Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 29 de maig 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, Manuel Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura,
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,
arme García i Lores, Ignasi Giménez i Renom, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i
Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté,
Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep Monrás i Galindo, Immaculada
Moraleda i Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix,
Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera
Macia,Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles
Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon
Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya, Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i
Ortells, i Alberto Villagrasa Gil.
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell i el Tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusa la seva absència el diputat senyor Marc Castells i Berzosa.
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:
0.- Declaració Institucional sobre les obres corresponents a la subestació de 400/200
KV (Gramenet) i la implantació de les línies de 400 KV.
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2014.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Relacions Internacionals
2.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració del Dia d’Europa 2014.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.- Dictamen que proposa ratificar l’acord adoptat per la Junta General del Consorci de
l’Escorxador Comarcal del Bages, en sessió ordinària de data 30 de desembre de
2013, en relació amb la dissolució i la liquidació del dit ens.
Gerència
4.- Dictamen que proposa crear la Comissió d’impuls del Pla d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes a la Diputació de Barcelona, el Comitè executiu i el Grup de
treball de participació social, així com aprovar les Instruccions per a l’elaboració del
Pla.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Intervenció General
5.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del contingut de la informació
elaborada per la Intervenció General, en compliment del que disposa l’article 7.1 de les
Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació per a 2014 i l’article 207
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb l’estat
d’execució dels pressupostos de la Corporació i dels seus Organismes autònoms, així
com del moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries,
extrapressupostàries i de la seva situació, a 31 de març de 2014.
Tresoreria
6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’informe emès per la Tresoreria
de la Corporació, en data 23 d’abril de 2014, referent als terminis de pagament de les
factures registrades en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i
XAL, SL, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014, de
conformitat amb el que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Direcció de Serveis de Recursos Humans
7.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la relació de llocs de treball de la
Diputació de Barcelona i de l’organisme autònom Institut del Teatre i l’aprovació inicial
de la modificació de la plantilla de l’Institut del Teatre.
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Servei de Programació
8.- 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 de la Intervenció General sobre l'avaluació del compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
9.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari general consolidat de
béns i drets de la Corporació, amb referència a 31 de desembre de 2013.
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen que proposa donar compte al Ple de l’acord adoptat pel Consell Directiu
de l’ORGT, en sessió ordinària de data 24 d'abril de 2014, pel qual es va aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i les
diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida relatiu a la prestació de serveis
de recepció i registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter
tributari a les oficines dels organismes tributaris de les quatre diputacions.
11.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Manlleu, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
12.- Dictamen que proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Premià de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
13.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
14.- Dictamen que proposa ratificar l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, en sessió ordinària celebrada en data 20 de novembre de
2013, pel qual es va aprovar la modificació dels articles 1,3,7,9,16 i 17 dels Estatuts de
l’ens.
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’ICV-EUiA-EPM i ERC-AM de la Diputació de
Barcelona, de rebuig de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.
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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

0.- Declaració Institucional sobre les obres corresponents a la subestació de
400/200 KV (Gramenet) i la implantació de les línies de 400 KV.
El President dóna lectura a la declaració institucional i diu:
“La planificació estatal vigent en matèria energètica inclou el desplegament d’una
xarxa de línies de 400 kV dins de l’àmbit metropolità. Aquesta respon a una estratègia
dins de la qual es contempla la construcció de tres subestacions de 400/200 KV
(Gramenet, Desvern i Viladecans) i les seves corresponents connexions a través del
Parc Natural de Collserola.
La implantació de la xarxa de 400 KV a l’àmbit metropolità és un Projecte global de
prou complexitat i implicacions com perquè, encara que per motius operatius, es
desglossi en diferents projectes constructius, aquests no s’aprovin ni es materialitzin
sense tenir present la realitat de què es tracta d’una línia nova que exigeix la seva
consideració, en totes les seves vessants, com a Projecte global. Per tant, no es pot
efectuar un tractament separat de les diferents parts del Projecte ni des del punt de
vista tècnic, ni ambiental, ni territorial, sense considerar, globalment, tota la línia a
posar en funcionament i els seus efectes.
Les subestacions i les connexions previstes afecten a indrets amb una forta
problemàtica social i ambiental, tant per la proximitat de les actuacions als nuclis
urbans com per les afectacions ecològiques que suposen, entre les quals la més
evident és la ocupació de terrenys inclosos dins del Parc Natural de Collserola.
D’altra banda, l’evolució de la demanda en els últims anys introdueix nous elements
socials i econòmics que poden suposar canvis en la filosofia del projecte. Així mateix,
és evident, que la saturació actual de línies sobre el territori metropolità fa palesa la
necessitat d’una nova racionalització d’aquestes infraestructures, reforçant-les o
incrementant-les quan sigui necessari però també simplificant la seva distribució i
eliminant-ne quan sigui possible.
Dins d’aquest context, l’inici dels treballs de la subestació de 400/200 KV denominada
Gramenet, sense tenir tancat un acord amb les diferents administracions territorials
sobre el conjunt del Projecte, ha provocat un fort rebuig social. De manera que REE ha
decidit aturar les obres cautelarment mentre redacta una proposta alternativa.
En conseqüència, la Diputació de Barcelona requereix REE a no reiniciar les obres de
la subestació Gramenet dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet i
totes les actuacions referents a la xarxa metropolitana de 400 KV fins que no s’hagi
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tancat un acord entre les diferents administracions concurrents i els ajuntaments del
municipis afectats en relació al Projecte Global d’implantació de la nova línia de 400
KV al territori metropolità.
Aquest acord hauria de basar-se en una justificació de la necessitat de la
infraestructura elèctrica de 400 KV, amb les corresponents subestacions, d’acord amb
els requeriments econòmics, socials i ambientals del territori. En el cas de justificar-se
la seva necessitat, l’acord hauria d’incloure també:
1. Un estudi particularitzat dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola que inclogui un
projecte de racionalització de línies existents amb un programa d’execució que
garanteixi que el desmantellament de les línies que deixin de ser necessàries es
realitzi en paral·lel a la implantació de la nova xarxa 400 KV.
2. Inclusió en els projectes de les mesures correctores i compensatòries que
s’acordin i que s’hauran d’aprovar i executar dins dels projectes constructius que el
desenvolupin.
3. En cas que les solucions aplicables, tot i que minimitzin el seu impacte sobre el
territori, no puguin evitar la proximitat a la població (nuclis urbans i edificacions
aïllades), s’hauran d’establir les mesures compensatòries adients sobre el barris i
edificacions afectades amb especial atenció a la densitat de població i al
manteniment d’una distància de 500 metres respecte dels nuclis de població.
Finalment, la Diputació de Barcelona reitera el seu suport als municipis concernits, en
la realització dels estudis tècnics pertinents per determinar i assessorar els municipis
afectats sobre els requisits que ha de complir qualsevol projecte d'aquestes
característiques segons la legislació ambiental i les recomanacions de la UE.”
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2014.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 24 d’abril 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
Direcció de Relacions Internacionals
2.- Dictamen de data 15 de maig de 2014, que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Dia d’Europa 2014.
El Consell Català del Moviment Europeu, CCME en endavant, és una associació
formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats
europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya.
Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics,
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats,
associacions econòmiques, professionals i acadèmiques que són el reflex de la
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pluralitat professional, ideològica i política de la societat civil d’Europa, treballant
conjuntament en la construcció d’una Europa unida.
El CCME es planteja com a punts bàsics de la seva actuació treballar per aconseguir
una Europa:
 que avanci decidida vers una veritable unió política, una Europa federal entesa
com a espai geopolític, econòmic, cultural, i social presidit pels principis d’igualtat,
llibertat, seguretat, solidaritat i justícia, on els ciutadans europeus siguin els
protagonistes i se’n sentin cada cop més;
 unida, del segle XXI, i que es caracteritzi per la fortalesa de les seves institucions,
la seva legitimació democràtica i la combinació assenyada de la integració
harmoniosa de les polítiques econòmiques, socials i territorials;
 que no perdi de vista els valors que li són propis i que se circumscriuen en la
defensa eficaç de la democràcia, de la llibertat i del benestar social i material del
conjunt dels pobles, una Europa coherent, on els principis i valors que sustenten la
Unió trobin un reflex en els drets i normes comunitaris;
 plenament integrada en el context econòmic internacional i amb capacitat per
actuar com a agent actiu de la cooperació i de la recerca de la pau entre tots els
pobles; i
 que sigui una realitat plurinacional, multiètnica, multireligiosa i multicultural, amb
un profund respecte i garantia pels drets de tots els homes i dones del món.
Proposen, particularment, una Europa més oberta a la Mediterrània, que
garanteixi la pau i l’estabilitat a la zona.
La Diputació de Barcelona i el CCME comparteixen una àmplia trajectòria de
col·laboració en activitats d’interès comú sobre Europa. En aquest sentit, enguany han
acordat col·laborar en un projecte per a la “Promoció de la implicació ciutadana als
municipis de Barcelona” (D 2932/14), mitjançant el qual es preveu, entre d’altres
activitats, sensibilitzar a la ciutadania en els valors de la Unió Europea.
Per tal de commemorar el 9 de maig “Dia d’Europa” i aprofitant que 2013 i 2014 van
ser escollits anys europeus de la Ciutadania, el Consell Català del Moviment Europeu
ha presentat una Declaració on convida els ciutadans de Catalunya a mobilitzar-se i a
comprometre’s personalment en la construcció europea afiliant-se al Moviment
Europeu, entre d’altres proclames.
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, 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.
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I atès que la Declaració de dia d’Europa 2014 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 marc o protocols generals, recollits a l’article
6.4 de la Llei 30/1992, 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 dels convenis
marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 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 2013, i publicada al BOPB, de data 23 de desembre de 2013, donada la
rellevància institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Dia
d’Europa 2014, d’acord amb el text que es detalla a continuació:
“ DECLARACIÓ DIA D'EUROPA
Si el lema de la Unió Europea és “Units en la diversitat”, el procés d’integració
europea va aparellat també als conceptes de pau i solidaritat. Pensem que cal
recordar-lo en un moment com l’actual, en què tants dubtes assetgen la
ciutadania, colpejada per la crisi i sense veure a prop cap disminució ràpida
d’uns nivells d’atur inimaginable fa una dècada.
Malgrat que el moviment europeista té les arrels modernes a començaments del
segle XX, el procés institucional s’endegà en acabar la Segona Guerra Mundial i
ens ha portat al Premi Nobel de la Pau, concedit l’any 2012. Cal destacar la
rapidesa en termes històrics! Al Congrés de la Pau de 1849, el gran poeta
francès Víctor Hugo ja tenia la visió d’un “Senat europeu” per integrar els pobles
del continent, però augurava que hom trigaria segles a arribar-hi... I ara, en tres
quarts de segle, tenim un Consell Europeu que representa els governs dels
estats europeus, i un Parlament elegit al sufragi universal directe de la
ciutadania europea. Un somni per a generacions no gaire anteriors a la nostra,
però també per a molts dels nostres veïns.
Quina distància política i econòmica des del Tractat de París, que instituïa la
Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer, o del de Roma! Hem avançat en tants
fronts... Ja no hi ha fronteres ni duanes al nostre espai europeu. Gaudim d’una
moneda única per a la majoria dels estats membres; som el major donant del
món per al desenvolupament dels països menys afavorits del planeta; milers dels
nostres joves han cursat part dels estudis superiors en un altre estat gràcies a
un programa comunitari; estem teixint una xarxa de comunicacions realment
continental.
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La crisi ha palesat la urgència d’avançar en la governança econòmica, tenint ben
present que la unió bancària i la fiscal són premisses necessàries de la unió
política. I això s’ha de fer amb la màxima participació ciutadana.
Ja la mateixa CECA va tenir una Assemblea comuna de 78 membres designats
pels parlaments dels sis països fundadors. El Tractat de Roma l’amplià a 142,
que s’autodenominà Parlament europeu. Però aquest no va existir realment, amb
membres votats directament pels ciutadans, fins al 1979. Des d’aleshores, els
poders del Parlament s’han ampliat a cada Tractat. Hom pot dir que ara és
realment colegislador en igualtat de condicions amb el Consell Europeu,
competències pressupostàries incloses.
Per tant, cada elecció del Parlament Europeu ha suposat pràcticament elegir-ne
un amb competències ampliades respecte de l’anterior. Perquè, doncs, aquest
any s’afirma que és tan especial la votació? Perquè, en base al Tractat de
Lisboa, que preveu que el president de la Comissió Europea es nomenarà tenint
en compte els resultats de les eleccions al Parlament, les famílies polítiques
europees es presenten a escala europea anunciant el candidat a presidir la
Comissió. I això donarà al nou president, representant de la majoritària, una
força política que cap president ha tingut mai fins ara; força per coordinar
realment els comissaris i per plantar cara al Consell. Això significa la possibilitat
d’una inflexió en totes les polítiques comunitàries, des de l’economia fins a les
relacions exteriors.
D’aquí que el Consell Català del Moviment Europeu fa una crida a la ciutadania
perquè participi més que mai en aquestes eleccions el 25 de maig.
JOAN COLOM
President del Consell Català del Moviment Europeu”
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consell Català del Moviment Europeu.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
3.- Dictamen de data 29 de maig de 2014, que proposa ratificar l’acord adoptat
per la Junta General del Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages, en
sessió ordinària de data 30 de desembre de 2013, en relació amb la dissolució i
la liquidació del dit ens.
I. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. En data 15 d’abril de 2014 s’ha rebut l’escrit del president del Consorci de
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l’Escorxador Comarcal del Bages per comunicar l’adopció, per part de la seva Junta
General, de l’acord de liquidació i dissolució del Consorci, i sol·licitar la ratificació
d’aquest acord per part de la Diputació de Barcelona.
2. El Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages va ser constituït el dia 29 de
novembre de 1988 per la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Manresa, de
Sant Joan de Vilatorrada i d’El Pont de Vilomara i Rocafort.
Aquest Consorci té com a finalitat la gestió directa del servei de construcció,
conservació, manteniment i gestió de l’escorxador de la comarca del Bages.
El Consorci és propietari de l’immoble següent:
Descripció: Porció de terreny en el terme municipal de Manresa, de forma
quadrangular i de 17.436,09 m2 de superfície, que comprèn les parcel·les números
202 a 205 del Polígon Industrial de Bufalvent de Manresa. Afronta, al nord-est, amb
vial del Polígon; al nord-oest, part amb parcel·la 206 i part amb vial del Polígon; sudest, amb vial del Polígon; sud-oest, part amb parcel·la núm. 201 i amb vial del Polígon.
Títol: Cessió gratuïta de l’Ajuntament de Manresa.
Dades registrals: inscrita al volum XXX, llibre XXX de Manresa, full X, finca número
XXX del Registre de la Propietat de Manresa número X.
L’esmentada finca fou cedida gratuïtament al Consorci per acord del Ple de
l’Ajuntament de Manresa de data 15.4.1991 i es va formalitzar en escriptura pública de
declaració d’obra nova i cessió gratuïta davant el notari F. A. S. S. el 6 de juny de
1991, i número de protocol XXXX.
3. En data 19.3.1998 es va signar un “conveni de col·laboració entre el Consorci de
l’escorxador comarcal de Bages i l’Ajuntament de Manresa, regulador de la utilització
de l’immoble situat al carrer Ramon Farguell, parcel·la 202-205 del Polígon industrial
de Manresa”, pel qual el Consorci posava a disposició de l’Ajuntament de Manresa
aquest immoble i el facultava a la utilització de l’immoble de forma transitòria amb destí
a la ubicació del seu Servei de Manteniment, fins al moment en què es produís la
dissolució del Consorci i la consegüent reversió de l’immoble al patrimoni municipal.
En l’actualitat i des del 1998, el Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages no
presta cap servei i no té cap activitat.
4. El temps transcorregut des d’aleshores ha confirmat la fi de les activitats pròpies del
consorci, justificant la permanència de l’ens exclusivament per la resolució de diversos
expedients de responsabilitat patrimonial iniciats a petició de l’antiga concessionària
del consorci, que desembocaren en igual número de recursos contenciósadministratius fallats tots ells a favor del consorci, essent en l’actualitat totes les
sentències fermes.
5. Pels motius exposats, la Junta General del Consorci, en sessió de data 30.12.2013,
va acordar la dissolució i liquidació del Consorci, adoptant el següent acord (còpia del
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qual s’adjunta com a annex):
“Primer. Aprovar inicialment la dissolució i liquidació, per les causes establertes a
l’art. 324,1, a), c) i e) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com a l’art.
18,1, a i c dels Estatuts, el Consorci de l’Escorxador del Bages, constituït
per l’Excma. Diputació de Barcelona i els Excms. Ajuntaments de Manresa,
Sant Joan de Vilatorrada i del Pont de Vilomara el dia 29 de novembre de
1988.
Segon. Acordar, conforme allò establert a l’art. 18,2 dels estatuts del consorci i
l’art. 324.2 ROAS i atès que es compleixen les condicions de l’art. 212,3
TRLMRLC i de l’art. 50,1 RP, que el destí de bé que es descriu més avall
serà la seva reversió a favor de l’ajuntament de Manresa i, per tant,
s’acorda transmetre en favor d’aquest la propietat del bé que es descriu a
continuació:
Descripció: Porció de terreny en el terme municipal de Manresa, de forma
quadrangular i de 17.426,09 m2 de superfície, que comprèn les parcel·les
números 202 a 205 del Polígon Industrial de Bufalvent de Manresa.
Afronta, al nord-est, amb vial del Polígon; al nord-oest, part amb parcel·la
206 i part amb vial del Polígon; sud-est, amb vial del Polígon; sud-oest,
part amb parcel·la núm. 201 i amb vial del Polígon.
Sobre la finca descrita hi ha construïdes unes instal·lacions que
corresponien a l’escorxador comarcal (...)
Títol:Cessió gratuïta de l’Ajuntament de Manresa.
Dades registrals: Finca XXX, Llibre XXX, Tom XXX, Registre de la
Propietat de Manresa número X
Tercer. Considerar aprovada, en el necessari, la liquidació del Pressupost del
Consorci de l’exercici de 2013, en data d’avui, que s’adjunta com annexos I
i II d’aquesta proposta.
Quart. Considerar aprovats, en el necessari, el Balanç de Situació i Compte de
Resultat econòmic patrimonial tancats a data d’avui, que figuren com
annexos núm. III i IV d’aquesta proposta.
Cinquè. Distribuir, com a resultat de la liquidació del consorci, l’import de 5.111,30 €
existents en data d’avui com a Romanent de Tresoreria i alhora com
efectiu de Caixa i Bancs, , segons informe de Tresoreria, que s’acompanya
com annex núm. V. Procedint al seu pagament immediatament després de
l’adopció d’aquest acord, en la següent proporció:
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Entitat

%

Import

Diputació de Barcelona

30,0

1.533,39
€

Ajuntament de Manresa

69,0

3.526,80
€

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

0,74

37,82 €

0,26

13,29 €

Ajuntament del Pont
Rocafort

de

Vilomara

i

Sisè.

Exposar al públic aquest acord mitjançant la inserció d’anuncis en els llocs
legalment preceptius, als efectes que les persones interessades puguin
examinar la documentació obrant a l’expedient i qualsevol altre relacionada
i, de considerar-lo procedent, presentar quantes al·legacions considerin
adients, en el ben entès que de no presentar-se’n cap s’entendrà l’acord
elevat a definitiu de manera automàtica.

Setè

Requerir de l’Excma. Diputació de Barcelona i dels Excms. Ajuntaments de
Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i del Pont de Vilomara, la ratificació dels
acords continguts en aquesta proposta pels seus respectius Plens. Acord
que requerirà per a la seva vàlida adopció el quòrum qualificat previst a
l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Vuitè

Nomenar el president del Consorci, Sr. Josep Maria Sala i Rovira, com a
liquidador del Consorci i habilitar-lo especialment per atorgar l’escriptura
pública de reversió dels bens a que es refereix l’acord primer d’aquesta
proposta, així com també per prendre els acords necessaris per fer efectiva
la seva liquidació i dissolució, així com tots els actes posteriors que se’n
derivin.

Novè

Nomenar el secretari, l’interventor i la tresorera del Consorci perquè
continuïn en el seu càrrec fins a la inscripció de la baixa del Consorci en el
Registre d’Entitats Locals de Catalunya.”

6. S’ha rebut tota la documentació aportada pel Consorci relativa a la liquidació. I, al
respecte, s’ha emès informe de data 9.5.2014 per part de la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona.
Consta en l’expedient còpia de l’informe de la Tresoreria del Consorci respecte a la
seva dissolució.
Aquest acord de dissolució i liquidació va estar exposat al públic per un període de 30
dies i, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha presentat cap al·legació, tal i com
manifesta el Secretari del Consorci mitjançant certificat, còpia del qual consta a
l’expedient.
7. A la vista de tot l’exposat, es compleixen els requisits per ratificar l’acord de la
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dissolució i liquidació del Consorci per part de la Diputació de Barcelona.

II.- EMPARAMENT JURÍDIC
1. De conformitat amb l’article 18.1. c) dels Estatuts vigents del Consorci de
l’Escorxador Comarcal del Bages, aquest es dissoldrà per:
“c) per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats”
I, en tot cas, d’acord amb l’article 18.1. a):
“a) per acord unànim de tots els que l’integren.”
En aquest sentit, l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(en endavant ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, determina que els
consorcis es poden dissoldre pel comú acord dels ens consorciats i per la impossibilitat
de continuar-ne el funcionament i també per l’incompliment de l’objecte.
2. Respecte de les condicions per a la dissolució, l’art. 324.2 del citat text reglamentari
estableix que l’acord de dissolució l’ha d’adoptar l’òrgan superior de govern del
consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans
competents dels seus membres. I que l’esmentat acord ha de determinar la forma en
què s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió de les
obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades.
3. L’article 18.2 dels estatuts del Consorci assenyala que l’acord de dissolució
determinarà la forma en què hagi de procedir-se per a la liquidació dels béns
pertanyents al Consorci i per l’adjudicació de les obres i instal·lacions existents, i que,
en qualsevol cas, s’haurà de respectar la proporcionalitat establerta a les quotes de
participació a la propietat.
L’article 212.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril estableix que si els béns cedits gratuïtament
no es destinen a l’ús previst en el termini fixat o deixen de ser-hi destinats, reverteixen
automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si
escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels
béns.
4. La competència per acordar la dissolució del consorci correspon al Ple, amb el
quòrum previst a l’article 313.2 del ROAS, que preveu que l’acord de dissolució
s’adoptarà amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació.
D’acord amb l’article 179 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en necessitar l’acord un
quòrum qualificat, la Secretaria General i la Intervenció General han emès l’informe
preceptiu previst.
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5. En conseqüència, trobant-se al corrent de les obligacions econòmiques envers el
Consorci, vist l’informe favorable conjunt de la Secretaria General i la Intervenció
General, i atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència
eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer. Ratificar l’acord relatiu a la dissolució i liquidació del Consorci de l’Escorxador
Comarcal del Bages, en els termes adoptats per la Junta General del Consorci en
sessió de data 30.12.2013 i transcrits a la part expositiva del present dictamen.
Segon. Facultar el President de la Diputació per a dictar les disposicions
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat i desplegament dels presents
acords.
Tercer. Notificar el present acord al Consorci i a la resta de membres que el formen,
per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
Gerència
4.- Dictamen de data 19 de maig de 2014, que proposa crear la Comissió
d’impuls del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la Diputació de
Barcelona, el Comitè executiu i el Grup de treball de participació social, així com
aprovar les Instruccions per a l’elaboració del Pla.
Atès que l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders
públics han de garantir el compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes en l’accés a l’ocupació, en la formació, en la promoció professional, en les
condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i també han
de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d’embaràs o de maternitat.
Vist l’article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
entre dones i homes, precepte de caràcter bàsic, que relaciona els criteris d’actuació
de les administracions públiques en aplicació del principi d’igualtat entre homes i
dones, d’acord amb els quals les administracions públiques tindran els deures
següents:
- remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de
discriminació amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i
homes a l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera
professional;
- facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense minva de la
promoció professional;
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- fomentar la formació en igualtat tant en l’accés a l’ocupació pública com al llarg de
la carrera professional;
- promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i
valoració
- establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i per raó de
sexe;
- establir mesures per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o
indirecta, per raó de sexe;
- avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus respectius
àmbit d’actuació.
Vista la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, que desprès d’obligar les administracions públiques a respectar la
igualtat de tracte i d’oportunitat en l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, ordena
l’adopció de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre
dones i homes, i disposa que, sens perjudici de l’anterior, les administracions
públiques han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni
col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable,
en els termes que s’hi prevegin.
Atès que la direcció estratègica de crear i desenvolupar un pla d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes de la Diputació de Barcelona se situa entre els objectius de l’Àrea
d’Atenció a les persones, és procedent assignar l’esmentat impuls a la Vicepresidenta
segona que serà assistida per la Gerència, com a projecte transversal inclòs en
l’aplicació del Pla de la responsabilitat social corporativa, amb la col·laboració i
coordinació per part dels diferents àmbits de competència de la Corporació i per això
es considera necessària l’aprovació de les instruccions per l’elaboració del Pla i la
creació de les oportunes comissions transversals per fixar-ne els objectius i fer-ne el
seguiment i avaluació.
Vist el decret núm. 3118/12 de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 13
d'abril de 2012 en relació amb l'acumulació en la Gerència de la Diputació de les
funcions pròpies de l'àmbit d'Assistència Local.
Vist l'apartat 2.4.f de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
i 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).
Atès que correspon al Ple l’organització de la Diputació, competència que es vincula
amb la creació dels òrgans i l’aprovació de les instruccions per a l’elaboració de
l’esmentat Pla d’igualtat; tot això d’acord amb l’art. 36.1, lletra a) i d), de la L 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
En virtut de tot això, previ el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple l’adopció
dels següents
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ACORDS
Primer.- CREAR la Comissió d’Impuls del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i
homes a la Diputació de Barcelona (en endavant Pla). Aquesta Comissió serà l’òrgan
responsable d’impulsar i coordinar les actuacions necessàries per a l’elaboració de la
proposta del Pla que comptarà amb el suport d’un Comitè executiu.
La Comissió d’Impuls del Pla estarà integrada per una presidència, que recaurà en la
persona que ocupa la vicepresidència segona de la Corporació, i dos vocals que
recaurà en qui ocupi la presidència delegada de l’Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies i la Gerència de la Diputació de Barcelona, que alhora té atribuïda
la competència de la Responsabilitat Social Corporativa de la Diputació de Barcelona.
La Gerència de la Diputació de Barcelona designarà un/a secretari/ària que els
assistirà.
Així mateix, la Comissió d’Impuls del Pla estarà composada per un diputat/ada per
cadascun dels grups polítics que integren el Ple de la Diputació de Barcelona.
La Comissió d’Impuls del Pla es reunirà per planificar i/o validar cadascuna de les
fases necessàries per l’assoliment del Pla que comprendrà la planificació, la diagnosi,
l’elaboració, l’aprovació i aplicació i, si escau, el seguiment i avaluació llevat que se
substitueixi aquesta darrera fase pel seguiment dels indicadors que se n’obtinguin.
Segon.- CREAR el Comitè executiu, que serà l’òrgan que assistirà a la Comissió
d’Impuls del Pla i tindrà la responsabilitat de realitzar la recollida de dades, l’anàlisi i
explotació per elaborar la diagnosi, la confecció del Pla i el seguiment i avaluació dels
indicadors per fer-ho possible.
El Comitè executiu serà presidit per un director/a executiu que recaurà en la persona
que ocupi la Gerència de la Diputació de Barcelona i assistit per un vocal coordinador
que serà el Coordinador/a de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona, per un altre vocal coordinador que serà el Coordinador/a de l’Àrea
d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies i per 7 vocals, dels quals dos seran
escollits per la Gerència, dos per cadascun dels coordinadors i un que serà un
representant de les empleades i empleats públics de la Diputació de Barcelona d’acord
amb la proposta que realitzi el Grup de Treball de participació social.
Tots ells desenvoluparan les responsabilitats encomanades i duran a terme les
diferents fases i subfases del Pla.
El director/a executiu designarà també la persona que farà la funció de secretaria de
l’esmentat comitè.
El Comitè Executiu es reunirà les vegades que la presidència o el director/a executiu
considerin necessari per planificar, executar i finalitzar cadascuna de les fases
necessàries que comprendrà la diagnosi; l’elaboració i aprovació del Pla; i el
seguiment i avaluació.
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Tercer.- CREAR el Grup de Treball de participació social, que serà paritari per
ambdues parts que el composen i integrat per les organitzacions sindicals de la
Corporació, d'acord amb els criteris de representativitat en nombre de vocals o
d’atribució de ponderació de vot que es fixi i els representants designats per la
Corporació. Les representacions sindicals designaran els seus membres com també
ho farà el director/a executiu, escoltats els vocals del Comitè.
El Grup de treball de participació social es reunirà per a la planificació i finalització de
la fase de la diagnosi, valorarà el resultat final de la mateixa i participarà activament
proposant i negociant en la fase d’elaboració de mesures del Pla així com en el
seguiment anual de la seva execució.
En qualsevol cas, el director/a executiu mantindrà totes les interlocucions necessàries
per garantir una comunicació participativa en tot el procés amb les organitzacions
sindicals amb representació a la Diputació de Barcelona.
La composició del Grup de Treball de participació social, la Comissió d’Impuls del Pla
d’Igualtat prevista en el punt primer i el Comitè executiu previst en el punt segon
tendiran a la paritat de gènere.
Quart.- APROVAR les instruccions per a l’elaboració del Pla d’Igualtat d’Oportunitats
entre dones i homes a la Diputació de Barcelona en els àmbits d’actuació que es
detallen, d’acord amb el text següent:
1. Objecte
Aquestes instruccions estableixen el contingut, l’estructura i procediment
mitjançant el qual s’ha d’elaborar i aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre
dones i homes de la Diputació de Barcelona (en endavant Pla).
El Pla es concreta en un pla intern que preveu un conjunt ordenat de mesures,
adoptades després de fer una diagnosi de la situació organitzativa, tendent a
assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar les
discriminacions per raó de sexe, les desigualats i els desequilibris existents.
2. Àmbit d’aplicació
És d’aplicació a la totalitat dels empleats públics de les diferents àrees de la
Diputació de Barcelona subjectes a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
3. Estructura del procediment
El procediment d’elaboració del Pla s’estructura en les fases següents:
a) Diagnosi
b) Proposta del Pla
c) Participació i negociació
d) Aprovació i vigència
e) Seguiment i avaluació
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4. Contingut del Pla
El Pla preveu les actuacions necessàries per a l’assoliment de la igualtat
d’oportunitats proposades a partir de l’anàlisi dels àmbits d’actuació següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cultura i política d’igualtat de gènere.
Representativitat: segregació vertical i horitzontal.
Accés, selecció, promoció, desenvolupament i avaluació.
Condicions laborals, formació i retribució.
Condicions físiques de l’entorn de treball i seguretat i salut laboral.
Usos del temps i conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
Assetjament sexual, actituds sexistes i percepció de la discriminació.
Comunicació, imatge i ús del llenguatge.
Transversalització de la perspectiva de gènere en els productes, serveis i
projectes de l’organització.

En cadascun d’aquests àmbits s’establirà els subobjectius objecte d’anàlisi que
facilitin la definició d’objectius i actuacions del Pla.
5. Procediment: fases i subfases
Prèviament a l’inici de la diagnosi es determinarà pel Comitè executiu i una vegada
escoltat el Grup de treball de participació social, el calendari de reunions que
comprendrà cadascuna de les fases i subfases del Pla.
Diagnosi
La Diagnosi és la fase d’anàlisi dels indicadors de cadascun dels àmbits d’actuació
a què fa referència l’apartat 4 d’aquesta instrucció.
Correspon realitzar la recollida de dades als responsables dels diferents àmbits de
treball de la DIBA, coordinats pel Comitè Executiu d’acord amb les directrius
aprovades per la Comissió d’Impuls del Pla.
Proposta
Amb el resultat de la diagnosi definitiva, el Comitè Executiu elaborarà un esborrany
de proposta que serà participat activament pel Grup de treball de participació social
i pels diferents àmbits d’actuació sobre els que cal proposar mesures.
Els diferents àmbits de treball de la DIBA, amb les directrius que estableixi el
Comitè Executiu, elaboraran la proposta de mesures d’abast quadriennal o el
període general o específic per a cada cas que es decideixi, per incorporar al Pla,
que inclourà en el seu cas, les propostes per als col·lectius amb règims i/o
condicions específiques ateses les seves peculiaritats.
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Participació i negociació
La proposta definitiva del Pla serà objecte de negociació en el Grup de Treball de
participació social.
Aprovació i vigència
La proposta definitiva del Pla que s’elabori tindrà la vigència que s’acordi en el
Grup de treball de participació social, incorporarà la planificació de les mesures
previstes per a cada exercici pressupostari i s’elevarà al Ple de la Corporació per a
la seva aprovació.
Seguiment i avaluació
La Comissió d’Impuls del Pla juntament amb el Comitè Executiu vetllaran per
l’execució del Pla i anualment es prioritzaran les diferents mesures, escoltat el
Grup de treball de participació social i atenent a les disponibilitats pressupostàries.
El Comitè Executiu delegarà en l’òrgan que cregui oportú, l’elaboració d’un informe
anual sobre l’execució de les mesures del Pla, del qual es donarà compte al Ple i al
Grup de Treball de participació social.
Abans de finalitzar la vigència del Pla, El Comitè Executiu elaborarà un informe
amb l’avaluació global del Pla i se’n donarà compte al Grup de participació social.
Cinquè.- Un cop finalitzat el procediment per a l’elaboració del Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes definiu, ELEVAR la proposta al Ple de la Diputació
de Barcelona per a la seva aprovació.
Sisè.- FACULTAR la Vicepresidència segona de la Corporació per a l’adopció dels
actes necessaris que se’n derivin en execució dels presents acords.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr.
Mañas, qui diu: Nosaltres votarem a favor d’aquest dictamen, però volíem fer una
petita esmena a la seva aprovació.
Ens felicitem pel fet que aquest dictamen es porti finalment al Ple i recordem que hi va
haver una pregunta, presentada pel nostre Grup a instància de la secció sindical de
CCOO, en un passat Ple, sobre aquest tema. També haguéssim agraït que la part
social, treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona, hagués pogut
participar en l’elaboració del Pla des de l’inici i no haver de fer propostes posteriors,
que han estat finalment incorporades pel Govern de la Diputació. Ens felicitem per la
creació de les comissions política i social, però creiem que es podria haver creat una
comissió única que englobés ambdós sectors i dir, també, que l’aprovació del Pla
d’igualtat per part del nostre Grup quedarà sotmesa als acords als quals s’arribi,
derivats del mateix, amb els treballadors i les treballadores. I demanem que, per part
d’aquestes dues comissions, tot el treball final i la proposta de Pla d’igualtat siguin
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negociats, també, en els òrgans on toca, les taules de negociació, amb els
representants dels treballadors i les treballadores.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, qui diu: També
per mostrar el nostre vot favorable en aquest punt. Creiem que aquest arriba amb una
certa tardança i, realment, no crec que hagi ningú que qüestioni que l’equitat de
gènere, efectivament, és un dels elements de justícia social més importants que hi ha,
cosa que fa que tota la societat progressi i, per tant, atès que s’ha produït en els
termes amb què s’ha anat fent en altres institucions, amb un cert endarreriment en la
creació d’aquesta comissió del Pla d’igualtat, demanaríem que ara no ens
entretinguéssim gaire. És a dir, que agafem l’elaboració del Pla amb fermesa, decisió i
voluntat d’avançar amb celeritat i que, d’aquesta manera i en el mínim temps possible,
tinguem un document acceptable per tots.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Intervenció General
5.- Dictamen de data 19 de maig de 2014, que proposa donar-se per assabentat
del contingut de la informació elaborada per la Intervenció General, en
compliment del que disposa l’article 7.1 de les Bases d’Execució del Pressupost
General de la Corporació per a 2014 i l’article 207 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en relació amb l’estat d’execució dels
pressupostos de la Corporació i dels seus Organismes autònoms, així com del
moviment
de
la
tresoreria
per
a
operacions
pressupostàries,
extrapressupostàries i de la seva situació, a 31 de març de 2014.
La Base 7ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2014 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
31 de març d’enguany, en base a la informació que figura als registres informàtics de
la Diputació de Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació.
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols
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pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms fins el 31 de març d’enguany.
Vist l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i
d'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 diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
a la data de 31 de març de 2014, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
Tresoreria
6.- Dictamen de data 19 de maig de 2014, que proposa donar-se per assabentat
de l’informe emès per la Tresoreria de la Corporació, en data 23 d’abril de 2014,
referent als terminis de pagament de les factures registrades en la Diputació de
Barcelona, els seus organismes autònoms i XAL, SL, en el període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014, de conformitat amb el que preveu la
Llei 15/2010, de 5 de juliol.
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.

20

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 23 d’abril de 2014, que es reprodueix tot seguit:
D’acord amb el que preveu l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, la Tresoreria ha elaborat un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en la llei pel pagament de les obligacions de l’entitat
local.
Aquest informe fa referència a les factures corresponents a la Diputació de Barcelona,
a l’Organisme de Gestió Tributària, a l’Institut del Teatre, al Patronat d’Apostes, a la
Fundació Pública Casa Caritat i a la Xarxa Audiovisual Local.
Aquest informe s’ha elaborat en referència al període comprés entre l’1 de gener i el
31 de març de 2014.
a) Diputació de Barcelona i organismes autònoms.
La comprovació dels terminis de pagament s’ha fet sobre les obligacions registrades
en el Registre general de factures, corresponents als capítols 1, 2 i 6 dels
pressupostos de les entitats esmentades i amb la data límit del 31 de març de 2014.
Entre les anteriors s’han agafat totes les factures pagades en el període comprés entre
l’1 de gener i el 31 de març de 2014; per totes aquestes s’ha calculat el termini de
pagament, per diferència entre la data de registre de les factures i la data de pagament
de les mateixes.
D’acord amb el previst a l’article 3.3 de la Llei 15/2010, s’ha agafat com a termini de
pagament a complir el de 30 dies.
b) Xarxa Audiovisual Local.
S’ha incorporat la documentació facilitada per la Gerència de la XAL, elaborada
d’acord amb els criteris establerts en la Llei 15/2010.
Terminis de pagament.
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Factures pagades
Factures pagades dins de termini

Import
%
Nombre
18.780.346,78 100,00%
5.122
11.126.334,28 59,24%
3.777

Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini
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%
100,00%
73,74%
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El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014 ha estat de 35 dies.
Organisme de Gestió Tributària
Organisme de Gestió Tributària
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

Import
%
Nombre
3.783.648,64 100,00%
656
3.224.457,83 85,22%
523
559.190,81 14,78%
133

%
100,00%
79,73%
20,27%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014 ha estat de 29 dies.
Institut del Teatre
Institut del Teatre
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

Import
684.837,01
343.926,16
340.910,85

%
100,00%
50,22%
49,78%

Nombre
%
526 100,00%
238 45,25%
288 54,75%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014 ha estat de 33 dies.
Patronat d’Apostes

Patronat d'Apostes
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

Import
86.317,3
5
85.956,3
5
361,00

%

Nombr
e

%

100,00%

72

100,00%

99,58%
0,42%

70
2

97,22%
2,78%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014 ha estat de 20 dies.
Fundació Pública Casa Caritat
No s’ha tramitat cap factura durant el període referit.

22

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Xarxa Audiovisual Local.
Xarxa Audiovisual Local
Factures pagades
Factures pagades dins de termini
Factures pagades fora de termini
Obligacions pendents de pagament fora de
termini

Import
2.682.113,34
2.323.301,55
358.811,79

%
Nombre
%
100,00%
1.616 100,00%
86,62%
1.317 81,50%
13,38%
299 18,50%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014 ha estat de 27 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
26.017.263,12
17.103.976,17
8.913.286,95

%
Nombre
%
100,00%
7.992 100,00%
65,74%
5.925 74,14%
34,26%
2.067 25,86%

El termini mitjà de pagament de totes les factures abonades dins del període comprés
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014 ha estat de 33 dies.
En conseqüència, atesos els antecedents exposats i la normativa aplicable, aquesta
Tresoreria eleva al Ple, previ informe de la Intervenció General i de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona referent als terminis de pagament de les factures registrades
en la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i la seva societat
mercantil, dins del període comprés entre l’1 de gener i el 31 de març de 2014, d’acord
amb el previst en la Llei 15/2010.
Segon.- 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.
Tercer.- PUBLICAR les dades agregades d’aquest informe en la seu electrònica
corporativa de la Diputació de Barcelona.
I el Ple en resta assabentat.
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Direcció de Serveis de Recursos Humans
7.- Dictamen de data 16 de maig de 2014, que proposa aprovar l’actualització de
la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona i de l’organisme
autònom Institut del Teatre i l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de
l’Institut del Teatre.
El Ple de la Diputació de Barcelona aprovà definitivament, en sessió extraordinària de
21 de novembre de 2013, el pressupost general de la corporació per a l’any 2014, el
qual integra el pressupost dels organismes autònoms i entitats que en depenen, i
alhora, s’acompanya de les respectives plantilles i relacions de llocs de treball, entre
les quals s’hi troben les corresponents a l’Organisme Autònom Institut del Teatre i la
relació de llocs de treball de la pròpia corporació.
Amb posterioritat a la seva aprovació, la plantilla i la relació de llocs de treball, són
susceptibles d’adequacions motivades per diversos factors a vegades externs, com
ara adequacions normatives que incideixin en alguns dels seus elements, i d’altres
interns derivats de la pròpia dinàmica de l’organització, així com dels ajustos a les
necessitats d’aquesta per tal de donar resposta als serveis que s’hi presten.
Adequacions que han estat disposades mitjançant les corresponents resolucions
administratives.
D’altra banda, de conformitat amb el que disposa l’article 44, apartat 2, lletra f), en
relació amb l’apartat 4, del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm.42, de 18.02.2003) sobre
coordinació d’organismes i entitats públiques, quant a l’aprovació d’aquests
instruments de planificació de recursos humans, i en els mateixos termes, l’article 30,
f) dels estatuts de l’Institut del Teatre, la Junta de Govern de l’Organisme mitjançant
Acords de data 12 de març de 2014 i 30 d’abril de 2014, eleva al ple corporatiu la
proposta de modificació parcial de la plantilla i la relació de llocs de treball de
l’Organisme. És procedent, elevar al Ple l’aprovació de les modificacions de la plantilla
i de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del Teatre que resten
detallades, respectivament, en l’annex II al present dictamen, en els termes que van
ser aprovades per la Junta de Govern de l’Organisme, mitjançant Acords de data 12
de març i de 30 d’abril de 2014.
L’article 27, apartat 1, i l’article 32, del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa, la possibilitat de
modificar la plantilla i la relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels
pressupostos.
L’article 44.2, apartat f), del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOP núm.42, de 18.2.2003), sobre
coordinació dels organismes públics, estableix la competència per a l’aprovació de les
respectives plantilles de personal.
La Comissió de Govern de la Diputació en sessió de 22 de febrer de 2001, va aprovar
un dictamen de mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió i
assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la Diputació de
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Barcelona, en virtut del qual les propostes d’aquestes entitats relatives a les matèries
assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans.
L’article 90, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, estableix la competència plenària per a l’aprovació de la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball.
En ús de les competències atribuïdes a l’apartat 4.1.4.b) 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. 11876/2013,
de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013,
aquesta presidència delegada sotmet a la consideració del Ple corporatiu, previ
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball de la Diputació de
Barcelona aprovada amb efectes d’1 de gener de 2014, reflectida en l’annex I, que
s’adjunta al dictamen i referida al període que s’hi detalla.
Segon.- APROVAR inicialment la modificació de la plantilla de l’Organisme Autònom
Institut del Teatre que resta detallada en l’annex II.1 al present dictamen, en els termes
en què va ser aprovada per la Junta de Govern de l’Organisme mitjançant Acords de
data 12 de març de 2014 i 30 d’abril de 2014, acreditats en els annexos II.2 i II.3.
Tercer.- EXPOSAR al públic la modificació de la plantilla, prèvia la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la seva fixació
al tauler d’edictes de la corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple. La plantilla es
considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.
Quart.- APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre que resta detallada en l’annex III al present dictamen, en
els termes en què va ser aprovada per la Junta de Govern de l’Organisme mitjançant
Acord de data 12 de març de 2014 i 30 d’abril de 2014.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Portaveu del Grup del PSC-PM, Sra.
Díaz, qui diu: Per expressar la nostra abstenció ja que, a la Comissió Informativa ja
vam expressar la necessitat de tenir tota la informació necessària per poder comparar
aquesta actualització, que avui se sotmet a l’aprovació del Ple, amb la que tenim ara,
per poder saber quins canvis s’han produït i avui hem rebut no pas aquesta informació
sinó una relació de decrets. Per tant, encara no els hem pogut consultar per manca de
temps i, per això, ara ens abstenim.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit Popular (6),
d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra
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Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents
del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (19), sent el resultat
definitiu de 31 vots a favor i 19 abstencions.
Servei de Programació
8.- Dictamen de data 20 de maig 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 de la Intervenció
General sobre l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, 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.
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.
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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 10/2014 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2014, que recull crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
per un import total de quatre milions nou-cents nou mil quatre-cents cinquanta-vuit
euros amb setanta-sis cèntims (4.909.458,76) € amb el detall que es recull en l’annex
I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
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.- RECTIFICAR l’error material en el Pla estratègic de subvencions que figura
dins de l’annex IV del Pressupost corporatiu corresponen a la modificació de crèdit
7/2014 en el sentit de: on diu G/10510/949A0/48927 "Federació Catalana de Ciclisme”
ha de dir G/10510/949A0/48928 "Federació Catalana de Ciclisme”
Quart.- 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.
Cinquè.- 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.
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
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Setè.- 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 (19), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (6) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
46 vots a favor i 4 abstencions.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
9.- Dictamen de data 19 de maig de 2014, que proposa aprovar la rectificació de
l’Inventari general consolidat de béns i drets de la Corporació, amb referència a
31 de desembre de 2013.
Vist l’acord del Ple de data 30 de maig de 2013, pel qual va ser aprovada la rectificació
de l’Inventari de l'exercici 2012, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre
de 2012.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la
rectificació del seu Inventari General Consolidat de béns i drets, d’acord amb el que
estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de
les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, i l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de
Barcelona han d’aprovar així mateix la rectificació dels seus Inventaris, d’acord amb el
que estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques; l’art. 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art.
204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, i l’art. 105.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que a data 31 de desembre de 2013 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari els
organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Institut del Teatre,
Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i la Xarxa Audiovisual Local, S.L.
Atès que els organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han aprovat les
seves respectives rectificacions de l’Inventari, d’acord amb el detall següent:
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- Fundació Pública Casa de Caritat, per decret del President de data 12 de març
de 2014 (núm. Ref. 1/2014).
- Institut del Teatre, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 12 de març
de 2014 (núm. Ref. 39/2014).
- Organisme de Gestió Tributària, per acords de la Junta de Govern en sessió de
data 25 d’abril de 2013 (núm. Ref. 43/13), en sessió de data 20 de juny de 2013
(núm. Ref. 86/13), en sessió de data 21 de novembre de 2013 (núm. Ref.
113/13) i en sessió de data 13 de febrer de 2014 (núm. Ref. 4/14).
- Patronat d’Apostes, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 5 de
març de 2014 (núm. Ref. 47/14).
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, S.L. ha formulat els seus comptes corresponents
a l’any 2013 en sessió del Consell d’Administració de data 26 de març de 2014.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
data 5 i 6 de maig de 2014, respectivament.
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari
general consolidat, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art.
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la rectificació de l’Inventari general
consolidat corresponent a l’exercici 2013, indicativa de la situació del mateix a 31 de
desembre de 2013, d’acord amb el que consta en el resum següent:
RESUM INFORMATIU DE VALORS TOTALS A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2013
DESCRIPCIÓ
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
INSTITUT DEL TEATRE
PATRONAT D'APOSTES
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
VALORS GENERALS

VALOR
COMPTABLE BASE
879.211.472,26
74.411.722,90
20.558.826,94
42.477.073,82
400.447,08
9.691.117,36
1.026.750.660,36

AMORTITZACIÓ
ACUMULADA
276.931.052,03
28.925.963,05
8.224.823,02
21.589.583,91
264.526,57
7.365.225,05
343.301.173,63

VALOR
COMPTABLE NET
602.280.420,23
45.485.759,85
12.334.003,92
20.887.489,91
135.920,51
2.325.892,31
683.449.486,73

Vist l’apartat 4.1.4.b 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de
2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2013, el director
sotasignat proposa a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ
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Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, per l'aprovació dels següents
ACORDS
Únic.- APROVAR la rectificació de l’Inventari General Consolidat de béns i drets de la
Corporació de conformitat amb la documentació indicativa de la seva situació a 31 de
desembre de 2013, d’acord amb el què disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL
781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 105
i 106 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
L’esmentada documentació està integrada pels següents annexos que s’acompanyen:
Annex I
- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de desembre de 2013.
Annex II. Diputació de Barcelona.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2013.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2013.
- Resum per llibre, epígraf i subepígraf.
- Resum per llibre, epígraf, subepígraf, centre i família.
- Relació de moviments patrimonials exercici 2013.
- Imports d’activacions exercici 2013.
- Imports d’imputacions exercici 2013.
- Imports de baixes exercici 2013.
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2013.
- Relació de projectes activats exercici 2013.
Annex III. Fundació Pública Casa de Caritat.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2013.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2013.
- Imports d’activacions exercici 2013.
- Imports d’imputacions exercici 2013.
- Imports de baixes exercici 2013.
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2013.
- Relació de projectes activats exercici 2013.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex IV. Organisme de Gestió Tributària.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2013.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2013.
- Documents d’aprovació de l’ens.
- Annex V. Institut del Teatre.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2013.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2013.
- Document d’aprovació de l’ens.
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Annex VI. Patronat d’Apostes.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2013.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2013.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex VII. Xarxa Audiovisual Local.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2013.
- Document acreditatiu dels comptes de l’exercici”
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
Organisme de Gestió Tributària
10.- Dictamen de data 12 de maig de 2014, que proposa donar compte al Ple de
l’acord adoptat pel Consell Directiu de l’ORGT, en sessió ordinària de data 24
d'abril de 2014, pel qual es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració
entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida relatiu a la prestació de serveis de recepció i registre
de declaracions i documentació amb informació de caràcter tributari a les
oficines dels organismes tributaris de les quatre diputacions.
L’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i
Lleida van endegar amb el Conveni marc de col·laboració en matèria tributària, de 19
de setembre de 2012, el procés de disseny d’actuacions conjuntes i coordinades amb
la finalitat de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de totes les administracions
públiques catalanes signants del Conveni i la qualitat del servei que es presta als
ciutadans en aquest àmbit.
La col·laboració contemplada al Conveni marc va ser concretada en el Conveni de
data 17 de setembre de 2013, que va crear una finestreta única tributària i que va
formalitzar significatius acords en l’àmbit de la recaptació executiva i dels intercanvis
d’informació tributària. Tot plegat va donar lloc a la posada en funcionament de la
xarxa Tributs de Catalunya, que té marcats com a objectius la gestió de tots els tributs
administrats a Catalunya i l’homogeneïtzació i millora, de manera progressiva, dels
procediments d’aplicació i procediments tributaris.
L’objectiu final de tot el procés és poder oferir als ciutadans de Catalunya un servei
integral de tots els tributs mitjançant la xarxa d’oficines dels ens signants del Conveni.
Part fonamental d’aquest procés és l’assumpció, per part dels organismes tributaris de
les diputacions catalanes, d’actuacions de col·laboració amb l’ATC, entre les que s’ha
inclòs el servei de recepció de tot tipus de documentació que presentin els ciutadans
en relació amb tributs gestionats per l’ATC, així com la recepció, anotació al registre de
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l’organisme i introducció al sistema informàtic de l’ATC de les autoliquidacions que
presentin els obligats tributaris o els seus representants en relació amb els tributs
gestionats per l’Agència. Per la seva banda, l’ATC assumeix de forma progressiva,
actuacions de col·laboració amb les diputacions, especialment en matèria de
recaptació executiva i de subministrament d’informació.
L’aplicació de les actuacions conjuntes o coordinades està condicionada a l’execució
dels desenvolupaments informàtics necessaris, de manera que qualsevol avenç que
les entitats signants realitzin en aquest àmbit, i sempre que tingui una repercussió en
la gestió tributària, ha de donar lloc a un replantejament dels termes de la
col·laboració, tenint com a objectiu comú la millora dels procediments tributaris i de la
prestació dels serveis tributaris als ciutadans.
Precisament, l’ATC vol posar en funcionament una aplicació informàtica de gestió
d'entrades genèrica, que serà accessible a través de la seu electrònica de la
Generalitat, que li ha de permetre la prestació d’un servei electrònic de recepció i
registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter tributari que li
pugui ser lliurada per qualsevol canal d’entrada, i que té voluntat de constituir-se en el
sistema informàtic d'entrada de documents únic de l’ATC. Per tant, en el futur, les
autoliquidacions tributàries que presentin els obligats tributaris o els seus
representants en relació amb els tributs gestionats per l’ATC, a les que fa referència
l’acord Tercer, apartat 3.2.c) del Conveni de 17 de setembre de 2013, també
s’introduiran al sistema informàtic de l’ATC a través d’aquesta aplicació informàtica.
El lliurament o l’aportació de declaracions tributàries i d’altra documentació per part
dels contribuents o dels seus representants que contingui informació amb
transcendència tributària per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya es podrà
efectuar pel canal presencial de l’aplicació informàtica a la que s’ha fet esment.
S’ha previst que per relacionar-se amb l’ATC a través del frontal web de l’aplicació
informàtica de gestió d'entrades genèrica, i als efectes d’identificació, autenticació i de
signatura electrònica, el presentador dels documents tributaris, quan actua en nom
propi, pugui utilitzar mecanismes admesos per la Generalitat alternatius als certificats
digitals i al DNI electrònic, entre els quals figura un sistema de clau de validesa
temporal. El tràmit de sol·licitud de la clau temporal estarà disponible a través del canal
presencial de l’aplicació informàtica a la que s’ha vingut fent reiterada referència.
Conforme al que disposa l’article 109.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents
o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d'interès comú.
L’article 12 g) dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (BOPB de 12 de juny de 2012) estableix que correspon al Consell Directiu
d'aquest Organisme aprovar convenis amb persones públiques i privades.
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En virtut de tot això, el Consell Directiu de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària celebrada el dia 24 d'abril de 2014, va
aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’agència tributària de Catalunya i
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la prestació de serveis
de recepció i registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter
tributari a les oficines dels organismes tributaris de les diputacions.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del següent,
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT del dictamen aprovat pel Consell Directiu de l’ORGT,
en sessió celebrada el dia 24 d'abril de 2014, la part dispositiva del qual literalment,
diu:
“Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’agència tributària de
Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la
prestació de serveis de recepció i registre de declaracions i documentació amb
informació de caràcter tributari a les oficines dels organismes tributaris de les
diputacions.
La minuta del text que s’aprova mitjançant aquest dictamen és el següent:
“Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i les
diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la prestació de
serveis de recepció i registre de declaracions i documentació amb informació
de caràcter tributari a les oficines dels organismes tributaris de les
diputacions.
A la ciutat de Barcelona, a XX de ... de 2014.
REUNITS
La senyora Georgina Arderiu i Munill, secretària d’Hisenda del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i presidenta de l’Agència
Tributària de Catalunya (ATC), en nom i representació de l’ATC.
L’Il·lustríssim Senyor Carles Rossinyol Vidal, en qualitat de diputat de la Diputació
de Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), en nom i representació de l’ORGT.
L’Il·lustríssim Senyor David Rovira Minguella, diputat de la Diputació de Tarragona i
president de BASE-Gestió d’Ingressos, en nom i representació de BASE-Gestió
d’Ingressos.
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La Il·lustríssima Senyora Marta Felip Torres, diputada de la Diputació de Girona i
vicepresidenta primera de Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
(Xaloc), en nom i representació de Xaloc.
L’il·lustríssim Senyor Josep Maria Roigé Rafel, diputat de la Diputació de Lleida i
vicepresident de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de
la Diputació de Lleida (OAGRTL), en nom i representació de l’OAGRTL.
Estan especialment facultats per a la signatura d’aquest Conveni:
a) La secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement en la seva
qualitat de presidenta de l’ATC i d’acord amb les previsions contingudes a
l’article 7.2.a de la Llei 7/2007,de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de
Catalunya, la Resolució ECO/13/2013, d’11 de gener, i la Resolució de data
.......... de 2014.
b) El diputat de la Diputació de Barcelona, per autorització del Consell Directiu de
l’ORGT de la Diputació de Barcelona, segons Acord de 24 d’abril de 2014.
c) El diputat de la Diputació de Tarragona, en la seva qualitat de president l de
BASE –Gestió d’Ingressos, segons ......................
d) La diputada de la Diputació de Girona i vicepresidenta primera de Xaloc, per
autorització del Consell Rector de la Diputació de Girona, segons acord de
.............de 2014.
e) El diputat de la Diputació de Lleida i vicepresident de l’OAGRTL, per autorització
del Consell d’Administració d’aquest organisme, segons Acord ...............x de
2014.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest
document i
EXPOSEN
1.L’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida van endegar, amb el Conveni marc de 19 de setembre
de 2012, de col·laboració en matèria tributària, el procés de disseny d’actuacions
conjuntes i coordinades amb la finalitat de millorar l’eficàcia de la gestió tributària
de totes les administracions públiques catalanes signants del Conveni i la qualitat
del servei que es presta als ciutadans en aquest àmbit.
La col·laboració que estableix el Conveni marc va ser concretada en el Conveni de
data 17 de setembre de 2013, que va crear una finestreta única tributària i que va
formalitzar acords significatius en l’àmbit de la recaptació executiva i dels
intercanvis d’informació tributària. Tot plegat va donar lloc a la posada en
funcionament de la xarxa Tributs de Catalunya, que té marcats com a objectius la
gestió de tots els tributs administrats a Catalunya i l’homogeneïtzació i millora, de
manera progressiva dels procediments d’aplicació i procediments tributaris.
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L’objectiu final de tot el procés és poder oferir als ciutadans de Catalunya un servei
integral de tots els tributs mitjançant la xarxa d’oficines dels ens signants del
Conveni.
Part fonamental d’aquest procés és l’assumpció, per part dels organismes tributaris
de les diputacions catalanes, d’actuacions de col·laboració amb l’ATC, entre les
quals s’ha inclòs el servei de recepció de tot tipus de documentació que presentin
els ciutadans en relació amb tributs gestionats per l’ATC, així com la recepció,
anotació al registre de l’organisme i introducció al sistema informàtic de l’ATC de les
autoliquidacions que presentin els obligats tributaris o els seus representats en
relació amb els tributs gestionats per l’Agència. Per la seva banda, l’ATC assumeix,
de forma progressiva, actuacions de col·laboració amb les diputacions,
especialment en matèria de recaptació executiva i de subministrament d’informació.
2.L’aplicació de les actuacions conjuntes o coordinades està condicionada a
l’execució dels desenvolupaments informàtics necessaris, de manera que qualsevol
avenç que les entitats signants realitzin en aquest àmbit, i sempre que tingui una
repercussió en la gestió tributària, ha de donar lloc a un replantejament dels termes
de la col·laboració, tenint com a objectiu comú la millora dels procediments tributaris
i de la prestació dels serveis tributaris als ciutadans.
3.Precisament, l’ATC vol posar en funcionament una aplicació informàtica de gestió
d'entrades genèrica, que serà accessible a través de la seu electrònica de la
Generalitat, que li ha de permetre la prestació d’un servei electrònic de recepció i
registre de declaracions i documentació amb informació de caràcter tributari que li
pugui ser lliurada per qualsevol canal d’entrada, i que té voluntat de constituir-se en
el sistema informàtic d'entrada de documents únic de l’ATC. Per tant, en el futur, les
autoliquidacions tributàries que presentin els obligats tributaris o els seus
representants en relació amb els tributs gestionats per l’ATC, a les que fa referència
l’acord Tercer, apartat 3.2.c) del Conveni de 17 de setembre de 2013, també
s’introduiran al sistema informàtic de l’ATC a través d’aquesta aplicació informàtica.
El lliurament o l’aportació de declaracions tributàries i d’altra documentació per part
dels obligats tributaris o dels seus representants que contingui informació amb
transcendència tributària per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya es
podrà efectuar pel canal presencial de l’aplicació informàtica a la que s’ha fet
esment.
4.S’ha previst que per relacionar-se amb l’ATC a través del frontal web de l’aplicació
informàtica de gestió d'entrades genèrica, i a l’efecte d’identificació, autenticació i
de signatura electrònica, qui presenta els documents tributaris, quan actua en nom
propi, pugui utilitzar mecanismes admesos per la Generalitat alternatius als
certificats digitals i al DNI electrònic, entre els quals figura un sistema de clau de
validesa temporal. El tràmit de sol·licitud de la clau temporal estarà disponible a
través del canal presencial de l’aplicació informàtica a què s’ha anat fent referència.
Pel que s’ha exposat abans, les parts,

36

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACORDEN
Primer. Objecte
Els organismes tributaris de les diputacions prestaran als ciutadans, fent ús de
l’aplicació informàtica de gestió d'entrades genèrica de l’ATC (i, en concret, del seu
canal presencial), els serveis de recepció i registre de qualsevol declaració i
documentació amb informació de caràcter tributari dirigida a l’ATC i d’atorgament
d’una clau d’accés temporal per tal que els ciutadans que la sol·licitin puguin
relacionar-se electrònicament amb l’ATC a través de l’aplicació esmentada.
Els organismes tributaris de les diputacions es comprometen a assumir els nous
serveis que deriven de la implementació gradual de noves declaracions i documents
amb informació de caràcter tributari susceptibles de ser presentats o lliurats a través
de l’aplicació informàtica de gestió d'entrades genèrica de l’ATC. En aquest sentit,
quan l’ATC habiliti la presentació o lliurament de declaracions i altres documents
amb informació de caràcter tributari a través de l’aplicació esmentada, ho ha de
comunicar immediatament als organismes esmentats, per tal que n’assumeixin el
servei de recepció i registre.
Segon. Integració dels nous serveis en la finestreta única tributària
Els serveis objecte d’aquest Conveni s’incorporen a la finestreta única tributària
creada mitjançant el Conveni de 17 de setembre de 2013 entre les mateixes entitats
signants.
Tercer. Règim jurídic
La prestació del servei s’ha d’ajustar al que disposa aquest Conveni i, amb caràcter
general, s’ha de regir per la normativa següent:
a) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
b) Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.
c) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases del règim local.
d) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú.
e) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
f) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i normes de desenvolupament.
g) Normativa d’ús de mitjans electrònics i de seu electrònica al sector públic de la
Generalitat.
h) Normativa reglamentària de regulació interna dels organismes tributaris de les
diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
Quart. Àmbit d’aplicació territorial
Les gestions objecte d’aquest Conveni s’han de fer en les oficines dels organismes
tributaris de les diputacions que es relacionen a l’annex I.
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La relació d’oficines de l’annex I es pot modificar per acord dels organismes titulars
de les oficines.
Cinquè. Tasques que s’han de desenvolupar. Procés i requisits funcionals de
la recepció de documentació
5.1.Les oficines relacionades a l’annex I, utilitzant el canal presencial de l’aplicació
informàtica de gestió d’entrades genèrica, han de realitzar les tasques d’identificació
dels documents lliurats i dels lliuradors o titulars de les dades, la comprovació de
l’acreditació del tercer autoritzat, la introducció de dades en l’aplicació, el registre de
la documentació presentada, l’entrega d’un justificant de recepció i la seva
preparació per a la posterior remissió a l’ATC.
5.2.En el procés de recepció i registre de la documentació lliurada, es garanteix la
identitat del titular o titulars de les dades fiscals que es lliuren i, si escau, del tercer
autoritzat a lliurar les dades; la integritat de la documentació entregada; la
confidencialitat de les dades tributàries i la conservació de la documentació
lliurada. El lliurador rebrà un comprovant de recepció de la documentació
entregada.
5.3. Els empleats de les oficines dels organismes tributaris de les diputacions que
accedeixin a l’aplicació per tramitar el lliurament de documentació seran habilitats i
autoritzats per dur a terme les actuacions objecte d’aquest Conveni, d’acord amb
les peticions efectuades per cada organisme.
5.4.Les oficines dels organismes tributaris de les diputacions han de fer la recepció i
registrar els documents amb informació tributària dirigits a l’ATC a través de
l’aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica de l’Agència i han de custodiar
temporalment la documentació lliurada fins a la seva remissió efectiva.
Sisè. Procés i requisits funcionals de l’atorgament d’una clau d’accés
temporal
6.1.El procés de l’atorgament d’una clau d’accés temporal a les funcionalitats de
lliurament d’informació a través del frontal web de l’aplicació informàtica de gestió
d’entrades genèrica de l’ATC garanteix la identitat del sol·licitant de la clau.
6.2. Els empleats de les oficines dels organismes tributaris de les diputacions que
accedeixin a l’aplicació per tramitar la sol·licitud d’una clau temporal seran habilitats
i autoritzats per l’ATC, d’acord amb les peticions efectuades per cada organisme.
6.3. L’ATC reconeix eficàcia jurídica a l’autenticació efectuada pels empleats de les
oficines dels organismes tributaris de les diputacions que han estat autoritzats per
l’ATC per tramitar la sol·licitud d’una clau d’accés temporal a l’aplicació informàtica
de gestió d’entrades genèrica.
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Setè. Remissió de documents
La transmissió d’autoliquidacions, declaracions i resta de documents que es puguin
pactar entre les administracions tributàries s’ha de practicar amb la freqüència
pactada, i sempre amb la màxima celeritat.
Els organismes tributaris de les diputacions han de trametre la documentació
destinada a l’ATC a les respectives delegacions territorials d’aquest organisme.
La tramesa de documentació s’ha de dur a terme utilitzant les mesures de seguretat
adients.
Vuitè. Despeses derivades de l’aplicació del Conveni
8.1.El cost derivat de la provisió del material d’arxiu necessari per a l’adequada
integritat, confidencialitat i conservació de la documentació entregada en les
oficines dels organismes tributaris de les diputacions va a càrrec de l’ATC.
8.2.La remissió de documents a l’ATC s’ha de fer utilitzant els mateixos mitjans
emprats per donar compliment a la transmissió d’autoliquidacions, declaracions i a
la resta de documents prevista a l’Acord quart del Conveni de 17 de setembre de
2013. En cas que sigui necessària l’ampliació de la freqüència de les remissions,
després de la valoració conjunta de l’ATC i dels organismes tributaris de les
diputacions, correspon a l’ATC el cost addicional de transport.
Novè. Protecció de dades
9.1. Les actuacions objecte d’aquest Conveni s’han d’efectuar de conformitat amb el
que estableix la normativa sobre protecció de dades i l’article 95 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària.
9.2 Per tal de garantir la seguretat de la informació a què tenen accés, les oficines
dels organismes tributaris de les diputacions han d’aplicar la normativa, les
directrius i normes tècniques que estableixin cadascuna d’elles en relació amb les
mesures de seguretat aplicables a les instal·lacions i equips informàtics en què es
tracta informació tributària i/o dades de caràcter personal.
9.3 L’ATC pot fer controls sobre els accessos realitzats i demanar les justificacions
corresponents.
Desè. Comissió de Seguiment
10.1. El seguiment d’aquest Conveni el fa la mateixa Comissió de Seguiment
establerta a l’Acord vuitè del Conveni de 17 de setembre de 2013, que es va
constituir el dia 3 de febrer de 2014. Per tant, aquesta Comissió té, respecte
d’aquest Conveni, les facultats enunciades i detallades a l’apartat 8.1 del Conveni
17 de setembre de 2013, i en concret:
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a) El desenvolupament i concreció de les actuacions necessàries que facin possible
el compliment de l’objecte del Conveni;
b) La proposta d’actuacions que intensifiquin la col•laboració entre les parts
signants i ampliïn les gestions que es poden fer a través de la finestreta única.
c) La proposta de signatura d’addendes o protocols que desenvolupin el present
Conveni; aquestes addendes i protocols es poden signar de manera
individualitzada (i sempre amb coneixement de la Comissió) per l’Agència
Tributària de Catalunya amb cadascun dels organismes autònoms tributaris de
les diputacions quan es cregui convenient i, principalment, en funció del grau de
desenvolupament dels corresponents sistemes informàtics.
d) L’impuls, coordinació, seguiment i supervisió de les actuacions descrites en
aquest Conveni i en les seves addendes.
e) La proposta d’adaptació del contingut del Conveni, en el cas d’eventuals
modificacions normatives que l’afectin.
f) La creació de grups de treball que dilucidin i estableixin els aspectes i
requeriments més tècnics de les actuacions a desenvolupar, inclosos els relatius
a la informàtica tributària.
g) La discussió i resolució dels dubtes, controvèrsies i qüestions litigioses que
puguin sorgir en la interpretació de les disposicions del Conveni i en el seu
compliment.
h) L’establiment d’un calendari d’implantació dels serveis integrals que es vagin
desenvolupant.
i) La proposta de les contraprestacions econòmiques que puguin derivar de
l’execució del Conveni.
10.2. El règim de convocatòria, desenvolupament de les sessions, adopció d’acords
i règim de les votacions de la Comissió de Seguiment són també coincidents amb
els que determina el Conveni de 17 de setembre de 2013 i es regeixen pel que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Onzè. Règim supletori
En tot el que no preveu expressament aquest Conveni, regeixen, supletòriament, la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les normes
que les desenvolupen.
Dotzè. Resolució de conflictes
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
qüestions litigioses que es puguin plantejar entre les parts, d’acord amb el que
preveuen l’article 8.3 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 110.1.l de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Tretzè. Vigència, revisió i denúncia del Conveni
13.1.Aquest Conveni obliga les parts signatàries, des de l’endemà de la seva
signatura, però és requisit d’eficàcia davant de tercers la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i als butlletins oficials de les províncies de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida.
13.2. A partir del 5 de maig de 2014 es prestarà a les oficines dels organismes
tributaris de les diputacions el servei d’atorgament d’una clau d’accés temporal al
frontal web de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades genèrica de l’ATC per via
telemàtica.
13.3. A partir del 12 de maig de 2014 es prestarà a les oficines dels organismes
tributaris de les diputacions el servei de recepció i registre de tot tipus de
declaracions i documents amb informació tributària dirigits a l’ATC admesos per ser
lliurats mitjançant el canal presencial de l’aplicació informàtica de gestió d’entrades
genèrica de l’ATC.
13.4. Aquest Conveni es pot revisar de comú acord a instància de qualsevol de les
parts, quan circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a la millora de la
prestació dels serveis acordada.
13.5. El Conveni té una durada d’un any, prorrogable tàcitament per períodes
anuals, llevat que les parts, unànimement, n’acordin la revisió abans de transcórrer
la durada inicial o alguna de les pròrrogues, o bé sigui denunciat per alguna de les
parts amb un mínim de dos mesos d’antelació abans del finiment del termini
inicialment pactat o d’alguna de les pròrrogues. En cas de denúncia per part de
l’ATC, el Conveni s’extingirà necessàriament. En cas de denúncia per part d’algun
dels organismes autònoms, l’ATC i els organismes no denunciants poden convenir
la subsistència del Conveni.
13.6. La petició de revisió o la denúncia del Conveni han de ser efectuades de
manera fefaent amb l’exposició dels motius que les fonamentin.
Catorzè. Causes de resolució
A part de les causes de l’apartat 13.5, aquest Conveni s’extingirà per les causes
següents:
- L’ incompliment manifest dels acords que contenen.
- El mutu acord.
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del Conveni.
- La resta de causes d’extinció regulades per llei.
Les parts accepten els acords precedents i, en prova de conformitat, signen aquest
Conveni per quintuplicat, a la ciutat i en la data indicades al principi”.
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Segon.- Facultar al diputat i vocal del Consell Directiu de l’Organisme de Gestió
Tributària, senyor Carles Rossinyol Vidal, per a la signatura d’aquest conveni, en nom i
representació de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr.
Portabella, qui diu: Tot i que som conscients que és un restar assabentat, no volem
deixar passar l’oportunitat de congratular-nos pel fet que, efectivament, tot el suport i
l’acord entre les diputacions i el Govern de Catalunya per tal de col·laborar amb
l’Agència Tributària de Catalunya estigui funcionant bé i consolidant-se, cosa que era
la intenció i la voluntat que teníem des del principi quan es va aprovar aquí i a les
altres diputacions.
Hem pogut veure aquests dies com destacats membres en l’àmbit mediàtic han utilitzat
aquesta avinentesa per facilitar la informació requerida pel Govern de Catalunya per
tal de continuar amb el procés nacional. Crec que, cada vegada que hi ha una
manifestació o una votació que ens deixen fer, aquest procés es va enfortint. El 9 de
novembre està cada vegada més a prop i més consolidat i, per tant, crec que totes
aquestes bones notícies que poden passar de manera discreta en un sol punt és bo volem que consti en acta- ressaltar-les des del nostre punt de vista, el d’ERC-AM, i
ens congratulem pel fet que la intenció inicial d’aquest procés es vagi consolidant cada
dia i cada vegada que fem un pas.
I el Ple en resta assabentat.
11.- Dictamen de data 28 d’abril de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, 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 Manlleu en data 18 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Manlleu, en data 18 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:
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
12.- Dictamen de data 23 de maig de 2014, que proposa l'acceptació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, 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 Premià de Mar en data 21 de maig 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 Premià de Mar
en data 21 de maig 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:
- Multes coercitives
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en 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 Premià
de Mar en data 21 de maig 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
s'enumeren, en el sentit de delegar únicament i exclusivament les funciones de
recaptació que a continuació es detallen:
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- Taxes per:
-

Expedició de documents administratius.
Expedició de plaques i distintius.
Llicències d'autotaxi.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies de construcció, runes, tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
- 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, així com pels controls inicials i posteriors a l'inici de les
activitats i els controls i les revisions periòdiques.
- Retirada de vehicles.
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:








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

- Preus públics per:
- Utilització de tanques i senyals de trànsit a instàncies de particulars
Les funcions que en relació a la recaptació d'aquests preus públics es deleguen són:








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

- Concessions administratives








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

- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:

45

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria








Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per 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 Premià
de Mar en data 21 de maig de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona en relació
que la delegació del Preu públic per escola bressol feta en acords anteriors comprèn el
Preu públic per casal d'estiu; i que la delegació del Preu públic per utilització dels
pavellons d'esports feta en acords anteriors comprèn el Preu públic per utilització de la
Pista poliesportiva Voramar i la neteja de les instal·lacions esportives.
4.- Donar-se per assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l'Ajuntament de Premià de Mar en data 21 de maig de 2014 relativa a totes les
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que s'enumeren,
efectuada en acords anteriors a favor de la Diputació de Barcelona:
- Taxes per:
- Connexió a la xarxa de clavegueram.
- La tramitació de les concessions de les plaques de l'aparcament municipal.
- Preus públics per:
-

Emissora municipal.
Museu Estampació.
Per tallers inclosos en el programa preventiu escoles.
Viver d'emprenedors i d'empreses.

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 cinquè, dels acords de delegació adoptats
amb anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Premià de Mar i els acords acordats en
data 21 de maig de 2014 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 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.
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques















Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les 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 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
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.
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Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres














Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificació de 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 del recàrrec 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 utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses subministradores
del serveu de telefonia móvil















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.
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VII.- Taxes per:
- Entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
- Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en
terrenys d'ús públic, indústries ubicades al carrer i ambulant, i rodatge de cinema.
- Recollida, tractament i eliminació de residus urbans domiciliaris.
- Prestació de serveis del cementiri municipal.
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:











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

-

Expedició de documents administratius.
Expedició de plaques i distintius.
Llicències d'autotaxi.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies de construcció, runes, tanques,
puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
- Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
- 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, així com pels controls inicials i posteriors a l'inici de les
activitats i els controls i les revisions periòdiques.
- Retirada de vehicles.
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en 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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VIII.- Preus públics per:
-

Activitats regidoria de la Gent Gran.
Celebració de casaments civils als espais municipals.
Ensenyament Escola de Música.
Escola Bressol.
Prestació del servei d'atenció domiciliària.
Programa activitats de dones.
Servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
Utilització dels edificis i instal·lacions dels centres públics d'educació infantil i
primària.
- Utilització de les instal·lacions de l'Escola de Música.
- Utilització del centre cívic.
- Utilització dels Pavellons d'esports.
Les funcions delegades són:











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

- Utilització de tanques i senyals de trànsit a instàncies de particulars
Les funcions delegades són:








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en 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.- 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.
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X.- 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.

XI.- Concessions administratives








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

XII.- Sancions diverses








Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en 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.- Multes coercitives






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

XV.- 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.

XVI.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar:







Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per 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.

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords sisè, setè i vuitè 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 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
13.- Dictamen de data 5 de maig de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 27 de març 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.
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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
Celoni, en data 27 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:
I.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues








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

II.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa








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

III.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
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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 utilització del dipòsit municipal de vehicles








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.

V.- Taxa per la prestació del servei municipal de control d'animals de companyia








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra 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 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
14.- Dictamen de data 22 de maig de 2014, que proposa ratificar l’acord adoptat
pel Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en sessió
ordinària celebrada en data 20 de novembre de 2013, pel qual es va aprovar la
modificació dels articles 1,3,7,9,16 i 17 dels Estatuts de l’ens.
I. ANTECEDENTS
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és un ens consorcial públic de caràcter
local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el
desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la
legislació de règim local i el ús i el foment dels instruments de cooperació
interinstitucional per estudiar i buscar solucions globals als problemes del Parc que li
dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc
d'aquest objecte. La Diputació de Barcelona és membre del Consorci Parc de la
Serralada Litoral d’acord amb el previst a l’article 1 dels seus Estatuts.
El Consorci es va constituït formalment el 15 de maig de 1992, previ haver-se aprovat
per tots els ens integrants la constitució de l’ens i els seus estatuts, que van ser
modificats per acord posterior al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 19
d’octubre de 1999.
Arran la necessitat de procedir a l’actualització del marc normatiu del Consorci, el
Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió ordinària de 20
de desembre de 2006 va adoptar l’acord de modificació dels Estatuts per a adaptarlos, d’una banda, a les previsions de la nova normativa vigent al Parc, la del Pla
Especial de protecció del medi natural i del Paisatge de la Conreria-Sant MateuCèllecs aprovat l’any 2004, de l’altre la incorporació de la Generalitat de Catalunya al
Consorci, i finalment, per la necessària adaptació a les modificacions normatives
aprovades durant aquest període en matèria de règim local.
Transcorreguts més de set anys des de la seva entrada en vigor, alguns aspectes
recollits ens els actuals Estatuts han quedat desfasats des del punt de vista de
l’evolució organitzativa, i altres cal que siguin actualitzats en favor del rigor i realitat
administrativa.
El Consell Plenari del Consorci en sessió ordinària de data 20 de novembre de 2013,
va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, que incorpora l’actualització del seu àmbit territorial de
gestió i dels municipis integrants, així com de la seva organització i del seu
funcionament.
L’anunci d’acord d’aprovació inicial i d’informació pública per part del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral va ser publicat al BOPB amb data 28 de novembre de 2013, i al
DOGC el 27 de novembre de 2013.
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Segons certificació emesa amb data 22 d’abril de 2014 pel Secretari delegat del
Consorci, durant el termini d’exposició pública de l’acord de modificació dels Estatuts
no es va rebre cap al·legació, raó per la qual dit acord va esdevenir definitiu.
II. MODIFICACIONS PROPOSADES
La modificació dels Estatuts en relació amb el text anterior es concreta en els temes
següents:
a) Es modifica l’article 1, punts 2 i 3 per tal de definir un nou àmbit d’actuació del
Consorci atenent a l’ampliació de l’Espai d’Interès Natural La Conreria-Sant MateuCéllecs aprovat pel Govern el 9 d’abril de 2013 i incorporant els municipis de
Montornès del Vallés i Martorelles que mercès a aquest acord comptem amb sòl
protegit, i adaptant la denominació de l’ens Generalitat de Catalunya sense esment
a cap departament atenent als canvis organitzatius d’aquesta institució. El text
definitiu del qual es transcriu a continuació:
Article 1.- Objecte, denominació, àmbit territorial i membres.
(...)
2. L’àmbit territorial d’actuació del Consorci és l’àrea delimitada pel Pla Especial de
protecció del medi natural i del Paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllers, vigent
en els termes dels municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils,
Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa
Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de
Dalt.
3. El Consorci del Parc de la Serralada del Litoral (en endavant, “el Consorci”) és
integrat per les següents institucions:
Ajuntament d’Alella.
Ajuntament d’Argentona.
Ajuntament de Cabrera de Mar.
Ajuntament de Cabrils.
Ajuntament de Martorelles.
Ajuntament de Montornès del Vallès.
Ajuntament de Premià de Dalt.
Ajuntament de la Roca del Vallès.
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Ajuntament de Teià.
Ajuntament de Tiana.
Ajuntament de Vallromanes.
Ajuntament de Vilanova del Vallès.
Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Consell Comarcal del Maresme.
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Diputació de Barcelona.
Generalitat de Catalunya.
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b) Es modifica l’article 3 en referència al domicili del Consorci en atenció al conveni
signat amb l’Ajuntament d’Alella i la previsió de trasllat de la seu administrativa a la
masia de Can Magarola. El text definitiu del qual es transcriu a continuació:
Article 3.- Domicili.
1. El domicili del Consorci és a la Masia de Can Magarola, Avinguda de Sant Mateu,
núm.2, 08328 Alella.
c) Es modifica l’article 9 incorporant la possibilitat que el personal tècnic dels ens
integrants del Consorci pugui ser nomenat representant i la figura del suplent. El
text definitiu del qual es transcriu a continuació:
Article 9.- Composició.
1. El Consell Plenari estarà integrat per un representant de cada una de les
institucions membres del Consorci, designats lliurement per aquestes d’entre els
seus càrrecs electres o d’entre el seu personal tècnic.
La Presidència i les Vice-presidències del Consorci ho seran també del Consell
Plenari.
2. Les institucions membres del Consorci podran, també, designar un suplent
d’entre els seus càrrecs electes o d’entre el seu personal tècnic, qui substituirà al
representant titular en el supòsit que aquest no pugui assistir per causes
sobrevingudes a les sessions a les quals sigui convocat.
d) Es modifiquen els articles 7, 16 i 17 per actualitzar l’estructura i competències dels
òrgans de gestió modificant la Gerència en la figura de Director-Gerent, per tal
d’ajustar el model de direcció del parc al de la resta dels que formen la Xarxa de
Parcs de la Diputació de Barcelona en la qual es troba integrat. El text definitiu del
qual es transcriu a continuació:
Article 7.- Òrgans
1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els
següents:
El Consell Plenari.
La Presidència.
Les Vice-presidències.
La Conselleria delegada.
La Direcció-Gerència.
Secció Cinquena.- La Direcció-Gerència
Article 16.- Concepte de Direcció-Gerència
La Direcció-Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la
coordinació de la gestió del Consorci.
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La funció de Direcció-Gerència es desenvoluparà segons les directrius de la
Presidència del Consorci. D’aquestes directrius se’n donarà compte al Consell
Plenari.
El/La Director-Gerent assistirà a les reunions del Consell Plenari amb veu i sense
vot.
Les funcions del Director-Gerent estaran en tot cas subjectes a les directrius del
Consell Plenari i la Presidència i a les instruccions del Conseller/a delegat/da.
Article 17.- Competències de la Direcció-Gerència
Correspondrà a la Direcció-Gerència:
Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que
exigeixi el seu millor compliment.
En matèria de personal:
a) Sancionar els empleats propis del Consorci, en els supòsits de faltes lleus.
b) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria
de personal, i no siguin exercides directament per la Presidència.
Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de
conformitat amb les directrius dels òrgans de govern i proposar l’adopció de les
disposicions de règim interior necessàries per al funcionament del Consorci.
Elaborar els programes tècnics i gerencials
desenvolupament dels serveis del Consorci.

que

permetin

el

correcte

Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, la proposta del
Pla anual de gestió i d’inversions, les propostes de plantilla i la relació i la
classificació dels llocs de treball.
Redactar anualment la memòria de gestió, que es presentarà a el Consell Plenari
juntament amb la liquidació del pressupost, tot diferenciant les actuacions que han
estat realitzades directament pel Consorci de les que han estat executades
directament per algun dels membres del consorci, amb càrrec als seus
pressupostos.
Executar les funcions del lloc de treball de Director-Gerent.
Qualsevulla altra comesa que li delegui el/la Conseller/a delegat/da.
III. FONAMENTACIÓ JURÍDICA I NORMATIVA APLICABLE
La modificació dels Estatuts que es vol dur a terme recull:
- la possibilitat de designar membres suplents en els òrgans de govern, té empara en
l’article 14 de la L 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya: “L’òrgan competent per a designar els
vocals titulars també pot designar-ne els suplents, que els substitueixen en els casos
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d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada. Els suplents
es poden designar per temps indefinit o per a una sessió determinada”.
- el canvi en l’estructura i les competències dels òrgans de gestió, modificant la figura
del Gerent per la del Director Gerent, té empara en la potestad d’autorganització
prevista a l’article 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en relació amb l’article 5,3 dels Estatuts del Consorci.
- Aquestes i la resta de modificacions proposades, examinades en el seu contingut,
s’ajusten al que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al
que preveu el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i a la resta de
disposicions de l’ordenament jurídic pels quals es regeixen els Consorcis.
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’ esmentada
ratificació de la modificació dels estatuts del consorci requereix l’acord previ adoptat
pel seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens i altres entitats
consorciades que formen part.
L’ esmentada ratificació és competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, d'acord amb el
que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95.
Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General i per la Intervenció General de
la Diputació de Barcelona, en data 12 de maig de 2014, que consta a l’expedient, tot
advertint de la necessitat d’adaptar els Estatuts, no més tard de 31/12/2014, a les
previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignant
en ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, en sessió ordinària de data 20 de novembre de 2013, relatiu a la
modificació dels articles, 1, 3, 7, 9, 16 i 17 dels Estatuts del Consorci, així com totes
les actuacions realitzades pel Consorci als dits efectes, i en particular, la relativa a la
informació pública i a la publicació de la modificació estatutària.
El text dels articles modificats serà el següent:
Article 1.- Objecte, denominació, àmbit territorial i membres.
(...)
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2. L’àmbit territorial d’actuació del Consorci és l’àrea delimitada pel Pla Especial de
protecció del medi natural i del Paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllers, vigent
en els termes dels municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils,
Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa
Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de
Dalt.
3. El Consorci del Parc de la Serralada del Litoral (en endavant, “el Consorci”) és
integrat per les següents institucions:
Ajuntament d’Alella.
Ajuntament d’Argentona.
Ajuntament de Cabrera de Mar.
Ajuntament de Cabrils.
Ajuntament de Martorelles.
Ajuntament de Montornès del Vallès.
Ajuntament de Premià de Dalt.
Ajuntament de la Roca del Vallès.
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Ajuntament de Teià.
Ajuntament de Tiana.
Ajuntament de Vallromanes.
Ajuntament de Vilanova del Vallès.
Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Consell Comarcal del Maresme.
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Diputació de Barcelona.
Generalitat de Catalunya.

Article 3.- Domicili.
1. El domicili del Consorci és a la Masia de Can Magarola, Avinguda de Sant
Mateu, núm.2, 08328 Alella.
Article 7.- Òrgans
1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els
següents:
El Consell Plenari.
La Presidència.
Les Vice-presidències.
La Conselleria delegada.
La Direcció-Gerència.
Secció Cinquena.- La Direcció-Gerència
Article 9.- Composició.
1. El Consell Plenari estarà integrat per un representant de cada una de les
institucions membres del Consorci, designats lliurement per aquestes d’entre els
seus càrrecs electres o d’entre el seu personal tècnic.
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La Presidència i les Vice-presidències del Consorci ho seran també del Consell
Plenari.
2. Les institucions membres del Consorci podran, també, designar un suplent
d’entre els seus càrrecs electes o d’entre el seu personal tècnic, qui substituirà al
representant titular en el supòsit que aquest no pugui assistir per causes
sobrevingudes a les sessions a les quals sigui convocat.
Article 16.- Concepte de Direcció-Gerència
La Direcció-Gerència és l’òrgan d’administració
coordinació de la gestió del Consorci.

que assumeix la direcció i la

La funció de Direcció-Gerència es desenvoluparà segons les directrius de la
Presidència del Consorci. D’aquestes directrius se’n donarà compte al Consell
Plenari.
El/La Director-Gerent assistirà a les reunions del Consell Plenari amb veu i sense
vot.
Les funcions del Director-Gerent estaran en tot cas subjectes a les directrius del
Consell Plenari i la Presidència i a les instruccions del Conseller/a delegat/da.
Article 17.- Competències de la Direcció-Gerència
Correspondrà a la Direcció-Gerència:
Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que
exigeixi el seu millor compliment.
En matèria de personal:
c) Sancionar els empleats propis del Consorci, en els supòsits de faltes lleus.
d) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria
de personal, i no siguin exercides directament per la Presidència.
Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de
conformitat amb les directrius dels òrgans de govern i proposar l’adopció de les
disposicions de règim interior necessàries per al funcionament del Consorci.
Elaborar els programes tècnics i gerencials
desenvolupament dels serveis del Consorci.

que

permetin

el

correcte

Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, la proposta del
Pla anual de gestió i d’inversions, les propostes de plantilla i la relació i la
classificació dels llocs de treball.
Redactar anualment la memòria de gestió, que es presentarà a el Consell Plenari
juntament amb la liquidació del pressupost, tot diferenciant les actuacions que han
estat realitzades directament pel Consorci de les que han estat executades
directament per algun dels membres del consorci, amb càrrec als seus
pressupostos.
Executar les funcions del lloc de treball de Director-Gerent.
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Qualsevulla altra comesa que li delegui el/la Conseller/a delegat/da.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, i
als altres ens consorciats per al seu coneixement i efectes, tot advertint de la
necessitat d’adaptar els Estatuts, no més tard de 31/12/2014, a les previsions de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL).
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenten els Grups d’ICV-EUiA- EPM i ERC-AM de la Diputació de
Barcelona, de rebuig de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.
En data 28 de novembre de 2013, el Ple d’aquesta Corporació va aprovar per majoria
la moció en defensa de les competències locals davant del Projecte de Llei General de
Telecomunicacions, tot manifestant la preocupació i rebuig al contingut del mateix.
Atesa la recent aprovació de la “Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones”
que introdueix importants reformes en el desplegament de xarxes de telefonia mòbil i
la prestació de serveis de comunicacions electròniques a les ciutats.
Atès que l'autonomia municipal és una garantia institucional, qüestionada per aquesta
llei, i està reconeguda en la Constitució Espanyola de 1978 (articles 137 i 140) i en la
Carta Europea d'Autonomia Local (article 3.1) ratificada per l'Estat espanyol en 1988.
Aquesta autonomia també està reconeguda en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en la preservació dels interessos municipals en matèria
de: A) Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del
Patrimoni històric. B) Medi ambient Urbà…i protecció contra la contaminació… J)
Protecció de la salubritat pública. Ñ) Promoció en el seu terme municipal de la
participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la
informació i les comunicacions.
Atès que davant la possibilitat de l'expropiació de béns privats i públics per a la
instal·lació d'antenes de telefonia mòbil preveiem una gran conflictivitat davant la qual
els governs municipals no tindrem cap possibilitat d'intervenció real, en quedar
delegats a un paper subsidiari (realització d'informes no vinculants.)
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Atès que en els últims 15 anys s'ha donat un augment exponencial d'una nova
contaminació ambiental, provinent dels camps electromagnètics artificials d'alta
freqüència, fàcilment constatable en l'expansió de les radiofreqüències per la
implantació de les xarxes de telefonia mòbil i una interminable llista de dispositius de
tecnologia sense fil.
Atès que l'impacte local provocat per les antenes de les estacions base de telefonia
mòbil és especialment rellevant com queda reflectit en el “Eurobarómetro Especial
sobre camps electromagnètics” del 2010, en les nombroses denúncies de
conglomerats de càncer a l'entorn de les antenes i en les innombrables mobilitzacions i
peticions veïnals manifestades a nivell municipal en tot el territori espanyol.
Atès que la situació actual del nostres municipis en relació amb la problemàtica
mencionada al paràgraf anterior és molt pitjor que aleshores, no tan sols per la recent
aprovació de la nova Ley de Telecomunicaciones, sinó també perquè la normativa
sobre l’exposició del públic en general als camps electromagnètics és actualment
considerablement més permissiva que aleshores (derogació del “Decret 148/2001, de
29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres
instal·lacions de radiocomunicació” de la Generalitat de Catalunya”, a favor del “Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas” estatal)
Atès que aquesta preocupació ciutadana està en sintonia amb les nombroses crides
que, des de diferents àmbits (científics, institucions europees i internacionals, jurídics),
insten a les administracions públiques a aplicar el principi de precaució (recollit en la
Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública), davant aquests contaminants
ambientals alertant-nos del seu risc potencial per a la salut de les persones,
especialment en la infància, la joventut, les dones gestants i altres grups sensibles.
Atès que entre les Recomanacions i alertes des del camp científic, destaca la revisió
bibliogràfica de més 3.800 estudis científics i treballs sobre l'exposició a Camps
Electromagnètics (CEM) del panell internacional de científics del “Grup Bioinitiative”
(2007/2012), que constaten (igual que en la Monografia de la “International
Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS)” del 2010 sobre els efectes no
tèrmics dels camps electromagnètics), que els nivells existents de seguretat pública
són inadequats per protegir la salut pública.
Atès que la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones sotmet directament el
desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques a les disposicions
del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, en nom de la competència exclusiva de
l'Estat espanyol, usurpant la competència municipal per atorgar llicències (perdent
l'estudi de l'avaluació ambiental) i les competències municipals i autonòmiques en el
camp de les telecomunicacions (medi ambient, ordenació urbana i territorial i salut
pública).
Atès que suposa una desprotecció jurídica en matèria de salut i consum: no aplica ni
deixa aplicar el principi de precaució (reconegut en l'art. 3 de la Llei 33/2011 General
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de Salut Pública) i deixa en mans privades i interessos comercials les consideracions
relatives a l'expropiació forçosa i a les infraccions greus. No atén a les recomanacions
precaucionistes de la Resolució 1815 de l'Assemblea parlamentària del Consell
d'Europa (2011), ni a les Convencions internacionals com la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006), ni al Conveni de Aarhus
(1998), sobre accés a la informació, participació pública en la presa de decisions i
accés a la justícia en temes mediambientals.
Atès que, per tant, entre d’altres qüestions amb aquesta Llei l’autonomia municipal
queda clarament vulnerada alhora que la preservació dels interessos municipals i de
les comunitats de veïns i veïnes.
Per totes aquestes raons, els grups d’ ICV-EUiA-EPM i ERC-AM de la Diputació de
Barcelona proposen al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents
acords:
ACORDS
PRIMER.- Mostrar el rebuig a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
per atemptar contra l'autonomia municipal i autonòmica i eleva al Govern central la
proposta que qualsevol reforma que afecti a les entitats locals i autonòmiques haurà
de comptar amb la participació de les mateixes.
SEGON.- Comunicar al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la Llei
de Telecomunicacions tingui en compte l’autonomia i les competències locals, el dret a
la salut i a la vida per sobre dels beneficis econòmics i no atendre solament als
interessos de la indústria.
TERCER.- Instar al govern central al fet que promogui un desplegament de les
telecomunicacions segur i saludable escoltant a tots els actors afectats per la Llei: els
governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil (associacions i col·lectius
implicats) i als científics experts independents (les seves recerques i els seus punts de
vista), atenent a les recomanacions de la Resolució 1815 de l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa (maig del 2011) sobre “Perills potencials dels
camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient”, així com als
Convenis internacionals relacionats (Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat de 2006, i el Conveni de Aarhus de 1998, sobre l'accés a
la informació).
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congreso de los
Diputados, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federación Española de Municipios.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr.
Mañas, qui diu: Crec, i darrerament hi ha hagut unes eleccions europees que ens ho
confirmen, que la ciutadania agraeix que els partits polítics siguin coherents i defensin
el mateix a Brussel·les, a Barcelona i a Madrid i votin el mateix a totes les institucions.
Dic això perquè, sorprenentment, ens vam trobar que ERC presentà, el 26 de
novembre de 2013, una Moció en aquest Ple que posicionava la Diputació en contra
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del Projecte de Llei de Telecomunicacions, que s’estava tramitant al Congrés en aquell
temps. La Moció va ser aprovada amb els vots de CiU, el PSC, ICV i ERC i,
sorprenentment, ens hem trobat que aquesta proposta de Llei, rebutjada pel Ple de la
Diputació, viola clarament les competències municipals, tal i com ha defensat l’ACM, i
és un atac més, tal i com va expressar per majoria aquest Ple, com la LRSAL, a les
competències municipals, en aquest cas, competències tan importants com l’ordenació
territorial, la protecció de la salut de les persones i, fins i tot, la protecció del patrimoni
històric, artístic i urbà. Vull recordar que la Llei permet a les grans companyies
telefòniques, als poderosos, parlant clar, passar els cables per allà on vulguin,
expropiant teulades -ja veiem que el dret a la propietat privada depèn de la quantitat
que acumulis i, si n’acumules poca estalviant tota la vida per adquirir un habitatge, ara
podran venir les grans companyies telefòniques a expropiar-te la teulada per fer llur
negoci. Finalment, ens vam trobar la sorpresa que, en el Congrés, aquesta vulneració
de les competències municipals tingué l’aprovació de CiU i els socialistes.
Aquesta Llei ha generat alarma en els nostres municipis, en els nostres carrers i en les
nostres comunitats de veïns, per la qual cosa creiem que és important tornar a portar a
aprovació, avui i un cop més, una moció que defensi les competències municipals en
matèria d’ordenació territorial, en matèria urbanística i en matèria de concessió de
llicències d’activitats però que, també, defensi una qüestió important i no hi entrarem a
debat: les conseqüències que puguin tenir o no les ones electromagnètiques de
telefonia mòbil per a la salut. És un tema molt complex on qui s’ha de posicionar són
els tècnics, però sí volem que aquest Ple reflecteixi una cosa que la societat civil
catalana defensa majoritàriament: aplicar, sempre, un mínim criteri de prevenció en
temes de salut pública. En aquest cas, la Llei de Telecomunicacions no l’aplica.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, qui diu:
Nosaltres som signants d’aquesta Moció, presentada per ICV, perquè ens semblà
pertinent i, per tant, hi vam posar coses pròpies, com es fa en aquests casos, i hi vam
donar suport.
Què és el que més ens interessa d’aquesta Moció? Les TIC. Quan tots i totes els que
som aquí fem una previsió sobre els sectors econòmics més destacats ara i en el futur
immediat, cap de nosaltres no s’oblida de les TIC -hi afegim molts altres- i ara el
Govern central ha fet una llei de telecomunicacions que afecta un d’aquests sectors
econòmics que sabem que són i seran especialment rellevants. Ho fa envaint d’una
claríssima manera les competències autonòmiques i municipals. Per això, tal i com
s’ha recordat ara mateix, pel novembre de 2013, presentàrem aquí una Moció que,
feliçment, fou votada per la majoria dels grups, encara que ha tingut poca efectivitat,
on dèiem: “Atenció, defensem aquestes competències autonòmiques i municipals
perquè, si no, ens podem trobar una cosa difícil de gestionar”. Malauradament,
aquestes demandes del món local, esteses per tot el territori, van ser ignorades.
Però hi ha dues coses més que criden l’atenció al voltant d’aquesta Llei. La primera és
que envaeix competències veïnals, fins i tot, i és una cosa insòlita que, a partir d’ara,
una comunitat de veïns no pugui dir res si una operadora va i planta una antena en el
seu terrat. Això arriba a uns nivells extrems d’intolerabilitat. A més, hi ha un altre
element, a part del competencial, amb el qual no estem d’acord. Ara no faré una tesi
sobre el tema perquè hi ha gent que en sap més que jo, però els camps
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electromagnètics existeixen -sobretot en els mecanismes electrònics sense fils- i, a
partir d’aquí, mesurant la potència, la distància i el temps d’exposició de les persones i
el medi ambient, s’ha de prendre un seguit de mesures, qüestió aquesta on és
inconvenient que es practiquin tant l’alarmisme com el menyspreu. Els camps
electromagnètics existeixen i cal veure’n la incidència sobre el medi ambient i la salut
humana en funció del que abans he mencionat. Per tant, parem-hi atenció i fem les
coses de manera que puguem gaudir del sense fils, que utilitzem tots, però de manera
prudent per tal que no es lesionin aspectes tan importants com el medi ambient i la
salut pública. I aquesta Llei no contempla això i sembla que això sigui irrellevant
davant dels interessos que puguin tenir unes poques companyies, que poden operar
amb un grau de llibertat amb el qual no poden operar ni la gent ni els municipis.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Evidentemente, votaremos en contra porque puede ser que ahora surja un nuevo
modelo de mociones en el cual todas aquellas mociones que IU o ICV no consiguen
ver aprobadas en el Congreso serán debatidas aquí. Votaremos en contra, primero,
porque, si ustedes entienden que hay una clara invasión de competencias locales y
autonómicas, lo que tienen que hacer es utilizar los pertinentes recursos jurídicos para
intentar mejorar esta Ley. Segundo, porque es una Ley que facilita, además el
despliegue de redes de última generación, mejora los servicios a los usuarios, no
invade competencias porque precisamente se diseñan mecanismos de coordinación y
colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales,
simplifica los trámites administrativos y elimina trabas burocráticas para mejorar la
competitividad en el sector de las telecomunicaciones, en un mundo tan global como
éste en que vivimos. Además, porque es una Ley que se aprobó con el 95% de los
votos en ambas cámaras (PSOE, CiU, incluso ERC en el Senado)”.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del PSC-PM, Sra. Díaz, qui diu: En
aquesta Moció, podem distingir dues parts. Una que ens parla de la invasió de
competències municipals i una altra que ens parla sobre la possible afectació
d’aquestes infraestructures de comunicació sobre la salut de les persones.
A banda de les possibles votacions que es puguin produir en determinades cambres,
motivades per una sèrie d’arguments que crec que avui no ens toca reproduir aquí
perquè no hi tenim temps, sí que volem manifestar d’una manera molt clara que des
del Grup del PSC ens pertoca defensar l’autonomia local i la no invasió ni vulneració
de competències municipals també en aquest àmbit –el de desplegament
d’infraestructures de telecomunicació- i, per tant, estem molt d’acord en aquesta part,
com ja hem pogut comunicar als proposants, però, malauradament, no podem donar
suport a aquesta moció perquè, en l’altra part, la de la possible afectació en la salut de
les persones, es fa una exposició que pensem que crea alarma social, que ja vam
viure quan es van desplegar aquestes antenes i infraestructures fa dues dècades, i
crec que després d’aquest temps tots aquests efectes ja estan més que clarificats,
encara que és veritat que hi havia dubtes en el seu moment -el primer desplegament
de la telefonia mòbil es va produir per l’octubre de 1995- i vam entendre el neguit de la
ciutadania. Però, després de tants anys, penso que la gent està més preocupada ara
mateix, això ha quedat demostrat, per tenir cobertura que no pas pels efectes nocius.
No he vingut a fer una classe magistral però, en telefonia mòbil, quantes més antenes
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hi ha, menys problemes hi ha per a la salut, cosa que podria explicar qualsevol
catedràtic de telecomunicacions.
No hi continuaré, però sí diré que el que pertoca ara és posar seny. Vam presentar
una proposta de retirar aquesta segona part per poder donar un suport més
contundent a la part on es parla de la invasió de competències municipals, cosa que
no ha estat així i, per tant, ja en podrem parlar en un altre moment però, ara, nosaltres
ens abstindrem.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Bé, serem coherents amb allò que hem anat fent al llarg de les
últimes votacions respecte d’aquesta Llei.
És evident que aquí es va aprovar, l’any passat, una Moció que incidia en aquesta Llei,
que en aquell moment estava en fase de preparació, i vam defensar el que calia però,
posteriorment aquesta Llei es va aprovar en el Congrés i el Senat. Per tant, en
coherència amb el que va fer el nostre Grup parlamentari, votar a favor, després d’una
postura inicial de rebuig, degut als pactes als quals vam arribar amb el Govern central i
el Grup majoritari a les Corts, votarem en contra de la Moció.
Evidentment, defensem la necessitat de tenir quanta més autonomia municipal millor,
fet que es va tenir en compte a l’hora de pactar a Madrid, i volem recordar a la
Diputació, administració local, que considerem aquesta part de la Moció com una
qüestió important perquè estem defensant els municipis i l’autonomia local en aquest
Ple.
Una altra cosa: la qüestió relacionada amb la salut i els efectes que hi poden tenir les
ones electromagnètiques. La Web de la Diputació té penjada una nota descriptiva de
l’OMS on es diu que és més important estudiar els efectes dels mòbils sobre les
persones que no pas els de les antenes. La senyora Díaz deia que els científics i qui
coneixen millor la matèria diuen que quantes més antenes hi hagi menys nocives
seran per a la salut, amb la qual cosa això no és un problema d’ubicació de les
antenes sinó un problema de distribució d’aquestes ones. Per tant, ja que la qüestió té
una base científica no demostrada, no ens atrevim, com a Grup, a valorar aquestes
qüestions.
En definitiva, per aclarir com se situa el Grup de CiU, votarem en contra de la Moció,
en coherència amb el nostre Grup a Madrid i, defensant l’autonomia local, aquí no ens
atrevim a parlar de salut quan no tenim prou capacitat científica per arribar a valorar-la.
Aquest és el nostre posicionament.
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Amb molta brevetat, senyor President. Crec que
el debat es pot resumir en el fet que el senyor Villagrasa ens parlava de les reduccions
de traves burocràtiques i és cert que això es produeix, però perquè alguns segueixin
guanyant molts diners a costa de la propietat i dels drets dels altres, competències
municipals incloses. I també mencionar que havíem fet una proposta, al Grup PSC, per
eliminar alguna frase i que ens podien fer propostes. No hem rebut cap contraproposta
en aquest tema. No vull entrar en un debat amb la senyora Díaz, entre altres coses,
perquè és enginyera de telecomunicacions, però el Grup PSC no ens ha presentat
cap proposta a la Moció.
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I el Ple n’acorda rebutjar-la amb els vots favorables dels diputats assistents dels grups
polítics d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i
d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), els vots en contra de
Convergència i Unió (19) i del Partit Popular (6), i l’abstenció del Partit dels Socialistes
de Catalunya – Progrés Municipal (19), sent el resultat definitiu de 6 vots a favor 25
vots en contra i 19 abstencions.
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el
número 2854 el 4044 de l’any 2014 i dels acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a la sessions ordinàries de dates 10 i 24 d’abril de 2014.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència dóna la paraula a la Secretaria
General per tal que doni lectura del prec i la pregunta formulats pel Grup d’ICV al
Govern de la Diputació per tal d’incloure’ls en l’ordre del dia. La pregunta es refereix al
fet que l’Ajuntament de Montseny acaba d’adjudicar les obres d’asfaltament de 3.700
metres de la pista forestal existent entre la font de les Nàiades i la font Bona -Sant
Marçal, capçalera de la Tordera- i la pregunta diu:
“Ha fet la Diputació algun estudi sobre l’impacte ambiental que comportarà aquesta
obra?”.
El prec diu:
“Demanem al Govern de la Diputació de Barcelona que sol·liciti, a l’Ajuntament de
Montseny, l’aturada de les obres esmentades per tal de protegir el Montseny com a
Parc Natural i Reserva de la Biosfera.”
Tot seguit la Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup Popular, Sr.
Villagrasa, qui diu: “Más que un ruego, es hacer constar nuestro rechazo y nuestra
solidaridad con CiU ante los ataques que han sufrido sus sedes en los últimos días, lo
mismo que condenamos los incidentes que han tenido lugar en Sants, totalmente
rechazables. Nuestro apoyo y nuestra solidaridad con CiU ante todos los ataques que
ha tenido que soportar, así como con los vecinos de Sants.”
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM, Sr. Mañas, qui diu: Un
prec, senyor President. En un mitjà de comunicació, hem vist que una delegació de la
Diputació de Barcelona ha realitzat un viatge a Roma (deu representants) i li volíem
demanar que, en la propera Junta de Portaveus, se’ns informi sobre els criteris que
van regir la conformació d’aquesta delegació.
La Presidència comunica al Sr. Mañas que els criteris li seran donats.
Abans d’acabar el Ple, la Presidència comunica que hi ha un diputat que deixarà el
càrrec per voluntat pròpia, el senyor Bosch, alcalde de Sant Boi de Llobregat, qui
recentment ha deixat l’alcaldia i deixarà també de ser diputat. Li donem la paraula.
A continuació intervé el Diputat del Partit del PSC-PM, Sr. Bosch, qui diu: Moltes
gràcies, President. Només agrair tot aquest temps, primer, al meu Grup, que m’ha
permès conèixer una mica més aquesta més que centenària institució, que fa un paper
molt important al costat dels ajuntaments; a tots els diputats, per l’excel·lent relació que
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hem tingut en els àmbits personal i professional en tots els afers, temes i projectes que
hem anat tractant. Només puc donar les gràcies i dir que ha estat un plaer haver
compartit aquests tres anys amb tots vosaltres. A Sant Boi, no hi tindreu un diputat
però sí un amic que sempre serà on faci falta. Moltíssimes gràcies.
Intervé la Presidència qui diu: Crec que interpreto el parer de tots els diputats quan
dic que ha estat un plaer poder compartir les tasques de la Diputació amb una persona
com en Jaume Bosch, qui ha estat un gran alcalde i un gran diputat, i li desitgem molta
sort i molts èxits que es mereix com a persona i com a professional en la seva nova
singladura.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 45 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 541716 al 541749.
Barcelona, 26 de juny de 2014
La Secretària General
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