’Estat i la Generalitat en el marc dels procediments i mecanismes de
coordinació previstos.
Als efectes d’execució del Pla de Treball i per garantir una integració d’objectius i seguiment
i avaluació tècnica de les actuacions, el CRN del tèxtil es dotarà d’una Comissió de
Coordinació tècnica, integrada per, a més del director del CRN, un representant de
cadascun dels quatre centres associats, un representant del Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i un representant del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Setena.- OBLIGACIONS ECONÒMIQUES
La signatura d’aquest conveni no comporta obligacions de despesa ni aportació econòmica.
Les activitats lligades al desenvolupament de les funcions de Centre de referència, per al
conjunt de les entitats participants seran pressupostades segons el pla de treball acordat i el
finançament establert en el marc del present conveni.
En el supòsit que es requereixi aprovació de despesa i/o aportació econòmica per a
qualsevol de les parts, caldrà l’autorització explícita amb caràcter anual de l’entitat matriu.
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Vuitena.- LOGOS INSTITUCIONALS AL CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL DEL
TÈXTIL
Pel que fa a la informació i comunicacions de caràcter públic que cadascuna de les parts
elabori en relació amb les accions derivades de l'execució del present conveni, es
considerarà obligatori l'ús dels corresponents logos institucionals. En aquelles cofinançades
pel Fons Social Europeu es farà constància explícita d'aquest cofinançament seguint les
directrius en ubicació, mides i pantone determinats en el Manual d'estil corresponent.
Novena.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I PROPIETAT
INTEL·LECTUAL
L’IES Anna Gironella de Mundet, com a seu central del CRN, s’obliga a complir amb les
disposicions previstes en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i de propietat intel·lectual.
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i mentre es mantingui el reconeixement
i la qualificació CRN del Tèxtil, Confecció i Pell, en el benentès que aquesta qualificació es
produeixi.
En un període no inferior als quatre anys, qualsevol de les parts podrà denunciar el present
conveni abans que finalitzi la seva vigència, notificant-ho de manera fefaent a les altres
parts amb una antelació mínima de sis mesos.
Onzena.- NORMATIVA APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
És aplicable el Real Decreto 229/2008, de 15 de febrer de 2008, (BOE núm. 48, de 25 de
febrer de 2008), pel qual es regulen els Centres de Referència Nacional en l’àmbit de la
formació professional.
En tot allò no previst en el present Conveni, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i a la resta de l’ordenament de règim local aplicable.
Seran competents per resoldre qualsevulla controvèrsia entre les parts sobre l’objecte del
present conveni els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa que siguin
competents a la ciutat de Barcelona.»

Segon.- APROVAR els annexos I, II, III i IV del referit conveni, que formen part
integrant d’aquest i s’adjunten a la present resolució.
Tercer.- FACULTAR a la Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones per a
la signatura del conveni a subscriure i per a l’adopció de les resolucions i la realització
dels tràmits necessaris per tal de fer efectiu el desplegament dels seus acords.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Consorci d’Educació de Barcelona, la
Universitat Politècnica de Catalunya, al Consorci Escola Tècnica d’Igualada, al
Departament d’Empresa i Ocupació i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (16), 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 de Medi Ambient
15.- Dictamen de data 31 de març de 2014, que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona a la Declaració de Vilanova i la Geltrú, aprovada per la
xarxa de Ciutat i Pobles cap a la sostenibilitat.
Atès que la Diputació de Barcelona és membre de l’Associació Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sosteniblitat des de la seva constitució, l’any 1997, i participa en
l’associació desenvolupant les funcions de Secretaria Tècnica i com a membre de
l’Assemblea General.
Atès que en el marc de la XIV Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat, que se celebrà a Vilanova i la Geltrú el 18 de març d’enguany, es va
aprovar la Declaració de Vilanova i la Geltrú: Per l’adaptació als efectes del canvi
climàtic en el territori i el litoral.
Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració tenen per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Vist que la Declaració de Vilanova i la Geltrú: Per l’adaptació als efectes del canvi
climàtic en el territori i el litoral, és un document de posicionament multilateral amb
objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques
que tenen els convenis marcs o protocols generals, recollit a l’article 6.4 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat
document al Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons
la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació de convenis marcs o protocols
generals a l’epígraf 3.4.i.1) sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret de la
Presidència Presidència núm. 11876/13 de 11 de desembre de 2013 (publicada al
BOPB de 23 de desembre de 2013) 2013, donada la rellevància institucional de la
Declaració.

44

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibililtat, es
proposa l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de
Vilanova i la Geltrú aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en
la XIV Assemblea General del 18 de març de 2014, per l’adaptació als efectes del
canvi climàtic en el territori i el litoral d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
DECLARACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral
Les ciutats i els pobles tornem a posar de manifest que els experts en canvi climàtic de
l’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) han reafirmat en el seu Cinquè
Informe d'Avaluació, que les activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la
Terra. També, l’Agència Europea de Medi Ambient i el Grup d'experts sobre el Canvi
Climàtic de Catalunya (GECC) assenyalen que el canvi climàtic amenaça les diferents
regions d'Europa i del nostre país a través d'una sèrie de variacions graduals i apreciables,
com ara l'augment de la temperatura, les alteracions del vent i les precipitacions, pèrdua
de biodiversitat, la major freqüència d’inundacions o episodis climàtics severs
El canvi climàtic es considera ja un fet important a tenir en compte en la planificació del
nostre present i futur.1 Ja fa un temps que tenim assumida la necessitat de mitigar el
canvi climàtic. I ara hem de pensar també en l’adaptació, entesa com la resiliència dels
ecosistemes i dels sistemes socials, capaços d’adaptar-se a les pertorbacions. En cas
contrari, els costos pels danys ocasionats seguiran augmentant. Mitigació i adaptació al
canvi climàtic són ja dues cares de la mateixa moneda, complementàries i que cal afrontar
per igual.
La previsió d’efectes, doncs, és diversa i afectarà de manera patent els ecosistemes i la
dinàmica de les societats humanes. Un dels pronòstics més indiscutits, en el qual, i en
nom de tots els municipis litorals del país, es vol fer èmfasi des del municipi que avui ens
acull, és l’impacte important que tindrà el canvi climàtic sobre el litoral i l’ambient marí. És
notori que la major part de les ciutats del món estan ubicades al litoral, la qual cosa fa
palesa la dimensió planetària de la problemàtica, i que cal contemplar la interrelació
internacional de la qüestió. Els impactes del canvi climàtic són, per tant, d’especial
rellevància en el nostre entorn geogràfic i cultural del mar Mediterrani.
Els ambients litorals i marítims són fonamentals en les dinàmiques ecològiques i la seva
alteració tindrà repercussions socials i econòmiques de gran calat: canvis en el litoral i els
ecosistemes marins, afectació a sediments, pèrdua de sorres i de superfície de platja,
reorientació de la línia de costa, acumulació de sorres i danys en les infraestructures
litorals, augment del nivell del mar i canvis en la intensitat, freqüència i direcció de l’onatge.

A Europa s’està presentant una nova Estratègia Europea per a l’adaptació i a Catalunya disposem de l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
1
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A més, caldrà tenir en compte l’adaptació de les infrastructures urbanes competents en la
gestió del cicle de l’aigua, per tal que puguin fer front als potencials impactes del canvi
climàtic. Així doncs, caldrà reduir la vulnerabilitat de les instal·lacions d’aigua davant
fenòmens meteorològics extrems.
En conclusió, el canvi climàtic té una influència del canvi climàtic sobre les nostres
societats, però especialment sobre els sectors i territoris més vulnerables.
Les autoritats locals som agents clau en la implementació de mesures d'adaptació que
millorin la resiliència del territori en àmbits com ara l'ordenació del territori, la salut, la
protecció civil i el medi ambient. Les accions d’adaptació comporten oportunitats i milloren
la qualitat de vida de la ciutadania, promouen el desenvolupament sostenible, estimulen la
inversió de projectes basats en la resiliència i creen llocs de treball i, per tant, s'han
d'integrar en les polítiques i en la planificació urbana.
La Unió Europea proposa introduir l'adaptació al canvi climàtic en el Pacte dels Alcaldes i
les Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, amb el llançament d'una iniciativa per
promoure un compromís voluntari a incorporar estratègies locals d'adaptació i activitats de
sensibilització. El Pacte ofereix un marc prometedor per tal que les ciutats i els pobles
prenguin mesures i creïn xarxes on la mitigació i l’adaptació puguin considerar-se deforma
integrada.
En conclusió, els municipis tenim un paper fonamental en l’aplicació de les estratègies
esmentades i, en conseqüència ens correspon la responsabilitat de liderar la lluita contra
el canvi climàtic.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
Acordem,
Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles i al desenvolupament de territoris resilients i,
ja que això és també una oportunitat per detectar vulnerabilitats i planificar la gestió
municipal enfront dels riscs. Això comporta millorar la nostra capacitat d’adaptació a través
de la creació d' estratègies d'adaptació local al canvi climàtic, o bé de la integració de
l'adaptació al canvi climàtic als nostre plans, conjuntament amb altres ens locals, amb el
suport de les diputacions, com a ens coordinadors, i de la Generalitat de Catalunya, i en
un termini no superior a dos anys.
Definir estratègies d’adaptació d’acord amb una metodologia que inclogui l'avaluació dels
riscos com a base per prioritzar les accions, Cal doncs, fer una diagnosi de vulnerabilitat,
identificar els riscos i els recursos necessaris per afrontar-los i, establir les mesures
d'adaptació. La posada en pràctica de l’estratègia ha de comportar l’avaluació del progrés i
la revisió d'acord amb els canvis de l'entorn i de les noves prioritats.
Mobilitzar els agents implicats i treballar plegats per reduir la vulnerabilitat local,
compartir l’experiència i els coneixements, i informar la ciutadania i els mitjans locals sobre
l'evolució de l’estratègia d'adaptació, així com encoratjar altres ciutats i pobles a unir-se a
la iniciativa.
Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí, amb altres ciutats de l’entorn
mediterrani, conscients que és un dels àmbits més perjudicats pel canvi climàtic amb el
previsible augment del nivell del mar i, alhora, un dels més decisius en el manteniment de
la sostenibilitat territorial, especialment al nostre país, que disposa d’un front litoral extens
que concentra bona part de la població. Constatem, a més, que l’espai marí és una de les
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majors reserves de biodiversitat del nostre territori, una font molt important de recursos per
a les economies locals i un patrimoni cultural de primer ordre.
Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos relacionades amb els
impactes del clima –inundacions, precipitacions intenses, incendis, tornados i mànegues,
temperatures extremes i onades de calor, episodis de sequera–,sobre els ecosistemes
terrestres i els sistemes urbans –increment de l’efecte illa de calor–, i els seus efectes
sobre l’agronomia, el verd urbà, de l’entorn rural, la salut de la població i sobre el turisme. I
preveure i posar en marxa mesures i programes per tal la influència del canvi climàtic no
recaigui sobre la població més vulnerable.
Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua que ens permeti tenir
més capacitat de reacció enfront dels canvis, sense oblidar la gestió bàsica quotidiana.
Les accions passen per un ús eficient del recurs hídrics i per l’increment i la garantia de la
disponibilitat de fonts d’abastament en qualitat i quantitat, l’augment dels recursos
complementaris, la protecció i recuperació dels aqüífers, –sobretot en l’àmbit costaner,
amb risc d’intrusió salina–, els sanejament adequat de les aigües residuals, i el
desenvolupament de l’adaptació de les instal·lacions i infrastructures del cicle de l’aigua de
proveïment i sanejament.
Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació, de manera que les
mesures adoptades en qualsevol dels dos aspectes no vagi en detriment de l’altre. Aquest
enfocament coordinat és essencial per desenvolupar les mesures d'adaptació de forma
eficaç a escala local.
A fer difusió d’aquest acord en els mitjans de comunicació generals i locals, als òrgans
de participació ciutadana i a les xarxes socials (#adaptaciocanviclimatic
#DeclaracióVilanova).
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Vilanova i la Geltrú en els
respectius plens municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa
els acords que s’hi adoptin, per tal de donar el màxim suport al compromís local envers
l’adaptació al canvi climàtic.”

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sosteniblitat.

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (16), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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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 d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal, Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa
i Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona, de suport a la declaració de
sobirania del Parlament de Catalunya i el dret a decidir del poble de Catalunya.
Atès que el poble de Catalunya té una història pròpia i una ininterrompuda
consciència de nació des de l’alta Edat Mitjana. Ha format part del regne d’Aragó i
de l’estat espanyol i sempre ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
Atès que la Diputació de Barcelona no és merament l’administració provincial
espanyola a casa nostra sinó que incorpora una metròpoli europea, mediterrània i
cada vegada més global, i la capital dels nostres reis i presidents, dels nostres
treballadors de la indústria i de l’agricultura, dels empresaris, comerciants, artistes,
esportistes, científics i dels emprenedors.
Atès que els ciutadans de Catalunya han expressat reiteradament les seves
reivindicacions democràtiques nacionals a favor de l’autogovern de Catalunya, les
més recents, el 10 de juliol del 2010 i l’11 de setembre del 2012 i de 2013 per a
reclamar un nou marc polític per a Catalunya com a conseqüència d’una situació
econòmica injusta i desproporcionada entre Catalunya i l’Estat espanyol, que ha
comportat una incidència molt negativa en les quantitats econòmiques disponibles
per al benestar social, l’educació, la salut i les polítiques actives d’ocupació entre
moltes d’altres.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a agent polític, social i
econòmic, reivindica que la proverbial i ancestral actitud de defensa, promoció i
foment de la democràcia a Catalunya, promoguda pel poble de Catalunya, li
confereix la legitimitat democràtica necessària conjuntament amb els trets propis i
diferenciadors en l’àmbit socioeconòmic i cultural de la resta del territori de l’Estat,
per ser considerada una nació amb la capacitat de decidir sobre el seu futur polític i
jurídic.
Atès que ara més que mai, hem de mostrar d’una manera clara el nostre suport a
l’exercici del dret a decidir. La Diputació de Barcelona ha de fer una aposta clara
per l’aprofundiment democràtic, per la participació ciutadana en la presa de
decisions de les administracions. La Diputació de Barcelona ha de vetllar per tal que
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir lliurement i democràtica
el seu futur polític col·lectiu. La Diputació de Barcelona ha d’estar al costat del
principi de sobirania segons el qual el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat
democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
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Atès que el Tribunal Constitucional el dia 25 de març de 2014 emet una sentència
per la qual declara nul i inconstitucional el primer punt de la declaració de sobirania
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Atès que el Congrés de Diputats el dia 8 d’abril de 2014 davant la delegació del
Parlament Català va rebutjar la possibilitat de cedir a la Generalitat de Catalunya la
competència per convocar la consulta
Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que
també té el món local en aquest procés, els grups d’ERC-AM, ICV-EUA-EPM i CiU
proposen al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Manifestar la satisfacció per l’acord que es va assolir entre la majoria de
forces polítiques al Parlament, i que permetrà la celebració d’una consulta on el
poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu el
proper 9 de novembre.
Segon.- Refermar la nostra adhesió a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir
del poble de Catalunya, que va aprovar el Parlament de Catalunya el 23 de gener
de 2013
Tercer.- Reiterar el compromís de la Diputació de Barcelona amb fer efectiu
l'exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
puguin decidir el seu futur polític col·lectiu.
Quart.- Expressar el nostre rebuig a la sentencia del Tribunal Constitucional que
estima parcialment la impugnació d’aquesta declaració, declarant inconstitucional i
nul el principi de sobirania de la resolució 5/X del Parlament de Catalunya.
Cinquè.- Lamentar l’oportunitat perduda pel rebuig de la majoria del Congrés de
Diputats per poder arribar a l’acord de donar veu a la ciutadania catalana i puguin
escollir democràticament el seu futur com a país.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, així com a l’ACM, a la FMC
i l’AMI.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Amb molta
brevetat perquè aquesta és una moció que crec que reuneix dos aspectes que tots
coneixem. El primer és que sabem que els catalans i les catalanes estem en un procés
de transició nacional altament transcendent, fins i tot en termes històrics, dels quals
s’abusa a vegades; però estic segur que aquest no és el cas en aquests moments,
perquè estem fermament disposats a defensar el nostre futur polític a través de la
votació i la manifestació de la ciutadania. I això, des d’ERC. Estic igualment convençut
que els altres grups que donen signatura a aquesta moció consideren que totes les
institucions catalanes, especialment aquelles que són tan rellevants com la Diputació
de Barcelona, han de pronunciar-se a favor de tot aquest procés, el qual té, podríem
dir, tres tempos en els sis punts de la moció.
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El primer és manifestar la satisfacció per l’acord que es va assolir, per part de les
forces polítiques representades a la Diputació i que en són signants -com se sap, hi ha
una altra formació política que hi va donar suport però que no té representació a la
Diputació on es va acordar que hi hauria efectivament una data i una pregunta per
poder consultar a la ciutadania. D’això ja fa un cert temps, igual que la Declaració de
sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya i, per tant, podríem dir que és un
tempo de finals de l’any passat i principis d’enguany.
En segon es dóna quan el Tribunal Constitucional, fortament condicionat en l’àmbit
polític, amb persones molt identificables com a membres de partits polítics i molt
actives en la Fundació FAES, diu que aquesta és una declaració que no s’atén als
principis de la Constitució.
El tercer, que és el que fa que presentem aquesta moció, es dóna quan els grups vam
decidir esperar i veure com anava el debat a les Corts. No és que tinguéssim gaire
esperances però sí que ens semblava que era correcte veure com anava el debat,
amb la participació dels grups que donen suport a la Declaració i a la convocatòria de
la consulta, i veure quina era la resposta.
Per tant, hi ha tres diferents tempos, dels quals la idea és la mateixa: creiem que,
efectivament, aquesta és una consulta no només legal, sinó que és molt difícil
aguantar aquesta confrontació entre Constitució i democràcia, perquè és evident que
la Constitució no pot frenar el molt majoritari desig de la població catalana de decidir el
seu futur polític mitjançant mètodes pacífics i democràtics, com la convocatòria de la
consulta i votar-hi. Per tant i en síntesi, el que proposem en aquesta moció, feliçment
compartida per ICV i CiU, és que la Diputació doni suport a un element tan evident
com és el fet que, quan hi ha discrepàncies, les coses es resolen votant i que volem
votar quin és el futur polític del nostre país.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Amb molta brevetat,
senyor President, explicar el perquè d’aquesta moció, que ja ha explicat el senyor Jordi
Portabella. Crèiem que era important expressar el suport i la satisfacció del Ple de la
Diputació de Barcelona per l’acord que es va assolir, el mes de desembre, per portar
una data i una proposta de pregunta clares per posar en un referèndum que anhela
bona part del poble català. Vam estar esperant per presentar aquesta moció, esperant
veure com es resolia el debat del passat 8 d’abril al Congrés dels Diputats però, un
cop celebrat aquest i atès que ja sabem la resposta a la petició de realitzar una
consulta legal que cap dintre de l’ordenament jurídic per saber quin encaix té
Catalunya dins la resta de l’Estat, la resposta dels grups majoritaris va ser NO. No s’hi
parla, reitero, d’aquesta consulta legal, perfectament possible i consultiva que
celebrarem el 9 de novembre de 2014, perquè no tinc cap dubte que acabarem votant i
decidint lliurement el nostre futur. Un cop això, crèiem que era important tornar a portar
a la Diputació el debat sobre el dret a decidir del poble català i tornar a manifestar el
suport de la Diputació de Barcelona a l’exercici del dret a l’autodeterminació i a allò
que es va aprovar majoritàriament en el Parlament de Catalunya, que es va portar al
Congrés dels Diputats el passat 8 d’abril i que, dissortadament però no pas
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sorprenentment, va ser un altre cop rebutjat per les forces majoritàries de l’Estat
espanyol.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: “La
verdad es que esta moción no por previsible deja de ser curiosa, pues intenta reafirmar
aquello que saben que es ilegal y rechazar lo que es legal pero que no les interesa. Es
curioso el fondo de esta moción que presentan, ¿no? Porque lo que sucedió en el
Congreso de los Diputados es también democracia y parece que aquí aquello fue un
acto vil o algo similar. No, no. Aquello también fue democracia y ustedes tienen que
aceptar esa votación, porque allí votaron los representantes del pueblo español, cuya
voluntad se expresa en el Congreso de los Diputados, y fueron quienes dijeron NO a
una consulta sobre la independencia de Cataluña. Ustedes hablan del derecho a
decidir, pero ¿qué decidir? Digan la verdad; una consulta sobre la independencia de
Cataluña, y dejen de engañar a la ciudadanía. También recuerdo que la mayoría de
los diputados catalanes en el Congreso votaron en contra, 25 a 22. Eso también es
democracia.
Es curioso que, según les convenga o no, las sentencias del Tribunal Constitucional
son ejemplares o son políticas y les recuerdo que la Generalitat ha ganado unas
cuantas sentencias en el Tribunal Constitucional. ¿Son más presentables que aquellas
que no les gustan o las hemos de respetar igualmente? Todas son igual de
respetables y, al final, lo que intentan es politizar las decisiones de un Tribunal, lo cual
sí es peligroso en democracia. Y luego dicen que la base de la democracia está en el
voto. En otros regímenes que no son democráticos, también se vota y mucho. Por lo
tanto, la base de la democracia no reside en el voto si no en el respeto a la ley porque,
sin ella, no hay democracia ni se puede votar. Evidentemente, votaremos en contra.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Des del Grup Socialista de la Diputació no
entraré molt en el detall del contingut perquè ens trobem de nou amb un debat sobre el
model territorial que no qualificaré de declaració d’intencions però, quan entrem en els
acords, tornem a veure; satisfacció, adhesió, reiterar compromís, expressar rebuig,
etc. És una moció que s’ha produït a partir d’un fet, que és la sentència del Tribunal
Constitucional i, si volem, per un altre fet, que és el debat que es va produir el 8 d’abril
al Congrés dels Diputats però, en qualsevol cas, tornem a parlar de la mateixa qüestió
en diferent forma, però els verbs amb què s’inicia la part dispositiva dels acords tornen
a ser els mateixos.
I tenim altres urgències des del nostre Grup, com poden ser que els municipis ens
interroguen sobre l’aplicació de la LRSAL. Tenim veritables urgències sobre la taula i
pensem que aquest és un debat que ha de deixar de produir-se aquí i que té espais
més adients, com vam veure el passat 8 d’abril al Congrés dels Diputats, i magnífics,
com el Parlament de Catalunya, on s’han de produir i reiterar. A més, hem de fomentar
que es produeixi aquest necessari diàleg per poder trobar solucions a la qüestió que
tenim plantejada, que no podem defugir, però pensem, des del nostre Grup, que
aquest no pot tornar a ser l’espai per discutir aquest tema quan els nostres temes,
intrínsecs de la Diputació, com els temes locals, són els que ens haurien de preocupar.
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La nostra posició serà abstenció pels motius que acabo d’explicar però sí que voldria
afegir un últim pensament: és cert, o es constata a través de les enquestes, que hi ha
un desig majoritari de poder expressar els desitjos i les idees de la gent a les urnes,
però hi hem de distingir dos col·lectius i un d’ells és el nostre. El nostre desig és
expressar-nos a les urnes, però sempre d’una forma legal i acordada, no de qualsevol
manera i, per tant, quan parlem d’aquesta majoria que s’expressa en aquestes
enquestes, és cert que molts volem votar i expressar què volem. Volem votar d’una
manera legal i acordada. I per tots aquests motius votarem abstenció.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Faré una intervenció breu perquè penso que les posicions ja estan
molt centrades i tothom s’ha expressat en aquest plenari i s’ha expressat com a força
política arreu del país.
Reiterem el que ja hem anat dient en moltes ocasions, no només a la Diputació sinó en
altres fòrums: el dret a decidir. Aquesta no és una qüestió nova ni que s’hagi posat
sobre la taula en aquests darrers mesos o anys sinó que, històricament, el Parlament
de Catalunya l’ha posat damunt la taula. Des del 1989 en set ocasions ha aprovat
resolucions que parlaven sobre el dret a decidir i el dret a l’autodeterminació, cosa que
s’ha anat produint històricament i no ha tingut cap resposta com la que ara ha obtingut.
És una necessitat que els ciutadans de Catalunya, a través del Parlament de
Catalunya, han anat reiterant al llarg dels anys. I per tant, sorprèn que, quan es pren
l’acord d’una resolució –que consti- que aquest no té un llenguatge imperatiu ni
produeix cap efecte jurídic immediat, ja que les resolucions són només declaracions
d’intencions polítiques del Parlament o d’aquest plenari i no tenen possibilitat d’anar al
Tribunal Constitucional, ni que aquest en tregui una sentència quan no hi ha cap acord
jurídic, què vol dir això? Que el que fa el Parlament de Catalunya - a la qual cosa
estem fent costat avui- és aprovar un grapat d’intencions amb un seguit de paraules
que, fins i tot, m’he apuntat: garantirà, negociarà, defensaran, promouran, ... Per tant,
no hi ha cap acord -amb força jurídica- i sembla estrany que ara estiguem discutint una
sentència del Tribunal Constitucional. Qüestió estranya i sorprenent que sigui
d’aquesta manera.
L’altra, crec que força important, és que no estarem d’acord, segurament, amb la
manera en què s’ha anat desenvolupant i farem lectures diverses sobre com consultar
la gent, però és evident que Catalunya té la sobirania i això és el que diu la resolució.
Tenim ganes de preguntar a la gent quina opinió té sobre el futur del seu país. Vostès
saben que Hamlet deia allò de to be or not to be: that is the question i, si la qüestió és
ser o no ser, el que hem de fer és preguntar a la gent de Catalunya què vol ser. A
partir d’aquesta decisió, potser sí que es prendran acords, no resolucions, al
Parlament i Catalunya esdevindrà o no un Estat, però es imprescindible poder
preguntar a la gent de quina manera vol que sigui el seu futur.
I també és estrany que no es tingui en compte més sovint que les Constitucions tenen
immenses i il·limitades possibilitats de ser canviades, ja que no són cartes de duració
eterna sinó que són fetes pels legisladors, els quals són representants dels pobles, els
quals, al seu torn, canvien amb els anys i, per tant, tampoc no seria tan complicat
escoltar la gent del carrer, que d’això es tracta, i portar les coses al lloc i al terme a on
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s’han de portar. Per tant, votarem evidentment a favor de la moció, perquè en som
redactors.
Intervé de nou el Sr. Portabella, qui diu: Gràcies, President. Volia fer un parell de
consideracions. La primera és que crec, sincerament, que la democràcia és més
rellevant jeràrquicament que la Constitució i, de fet, hi ha diferents països democràtics,
fins i tot a Europa, que no tenen una Constitució pròpiament dita.
Per una altra part, canviar aquesta Constitució és un fet bastant freqüent però ens
trobem, a l’Estat espanyol, amb el fet que, fruit d’un procés constituent en la transició
franquisme-democràcia, on totes les que es feien eren antidemocràtiques, per
descomptat, entre elles, la mateixa Constitució perquè no estava dintre del marc legal
d’aquella època, es va prendre un seguit de mesures de seguretat per poder
transformar aquesta Constitució: les majories d’un territori amb població minoritària
respecte del conjunt, estem al voltant del 20% de la població de l’Estat, no tenen
possibilitats de forçar el canvi de la Constitució i, llavors, s’han de produir uns
processos tan majoritaris quan convé i, quan no, es fan en un estiu i llestos. Això es
converteix en un element de l’expressió del poder democràtic. I em sembla bastant
insòlit que no es tingui en compte la mobilització permanent i sostinguda d’entre un i
dos milions de persones, ara no entraré a discutir les quantitats, durant quatre anys. El
Govern es fa l’orni i creiem que això és molt poc democràtic. En 2010, 2011, 2012 i
2013, hi ha una massa majoritària de la població civil catalana que vol poder decidir el
seu futur polític votant i això és, com he dit al començament, un principi democràtic
jeràrquicament més important que la Constitució.
Següent aspecte. Entenc que sempre hi hagi persones que es preocupen pel fet que
les institucions no distorsionin la seva feina amb declaracions i mocions, però vaja,
estic segur que, si repassem quantes mocions hem fet sobre la LRSAL i quantes hem
fet sobre el dret a decidir, la LRSAL guanya per golejada. I el que tampoc no és
acceptable és que una institució tan important com és la Diputació no tingui un clar i
inequívoc plantejament sobre quina és la decisió que creu que és la millor, que és
votar per decidir el seu futur polític. Per tant, ens sembla que aquesta és una moció
que està en un context d’aprofundiment democràtic normal i corrent. Davant d’una
discrepància, es consulta a la gent què vol fer. Ens sembla que posar la Constitució
com a aturador, amb les condicions de transformació que té, doncs senzillament és
voler impedir la lliure expressió, sostingudament reclamada en el temps, de la majoria
d’una població que és minoritària en el conjunt de la població de l’Estat i creiem que
hem de continuar fent la feina que correspon a la Diputació, que inclou posicionar-se
sobre els grans temes per la seva rellevància.
De nou intervé el Sr. Villagrasa, qui diu: “Brevemente. ¿Cambiar la Constitución? Sí
pero ¿para qué y en qué? Quien quiere reformarla, y se han hecho muchas reformas,
dice para qué la quiere reformar; pero aquí todo el mundo habla de reformarla o
cambiarla pero nadie dice para qué. ¿Para romper España? ¿Para que Cataluña sea
independiente? Por eso existen las mayorías en el Congreso, que permiten un sistema
jurídico para cambiarla o efectuar las reformas que hagan falta, pero ¿que la pida una
minoría…? Cuando tenga la mayoría, que lo haga y, cuando alguien quiera cambiar
algo, ha de decir qué y para qué. Aquí está la trampa e insisto, la base de la
democracia está en la ley y, en la Transición, se decía “con la ley y por la ley” y,
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gracias a cambiar la ley, se pudo cambiar un régimen y pasar a la democracia. Gracias
a la ley, hoy vivimos en democracia y podemos votar. Y la tercera trampa: ¿quién
votaría?, ¿quién podría votar?, ¿gente que vive aquí desde hace cinco meses o un
año, o aquel catalán que ha vivido aquí y, desde hace un año o año y medio, vive en
Madrid o Sevilla por motivos laborales? ¿No podría votar esa persona? ¿No es
catalán o sólo podrían votar quienes les interesan a ustedes? No saben qué quieren
hacer ni qué censo tienen. ¿Quién votaría, los ilegales o quienes han nacido y vivido
aquí y están trabajando fuera desde hace un tiempo? ¿Acaso dejan de ser catalanes?
Se me acaba el tiempo y creo, de verdad, que intentar reafirmar aquello que no es
legal y desechar lo que es legal pero no les interesa no es muy responsable”.
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Només m’agradaria que el senyor Villagrasa
m’aclarís un concepte, que és qui són, per a ell, ciutadans il·legals. Considerem que no
hi ha cap ciutadà il·legal. En tot cas, sí que hi ha ciutadans en situació d’irregularitat
residencial administrativa, però considerem que no acabem d’entendre aquest
concepte d’il·legals, que és una miqueta del “lejano Oeste”.
El Sr. Villagrasa li diu al Sr. Mañas “la ley, la ley”.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), d'Iniciativa per Catalunya
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2), l’abstenció dels diputats assistents del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (16) i el vot en contra del Partit Popular
(5) sent el resultat definitiu de 26 vots a favor, 16 abstencions i 5 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 2026 al 2853 de l’any 2014 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a la sessions ordinàries de dates 13 i 27 de març de 2014.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 40 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 541688 al 541715.
Barcelona, 29 de maig de 2014
La Secretària General
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