Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE JUNY DE 2014

A la ciutat de Barcelona, el 26 de juny 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,
Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa,
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, Carme García i Lores, Ignasi
Giménez i Renom, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro,
Manel Enric Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep
Mayoral i Antigas, Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Josep Oliva
i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas,
Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia,Maria Mercè Rius i
Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i
Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc
Serrano i Villarroya, Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto
Villagrasa Gil.
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, i el Tresorer, senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència el diputat senyor Manuel Bustos i Garrido i la Interventora
General, senyora Teresas Raurich Montasell.
El Ple es constitueix en aquesta sessió amb un nombre total de 50 membres de fet
dels 51 de dret que el formen, atès que s’està pendent que la Junta Electoral Central
emeti la credencial del diputat que ha de cobrir la vacant generada per la renúncia del
Sr. Jaume Bosch i Pagès i hi prengui possessió.
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:
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PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de maig de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 17 de juny de 2014, que resol
prendre en consideració la renúncia al càrrec de Diputat de l’Il·lm. Sr. Jaume Bosch i
Pugés del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM), i
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a lliurar la credencial de la
condició de Diputat Provincial al primer suplent de la llista corresponent, Sr. Antonio
Bermudo Ávila.
Direcció de Serveis de Concertació Local
3.- Donar compte de l’aprovació, per la Junta de Govern de data 29 de maig de 2014
registre núm. 227/14, del dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
l’aprovació del tancament i liquidació definitiva de les actuacions aprovades en el marc
de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures del Pla “Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011”.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
4.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014, i donar compte del
corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
5.- Dictamen que proposa aprovar i convalidar, amb efectes d’1 de gener de 2014, la
minuta de conveni que regula la concessió demanial a favor de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de part de la finca de la Torre Marimon, situada a
Caldes de Montbui.
Organisme de Gestió Tributària
6.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
7.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenten els grups d’ICV-EUiA-EPM, PSC-PM i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, per una reforma constitucional i la convocatòria d’un
referèndum sobre el model d’Estat i el mètode d’elecció del seu Cap.
2.- Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, de
rebuig a l’acord comercial “Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió” entre la Unió
Europea i els Estats Units.
3.- Moció que presenten els grups d’ERC-AM, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la
Diputació de Barcelona, de suport al model d’escola catalana i al sistema d’immersió
lingüística.
4.- 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.
5.- Precs
6.- Preguntes
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de maig de 2014.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 29 de maig de
2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalantse’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 17 de juny de 2014, que
resol prendre en consideració la renúncia al càrrec de Diputat de l’Il·lm. Sr.
Jaume Bosch i Pugés, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a
lliurar la credencial de la condició de Diputat Provincial al primer suplent, Sr.
Antonio Bermudo Ávila.
ATÈS que, en data 17 de juny de 2014, el Secretari General de l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat ha emès un certificat, que ha tingut entrada en el Registre General de
la Diputació de Barcelona en data 17 de juny de 2014 amb el número 1400038410, en
el qual manifesta que el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en sessió
celebrada el 16 de juny de 2014, es va donar per assabentat de la renúncia voluntària
del Regidor Sr. Jaume Bosch Pugès.
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ATÈS que la renúncia del càrrec de regidor comporta la pèrdua de la condició de
diputat provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
ATÈS que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
l’Hospitalet de Llobregat, de data 21 de juny de 2011, pel qual es proclamen els
diputats provincials, RESULTA que el primer suplent de la llista electoral del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) per dita Junta Electoral de Zona és el regidor
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Sr. ANTONIO BERMUDO ÁVILA.
VIST que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (en endavant, LOREG), preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o
pèrdua de la condició d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà,
ocupant el seu lloc un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a
l’ordre establert entre ells.
VIST que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la
mateixa llei.
VIST que, en el mateix sentit la Junta Electoral Central (en endavant, JEC) dictà una
Instrucció, amb data 10 de juliol de 2003, que assenyalà que, en el cas que la vacant
es produís en el càrrec d’un/a diputat/a, la corporació corresponent ho posarà en
coneixement de la Junta Electoral competent.
ATESOS els acords de la JEC de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de juliol de 1994, en
virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la diputat/da electe/a té
dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer Ple que se celebri.
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableix expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de
presentar la credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre,
R E S O L C:
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la pèrdua de la condició de diputat de la
Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. JAUME BOSCH I PUGÈS, de la candidatura del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) per part de la Junta Electoral de Zona
de L’Hospitalet de Llobregat, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb efectes del dia 16 de juny de
2014, tal i com es deriva del certificat emès a l’efecte pel Secretari General de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de data 17 de juny de 2014.
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Segon.- SOL·LICITAR a la JEC que, de conformitat amb el que disposa l’article 206
de la LOREG, procedeixi al nomenament i a lliurar la credencial del primer suplent i
candidat electe a diputat de la Diputació de Barcelona, corresponent a de la llista del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM), de la Junta Electoral de Zona de
L’Hospitalet de Llobregat, SR. ANTONIO BERMUDO ÁVILA.
Tercer.- Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició del nou diputat
provincial, SR. ANTONIO BERMUDO ÁVILA, per part de la Secretaria General, ES
NOTIFIQUI de forma fefaent a aquest la recepció de la credencial, als efectes que
pugui prendre possessió del seu càrrec de diputat d’aquesta corporació local, en la
primera sessió plenària que se celebri, previ jurament o prèvia promesa del càrrec de
diputat de conformitat amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de
possibles incompatibilitats, i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, segons els models aprovats pel Ple corporatiu, i tot
això d’acord amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei Reguladora de les bases
del règim local i 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la JEC, als efectes legals oportuns.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Jaume Bosch i Pugès, al Sr.
Antonio Bermudo Ávila, al president de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria
General; a la Intervenció General, així com al president del Grup Polític del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PM) i als Portaveus de la resta dels Grups polítics, als
efectes del seu coneixement.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Direcció de Serveis de Recursos
Humans, a la Direcció de Serveis de Secretaria i a la Cap del Servei de Secretaries
delegades, als efectes legals oportuns.
I el Ple en resta assabentat.

Direcció de Serveis de Concertació Local
3.- Donar compte de l’aprovació, per la Junta de Govern de data 29 de maig de
2014 registre núm. 227/14, del dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, l’aprovació del tancament i liquidació definitiva de les actuacions
aprovades en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les
infraestructures del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20 de desembre de 2007 va aprovar el
Protocol General del Pla de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011” (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada
entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
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L’esmentat Protocol, en la seva clàusula 7a, preveia l’articulació de diferents àmbits de
suport, configurats com un conjunt diferenciat d’instruments i de procediments de
concertació ajustats a la naturalesa de les necessitats locals, i orientats a garantir la
prestació integral i adequada de polítiques de qualitat.
En desplegament d’aquesta previsió, l’àmbit de suport a les infraestructures i els
equipaments incloïa els recursos per al desenvolupament concertat de polítiques
públiques locals en infraestructures i equipaments, fonamentalment a través de
transferències de capital i de la redacció i lliurament de treballs tècnics.
En el marc del Pla 2008-2011, i dins del referit àmbit, els ens locals de la demarcació
de Barcelona que es van adherir i la Diputació han desenvolupat conjuntament
actuacions de suport a les polítiques locals.
El vigent Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel
Ple de la Diputació celebrat el 31 de maig del 2012, que es configura com l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i de cooperació local de la
Diputació de Barcelona, en la seva disposició transitòria primera, regula el calendari
per a la finalització de l’execució i justificació de les actuacions corresponents al
període 2008-2011 en els termes següents:
“1. El termini màxim per presentar la documentació de tramitació de preacords
pendents de l’àmbit de suport a infraestructures i equipaments és el 30 de juny
de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012.
2. Per a l’execució i la justificació de les actuacions formalitzades de l’àmbit de
suport a les infraestructures i els equipaments, s’estableix, com a termini màxim,
respectivament, el 31 de desembre de 2013 i el 31 de març del 2014.
Excepcionalment, en les Meses de concertació i per motius degudament raonats,
podrà pactar-se l’establiment de terminis més amplis.
3. Per a les accions concedides pel procediment de concessió directa,
corresponents a l’àmbit de suport als serveis i les activitats de les anualitats2008,
2009, 2010 i 2011, es determina l’extinció dels drets reconeguts un cop
transcorreguts els períodes màxims d’execució i justificació establerts en els
corresponents acords i resolucions de concessió. (...)”
Per Decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local, de data 10 d’abril del 2014,
es va procedir a l’obertura d’un període d’audiència previ al tancament i liquidació per
a la presentació de la documentació justificativa corresponent a aquelles actuacions
concertades en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i infraestructures del Pla
de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” que es trobaven
pendents de justificació total o parcial en data d’explotació de les dades, el 10 de març
de 2014, i que es corresponien amb despeses executades dins del període comprés
entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2013; tot donant trasllat d’aquesta
resolució als ens locals afectats per tal que poguessin presentar la documentació
oportuna en relació amb el tancament i liquidació dels seus expedients, com a molt
tard, el 30 d’abril del 2014.
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Atès que aquest període d’audiència ha exhaurit i que s’ha instruït la documentació
aportada pels ens locals afectats, correspon procedir al tancament i liquidació definitiu
de les actuacions concertades en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i
infraestructures del Pla de concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011”, sense perjudici de la possibilitat d’afectar els crèdits alliberats al finançament
d’actuacions en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tal i com
preveu la disposició transitòria primera, apartat 4t, del seu Protocol general, en els
termes següents:
“(...) 4. Finalitzats aquests terminis i, prèvia audiència als interessats, la Junta de
Govern dictarà un acte de liquidació econòmica i administrativa, donant de baixa
les actuacions no justificades en termini, del qual donarà compte al Ple per al seu
coneixement i efectes. Els crèdits alliberats com a conseqüència d’aquests actes
de tancament i liquidació podran afectar-se al finançament d’actuacions
derivades present Protocol, en els termes que en aquests actes o règims de
concertació s’estableixin.”
D’altra banda, també cal procedir a donar de baixa els imports sobrants de diversos
suports tècnics i/o materials aprovats en el marc d’anteriors Plans de concertació.
Vist el punt 12.2.b de la Refosa número 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
pels quals es preveu que correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de
Govern aprovar el tancament i liquidació definitiu de les Meses de concertació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el tancament i liquidació definitiva de les actuacions formalitzades
en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i a les infraestructures del Pla “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”.
Segon.- PROCEDIR a la baixa per revocació dels següents ajuts aprovats en el marc
del Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” que no
han estat degudament justificats dins el termini conferit a l’efecte:
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ENS

NIF

AJ. ABRERA

P0800100J

AJ. ABRERA

P0800100J

AJ. BRUC

P0802500I

AJ. BRULL

P0802600G

AJ. BRULL

P0802600G

ACTUACIÓ
Nova Escola
Bressol
Municipal 2a.
fase
Escullera de
contenció a
l'EDAR de Ca
n'Amat
PROJ. I
REFORMA
ENLLUMENAT
PÚBLIC
Construcció
d'un edifici
destinat a local
social
Automatització
de la mesura de
la terbolesa,
sistema
desinfecció,
recirculació

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

11X79004

Gerència de
Serveis
d'Educació

421.681,41

421.681,41

1403900398 G/60500/323A0/76261

Servei
12X80342 d'Equipaments i
Espai Públic

36.327,54

36.327,54

1403900416 G/50202/156A0/76244

Servei
11X78633 d'Equipaments i
Espai Públic

22.311,88

22.311,88

1403900418 G/50202/156A0/76260

Servei
12X80324 d'Equipaments i
Espai Públic

155.829,24

155.829,24

1403900421 G/50202/156A0/76244

Servei de Salut
Pública

60.000,00

60.000,00

1403900394 G/60401/313A0/76242

12X87772

8

Aplicació
Pressupostària

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

AJ. CALONGE
P0803600F
DE SEGARRA
AJ.
CASTELLAR
DEL RIU

P0804900I

AJ.
CASTELLET I
LA GORNAL

P0805700B

AJ.
P0806900G
COLLSUSPINA

AJ. GALLIFA

P0808600A

AJ. GALLIFA

P0808600A

AJ. GALLIFA

P0808600A

ACTUACIÓ

Nova casa
consistorial

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Servei
12X83337 d'Equipaments i
Espai Públic

XARXA
Servei
SANEJAMENT
11X71240 d'Equipaments i
ESPINALBET
Espai Públic
(EDAR)
Servei
CENTRE CÍVIC
11X78845 d'Equipaments i
A CLARIANA
Espai Públic
MILL. EQUIP.
Servei
MUNIC.
11X78358 d'Equipaments i
CALEFACCIÓ
Espai Públic
ESCOLA
Servei
Arranjament
12X79093 d'Equipaments i
carrer Alzina
Espai Públic
Servei
Arranjament del
12X79094 d'Equipaments i
carrer Raval
Espai Públic
Servei
Arranjament del
12X79095 d'Equipaments i
carrer Rectoria
Espai Públic
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doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

Aplicació
Pressupostària

245.000,00

245.000,00

1403900462 G/50202/156A0/76244

50.000,00

50.000,00

1403900423 G/50202/156A0/76260

150.000,00

150.000,00

1403900424 G/50202/156A0/76260

21.238,82

21.238,82

1403900425 G/50202/156A0/76260

4.432,42

4.432,42

1403900426 G/50202/156A0/76260

2.031,26

2.031,26

1403900429 G/50202/156A0/76260

3.745,88

3.745,88

1403900430 G/50202/156A0/76244
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ENS

NIF

AJ. GALLIFA

P0808600A

AJ. GALLIFA

P0808600A

AJ. GALLIFA

P0808600A

AJ. GALLIFA

P0808600A

AJ.
PALAFOLLS

P0815400G

AJ. PALAUSOLITÀ I
PLEGAMANS

P0815500D

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Servei
Arranjament del
12X79096 d'Equipaments i
carrer Sagrera
Espai Públic
Arranjament del
Servei
clavegueram del 12X79097 d'Equipaments i
barri del Raval
Espai Públic
Arranjament del
Servei
clavegueram del
12X79098 d'Equipaments i
barri de la
Espai Públic
Sagrera
Reparació
Servei
estació
12X87829 d'Equipaments i
depuradora
Espai Públic
Rehabilitació
antiga escola
Servei
12X79012 d'Equipaments i
per Jutjat de
Pau i Policia
Espai Públic
Local
Construcció
Gerència de
piscina coberta
11X76296
Serveis
a Palau-solità i
d'Esports
Plegamans

10

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

Aplicació
Pressupostària

3.986,20

3.986,20

1403900431 G/50202/156A0/76260

2.558,31

2.558,31

1403900432 G/50202/156A0/76260

2.568,31

2.568,31

1403900433 G/50202/156A0/76260

1.397,79

1.397,79

1403900434 G/50202/156A0/76244

180.000,00

180.000,00

1403900451 G/50202/156A0/76244

130.000,00

130.000,00

1403900390 G/30400/342A0/76260

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

AJ. PALMA DE
P5831301F
CERVELLÓ

AJ. SABADELL P0818600I

AJ. SANT
BARTOMEU
DEL GRAU

ACTUACIÓ

URB.
AVINGUDA
CATALUNYA

CENTRE
GESTOR

Servei
10X69228 d'Equipaments i
Espai Públic

IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

70.018,88

70.018,88

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

1403900454 G/50202/156A0/76260

Millora Calçada
Gerència Serveis
BV-1414 t.m. 09X58044 d'Infraestructures 2.000.000,00 2.000.000,00 1403900459 G/50100/453A0/76260
Sabadell
Viàries i Mobilitat

REMODELACIÓ
INTEGRAL C
VELL
F1 Ampliació
AJ. SANT
pavelló
CEBRIA DE P0820200D
municipal
VALLALTA
d'esports
AJ. SANT
Redacció proj.
P0821000G
FELIU DE
bàsic i exec.
LLOBREGAT
bib. M.Roig
AJ. SANT
Ampliació del
PERE
P0818800E
cementiri
SALLAVINERA
municipal
P0819800D

CODI
XARXA

Servei
11X78931 d'Equipaments i
Espai Públic
11X79009

Gerència de
Serveis
d'Esports

Gerència de
Serveis de
Biblioteques
Servei
12X80870 d'Equipaments i
Espai Públic
11X77896
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85.000,00

85.000,00

1403900461 G/50202/156A0/76260

150.000,00

150.000,00

1403900393 G/30400/342A0/76244

130.000,00

130.000,00

1403900404 G/13200/332A0/76260

32.000,00

32.000,00

1403900467 G/50202/156A0/76260

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

AJ. SANT
QUIRZE DEL
VALLÈS

P0823800H

AJ. STA.
COLOMA DE
GRAMENET

P0824500C

AJ. STA.
COLOMA DE
GRAMENET

P0824500C

AJ. VILADA

P0830000F

AJ. VILANOVA
P0830300J
DEL CAMÍ
CONSELL
COM. DE
L'ALT
PENEDÈS

P5800013D

ACTUACIÓ
Urbanització
dels terrenys
destinats a dues
escoles bressol
Calefacció i
ventilació del
CEIP Banús
Calefacció i
ventilació del
CEIP Torre
Balldovina
ADQUISICIÓ
BOMBA
CAPTACIÓ
AIGUA
F1. Construcció
d'un nou Centre
Cívic al barri del
Camp de Rei
Adequació
paisatgística de
l'entrada al
poble d'Ordal
per la N-340

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

Servei
12X80328 d'Equipaments i
Espai Públic

52.901,00

52.901,00

1403900444 G/50202/156A0/76260

Servei
11X78956 d'Equipaments i
Espai Públic

400.214,87

400.214,87

1403900476 G/50202/156A0/76260

Servei
11X78958 d'Equipaments i
Espai Públic

439.038,28

439.038,28

1403900477 G/50202/156A0/76260

Servei
09X49135 d'Equipaments i
Espai Públic

7.000,00

7.000,00

1403900456 G/50202/156A0/76260

Servei
11X76750 d'Equipaments i
Espai Públic

200.000,00

200.000,00

1403900457 G/50202/156A0/76260

Servei
12X87587 d'Equipaments i
Espai Públic

30.000,00

30.000,00

1403900482 G/50202/156A0/76544

12

Aplicació
Pressupostària

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

CONSELL
COM. DEL
BERGUEDÀ
TURISME DE
SITGES
AGENCIA DE
PROMOCIÓ
DE SITGES

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Arranjament i
pavimentació de
Servei
P0800015J la carretera de 11X71066 d'Equipaments i
Sagàs a La
Espai Públic
Guàrdia

Q0801435I

ADEQUACIÓ
OBRA I
EQUIPAMENT
MASIA MILÀ

10X60249

Oficina Tècnica
de Turisme

13

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT DE
LA BAIXA

Aplicació
Pressupostària

83.139,29

83.139,29

1403900481 G/50202/156A0/76560

150.000,00

150.000,00

1403900428 G/30201/432A1/76960

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Tercer.- ACCEPTAR la renúncia dels següents ajuts aprovats en el marc del Protocol
general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”:
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats

30.000,00

2.188,07

1403900412 G/50300/151A0/76260

124,58

Quantia
pendent no
incorporada G/50100/453A0/76260
en pressup.
2014

NIF

ACTUACIÓ

P0802500I

Elaboració del
catàleg de
masies del
municipi del
Bruc

09X58375

AJ. CALDES
P0803300C
DE MONTBUI

Actuacions
carretera BV1243

Gerència Serveis
11X77899 d'Infraestructures 40.000,00
Viàries i Mobilitat

AJ. BRUC

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

CODI
XARXA

Adequació
instal·lació
elèctrica
AJ.
11X78254
P0809500B
Escola
GRANOLLERS
Municipal del
Treball
Adequació a la
nova normativa
AJ.
ecològica de la
HOSPITALET
P0810000J climatització 12X79018
DE
del Centre
LLOBREGAT
Cultural
Barrades

Aplicació
Pressupostària

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

150.000,00

68,51

Quantia
pendent no
incorporada G/50202/156A0/76260
en pressup.
2014

Servei
d'Equipaments i
Espai Públic

177.706,30

665,81

1403900443 G/50202/156A0/76260

15

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

ACTUACIÓ

Construcció
P0812200D nova Biblioteca
municipal
Projecte
AJ. MONTGAT P0812500G
ampliació
escola bressol
AJ. SANT
MOBILIARI
ISCLE DE
P0819200G
LOCAL
VALLALTA
JOVENTUT
AJ. SANT
Adquisició
ISCLE DE
P0819200G mobiliari per a
VALLALTA
la Llar d'infants
AJ. MOLINS
DE REI

CODI
XARXA

10X60497

10X66597

CENTRE
GESTOR
Gerència de
Serveis de
Biblioteques
Gerència de
Serveis
d'Educació

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

30.000,00

30.000,00 1403900400 G/13200/332A0/76260

27.425,00

6.267,37

1403900402 G/60500/323A0/76261

Aplicació
Pressupostària

10X69230

Oficina del Pla
Jove

3.305,74

923,07

1403900403 G/60302/339A1/76260

10X69341

Gerència de
Serveis
d'Educació

26.000,00

1.433,78

1403900401 G/60500/323A0/76261

16

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Quart.- PROCEDIR a la reducció per menor justificació dels següents ajuts aprovats
en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011”:
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

AG.
DESENVOLUPAMENT Q0801811A
ECON. DEL GARRAF

ACTUACIÓ

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

ADEQUACIÓ ESPAI
ACOLLIDA DESENV.
EMPRESA

11X78346

Oficina Tècnica
de Turisme

130.000,00

12,32

Servei
12X80343 d'Equipaments i
Espai Públic

41.991,05

2.942,97

1403900437 G/50202/156A0/76260

Servei
11X78972 d'Equipaments i
Espai Públic

13.666,16

1.704,38

1403900438 G/50202/156A0/76260

111.850,00

984,85

1403900439 G/50202/156A0/76260

3.306,00

Quantia
pendent no
incorporada G/40102/336A0/76260
en pressup.
2014

AJ. ABRERA

P0800100J

Soterrament de
l'alimentació
d'enllumenat al
Cementiri Municipal

AJ. CALDES
D'ESTRAC

P0803200E

Cloració de Banys
termals

AJ. CANET DE MAR

AJ. CAPELLADES

P0803900J

P0804300B

Ajust de
valor. Nº
Aplicació
doc.
Pressupostària
agrupat
Quantia
pendent no
incorporada G/30201/432A1/76744
en pressup.
2014

CODI
XARXA

TREBALLS
Servei
CONDICIONAMENT I
11X77944 d'Equipaments i
ACCESSIBILITAT
Espai Públic
ESCOLA DE MÚSICA
Centre de recerca Museu del Neardental
Oficina de
a Catalunya
09X48431
Patrimoni
(NEANCAT)
Cultural
Capellades Anoia
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226.988,80

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

AJ. CARDEDEU

P0804500G

Modif. puntual POUM,
al voltant via tren.

11X76826

AJ. CARME

P0804700C

URBANITZACIÓ DEL
NUCLI ANTIC

11X78116

AJ. CASTELLBELL I
EL VILAR
AJ. CASTELLCIR

AJ. CERVELLÓ

AJ. CERVELLÓ

AJ. DOSRIUS

P0805200C Projecte gestió pavelló 10X69385
P0805400I

Restauració
d'Esplugues

12X79024

Reforma d'edificacions
P0806700A municipals aules de la 11X78993
LLar

CENTRE
GESTOR
Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Servei
d'Equipaments i
Espai Públic
Gerència de
Serveis
d'Esports
Oficina Tècnica
de Turisme
Gerència de
Serveis
d'Educació

Servei
Instal·lació d'un
11X79001 d'Equipaments i
ascensor al centre cívic
Espai Públic
Adquisició d'una
Servei
P0807400G
11X78960 d'Equipaments i
màquina
retroexcavadora
Espai Públic
P0806700A

19

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

10.000,00

2.860,00

1403900413 G/50300/153A0/76260

29.480,00

9.410,55

1403900422 G/50202/156A0/76260

6.000,00

1.200,00

1403900389 G/30400/342A0/76261

25.000,00

5,20

1403900405 G/30201/432A1/76244

26.395,79

2.050,59

Quantia
pendent no
incorporada G/40300/323A0/76261
en pressup.
2014

33.463,49

3.141,03

1403900463 G/50202/156A0/76244

34.695,27

2.835,27

1403900440 G/50202/156A0/76260

Aplicació
Pressupostària

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

AJ. FONOLLOSA

P0808300H

AJ. FRANQUESES
DEL VALLÈS

P0808500C

AJ. GIRONELLA

P0809100A

AJ. GRANERA

P0809400E

AJ. MANRESA

P0811200E

AJ. MARTORELL

P0811300C

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Servei
Reparació del pont del
10X69099 d'Equipaments i
camí de Centelles
Espai Públic
Adquisició de mòduls
d'edifici prefabricats
Gerència de
instal·lats al CEIP
10X68539
Serveis
Camins de les
d'Educació
Franqueses del Vallès
2 SISTEMES DE
Servei de Salut
08X46564
CLORACIÓ
Pública
AUTOMÀTICS
Servei
Serveis bàsics del
12X88881 d'Equipaments i
carrer Nou
Espai Públic
Construcció dels nous
Servei
lavabos i tancaments
12X87834 d'Equipaments i
exteriors en l'escola
Espai Públic
pública CEIP Flama
Desviament de les
Servei
canonades d'aigua i de
12X87860 d'Equipaments i
gas d'alta pressió a uns
Espai Públic
terrenys municipals

20

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

46.639,77

1.753,39

1403900441 G/50202/156A0/76260

350.000,00

1.143,90

Quantia
pendent no
incorporada G/40300/323A0/76261
en pressup.
2014

25.000,00

4.380,00

1403900385 G/60401/313A0/76261

15.000,00

0,84

1403900464 G/50202/156A0/76244

100.000,00

2.566,22

1403900465 G/50202/156A0/76244

206.592,92

4.835,23

1403900466 G/50202/156A0/76244

Aplicació
Pressupostària

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

AJ. MATARÓ

P0812000H

Reparació del mur del
marge dret de la Riera
Servei
de Sant Simó al seu 12X87754 d'Equipaments i
pas per la ronda
Espai Públic
Cervantes

AJ. MONISTROL DE
CALDERS

P0812700C

Restauració de la Riera
12X86217
de Sant Joan

AJ. MURA

P0813800J

AJ. MURA

P0813800J

AJ. OLESA DE
MONTSERRAT

P0814600C

AJ. OLVAN

P0814300J

Oficina Tècnica
de Turisme

Rehabilitació teulada
Servei
edifici equipaments La 12X87830 d'Equipaments i
Fabrica
Espai Públic
Forjat interior i
Servei
passarel·la al centre
12X87831 d'Equipaments i
d'informació les
Espai Públic
Escoles de Mura
Gerència de
Poliesportiu Sant
10X69479
Serveis
Bernat
d'Esports
Millores de captacions i
Servei de Salut
12X86387
clorador
Pública
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Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

115.000,00

16.886,39 1403900468 G/50202/156A0/76244

25.000,00

141,66

1403900414 G/30201/432A1/76244

60.000,00

2.787,91

1403900447 G/50202/156A0/76244

Aplicació
Pressupostària

108.900,46

103.196,51 1403900449 G/50202/156A0/76244

842.000,00

718.690,58 1403900392 G/30400/342A0/76260

25.000,00

7.268,28

1403900388 G/60401/313A0/76242

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

AJ. PERAFITA

P0815900F

ACTUACIÓ

CENTRE
GESTOR

Gerència Serveis
Const. voreres ctra.BP09X49141 d'Infraestructures
4653 R/R 339/12
Viàries i Mobilitat

AJ. PINEDA DE MAR

P0816200J

COMPRA
CONTENIDORS DE
RSU I ORGÀNICA

AJ. RIPOLLET

P0817900D

Millores carril-bici

AJ. SANT ISCLE DE
VALLALTA

CODI
XARXA

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

340.000,00

312.035,81 1403900442 G/50100/453A0/76260

Gerència dels
11X78604 Serveis de Medi
Ambient

40.003,30

142,90

Quantia
pendent no
incorporada G/50500/172B0/76260
en pressup.
2014

Gerència Serveis
12X87593 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

100.000,00

3.787,51

1403900485 G/50100/453A0/76260

55.800,00

5.611,23

1403900411 G/50300/151A0/76260

Pla Especial Urbanístic
P0819200G del Catàleg de masies i 09X48449
cases rurals

22

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

AJ. SANT PERE DE
RIBES

AJ. SANT SADURNÍ
D'ANOIA

NIF

AJ. SANT VICENÇ
DELS HORTS

CENTRE
GESTOR

Adequació de l'itinerari
entre Ribes i Sitges per
Servei
P0823100C la Riera de Ribes, apte 12X83340 d'Equipaments i
per a vianants i
Espai Públic
bicicletes

P0824000D

AJ. SANT SALVADOR
P0809700H
DE GUARDIOLA

AJ. SANT VICENÇ
DELS HORTS

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

Ampliació del pont
Avernó-Freixenet

Redacció POUM

P0826300F

Millora dels camins
locals d'accés a un

P0826300F

Redacció del projecte
de rehabilitació de la
Piscina M. Canals i
programa de gestió

Gerència Serveis
10X69102 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

09X48411

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats

Gerència Serveis
11X71461 d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat

12X86558
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Gerència de
Serveis
d'Esports

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

71.654,28

1.000,01

1403900470 G/50202/156A0/76244

185,32

Quantia
pendent no
incorporada G/50100/453A0/76260
en pressup.
2014

964.000,00

Aplicació
Pressupostària

160.000,00

11.448,18 1403900410 G/50300/151A0/76260

80.000,00

1.630,10

38.761,18

27.871,18 1403900391 G/30400/342A0/76244

1403900446 G/50100/453A0/76260

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

AJ. SENTMENAT

P0826700G

AJ. SENTMENAT
AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET
AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET
AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET
AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET
AJ. STA. COLOMA DE
GRAMENET

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Eliminació de diferents
Servei
abocaments d'aigües 12X87861 d'Equipaments i
residuals
Espai Públic
Realització de les
Servei
P0826700G
12X87863 d'Equipaments i
voreres del Passeig
Anselm Clavé
Espai Públic
Servei
JOCS INFANTILS ANY
P0824500C
10X67219 d'Equipaments i
2009
Espai Públic
Passatges interiors de
Servei
P0824500C la Guinardera, entre c/ 10X69030 d'Equipaments i
Rabelais i c/ Milton
Espai Públic
Servei
Gestió telemàtica del
10X69585 d'Equipaments i
P0824500C
rec de Parcs i Jardins
Espai Públic
Servei
NOVES
P0824500C
10X68597 d'Equipaments i
SEMAFORITZACIONS
Espai Públic
NOVES
Servei
P0824500C SEMAFORITZACIONS, 10X69019 d'Equipaments i
2009
Espai Públic

24

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

350.000,00

10.065,30 1403900445 G/50202/156A0/76260

150.000,00

2.874,30

1403900469 G/50202/156A0/76260

70.000,00

7,18

1403900472 G/50202/156A0/76260

303.371,65

Aplicació
Pressupostària

12.204,99 1403900473 G/50202/156A0/76260

197.109,47

7,33

1403900471 G/50202/156A0/76260

80.000,00

46,24

1403900474 G/50202/156A0/76260

70.000,00

14.398,32 1403900478 G/50202/156A0/76260

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ENS

NIF

ACTUACIÓ

AJ. STA. SUSANNA

P0826100J

MILLORES ÀREES
D'APORTACIÓ I
VORERA

AJ. SÚRIA

P0827400C

AJ. TAVERNOLES

P0827500J

AJ. TEIA

P0828100H

AJ. TORRELAVIT

P0828700E

AJ. ULLASTRELL

P0829000I

AJ. VALLBONA
D'ANOIA

P0829200E

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Gerència dels
11X78599 Serveis de Medi
Ambient

F2 projecte
d'urbanització del
carrer Sant Sebastià
Redacció del projecte
d'embelliment del nucli
antic
Rehabilitació Masia
Can Llaurador-arxiu
històric
Adquisició de mobiliari
per al Centre de dia per
a la Gent Gran
ACCÉS PEATONAL
NUCLI URBÀ I BARRI
CA

Servei
09X58561 d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
11X78970 d'Equipaments i
Espai Públic
Oficina de
10X66603
Patrimoni
Cultural
Servei
12X87528 d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
11X78982 d'Equipaments i
Espai Públic
Servei
Millora i embelliment de
11X78856 d'Equipaments i
l'entorn urbà
Espai Públic

25

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

27.081,07

12,58

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

1403900486 G/50500/172B0/76260

250.000,00

75.943,62 1403900452 G/50202/156A0/76260

14.051,32

6.293,17

150.000,00

24.599,89 1403900395 G/13102/332A1/76260

1403900480 G/50202/156A0/76260

35.000,00

123,55

1403900479 G/50202/156A0/76244

39.082,50

3.838,69

1403900453 G/50202/156A0/76260

135.000,00

395,71

1403900455 G/50202/156A0/76260
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ENS

AJ. VILADA

AJ. VILANOVA I LA
GELTRÚ

AJ. VILOBÍ DEL
PENEDÈS

NIF

P0830000F

P0830800I

ACTUACIÓ

Redacció del POUM

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

09X48381

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats

65.112,70

39.444,70 1403900409 G/50300/151A0/76260

F3 Rehabilitació Museu
10X68680
Can Papiol

Instal·lació caldera de
P0830500E biomassa per a l'escola 11X78597
i la llar d'infants

Restauració del camí
Ral de Vic a Manresa 12X79023
al seu pas pel Moianès
Adequació del Passeig
CONS. PROM.
Q5856406C
12X86247
del Tenes a Sant
MUNICIPIS DEL MOIÀ
Quirze Safaja
CONS. PROM.
Q5856406C
MUNICIPIS DEL MOIÀ
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Oficina de
Patrimoni
Cultural

1.000.000,00 20.395,67

Aplicació
Pressupostària

Quantia
pendent no
incorporada G/40102/333A0/76260
en pressup.
2014
Quantia
pendent no
incorporada G/40300/323A0/76261
en pressup.
2014

Gerència de
Serveis
d'Educació

80.311,00

194,94

Oficina Tècnica
de Turisme

75.000,00

476,75

1403900435 G/30201/432A1/76744

Oficina Tècnica
de Turisme

38.000,00

2.966,15

1403900408 G/30201/432A1/76744
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ENS

NIF

CONS. PROM.
Q5856406C
MUNICIPIS DEL MOIÀ

ACTUACIÓ
Senyalització d'espais
visitables de
l'Ecomuseu del
Moianès
Senyalització
d'itineraris turístics
rurals per conèixer de
forma sostenible
l'interior del Maresme

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

12X86248

Oficina Tècnica
de Turisme

14.524,37

39,27

1403900407 G/30201/432A1/76744

10X69239

Oficina Tècnica
de Turisme

77.600,00

837,01

1403900417 G/30201/432A1/76760

39,34

1403900419 G/30201/432A1/76760

CONS. PROM. TUR.
COSTA DEL MAR

Q0801899F

CONS. PROM. TUR.
COSTA DEL
MARESME

Q0801899F

Senyalització turística
urbana en poblacions
del Maresme

12X88602

Oficina Tècnica
de Turisme

15.000,00

CONS. TRACT.
RESIDUS SÒLIDS
URBANS

P5812001E

Escullera protecció
riera d'Argentona (TM
Mataró)

Gerència dels
10X60199 Serveis de Medi
Ambient

805.000,00

CONS. TURISME
VALLÈS
OCCIDENTAL

P0800120H

PROJECTE RUTA
RODAMONTS

Oficina Tècnica
de Turisme

87.649,95

10X66888
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Aplicació
Pressupostària

60.843,55 1403900487 G/50500/172B0/76760

79,71

1403900420 G/30201/432A1/76760
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CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

ENS

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CONSELL COM. DE
L'ALT PENEDÈS

P5800013D

Nova web Consell
Comarcal

12X79013

Direcció Serveis
Tecnologies i
Sist. Corporat.

60.000,00

1.740,00

1403900490 G/20300/928A0/76560

CONSELL COM. DEL
BAGES

Contractació de la
redacció del projecte
constructiu per a
Servei
l'establiment i
12X87627 d'Equipaments i
P5800009B
funcionament de les
Espai Públic
instal·lacions
d'abastament aigua en
alta

55.000,00

0,15

1403900460 G/50202/156A0/76544

CONSELL COM. DEL
BARCELONÈS

Honoraris de
Gerència Serveis
senyalització i
10X63272 d'Infraestructures
P5800012F
adequació de diversos
Viàries i Mobilitat
carrils bici a Sant Adrià

8.000,00

864,06

CONSELL COM. DEL
BARCELONÈS

Obres de senyalització
Gerència Serveis
P5800012F i adequació de diversos 11X76187 d'Infraestructures
carrils bici a Sant Adrià
Viàries i Mobilitat

26.461,00

4.659,29
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Quantia
pendent no
incorporada G/50100/453A0/76560
en pressup.
2014
Quantia
pendent no
incorporada G/50100/453A0/76560
en pressup.
2014
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Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Oficina Tècnica
de Turisme

80.000,00

17.228,91 1403900427 G/30201/432A1/76560

Of. Tèc.
10X68347 Cartografia i SIG
Local

60.000,00

14.955,00 1403900396 G/50001/495A0/76560

Aplicació
Pressupostària

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CONSELL COM.
VALLÈS
OCCIDENTAL

P5800007F

MILLORA
SENYALITZACIÓ
ITINERARIS VALLÈS
NATURAL

10X60245

CONSELL COM.
VALLÈS
OCCIDENTAL

P5800007F

Projecte SIG i car.
local. sup. econo.

CONSELL COM.
VALLÈS ORIENTAL

P5800010J

Casal obert infantil i
juvenil a Mollet del
Vallès

11X76844

Oficina del Pla
Jove

173.000,00

174,20

Quantia
pendent no
incorporada G/60302/339A1/76560
en pressup.
2014

CONSELL COM.
VALLÈS ORIENTAL

P5800010J

Punts d'informació
turística als municipis

12X88716

Oficina Tècnica
de Turisme

66.000,00

275,81

1403900415 G/30201/432A1/76560

MANC. ALT
MARESME GESTIÓ
RESIDUS

Obres
d'acondicionament de
Gerència dels
la deixalleria
P5800038A
11X78342 Serveis de Medi
mancomunada situada
Ambient
a Malgrat de Mar

55.000,00

599,29

1403900488 G/50500/172B0/76360

ENS
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Cinquè.- PROCEDIR a la baixa dels imports dels següents ajuts aprovats en el marc
del Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” per
canvis de destinació que no es van comptabilitzar degudament:
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ENS

AJ. SANT
PERE DE
TORELLÓ

AJ. VIC

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

IMPORT
APROVAT

IMPORT
DE LA
BAIXA

Ajust de
valor. Nº
doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

NIF

ACTUACIÓ

P0823300I

Arranjament
travessera BV5224

Gerència Serveis
10X66481 d'Infraestructures 728.405,93 178.977,11 1403900448 G/50100/453A0/76260
Viàries i Mobilitat

P0829900J

Millores
rotondes
polígons
industrials

Gerència Serveis
10X66949 d'Infraestructures 500.000,00 69.781,11 1403900450 G/50100/453A0/76260
Viàries i Mobilitat
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Sisè.- DONAR COMPTE dels recursos tècnics i/o materials aprovats en el marc del
Protocol general del Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011” que es troben
pendents de finalització, i declarar que aquests es regeixen, pel que fa a la seva vigència,
per les disposicions previstes a l’acte d’adjudicació o de contractació corresponent:

ENS

NIF

CODI
XARXA

ACTUACIÓ

CENTRE
GESTOR

Adequació
Servei de
Ajuntament
dels sostres
Patrimoni
P0807300I
del Castell i 10X68687
de
Arquitectònic
Cubelles
adeq. mínima
Local
plaça
Estudi de
necessitats de
la xarxa
Servei
Ajuntament
P0811300C d'equipaments 12X87764 d'Equipaments
de
per a la
i Espai Públic
Martorell
redacció del
POUM

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

350.000,00

21.200,00

Setè.– PROCEDIR a la reducció dels recursos tècnics i/o materials aprovat en el marc del
Pla “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat”, en haver-se exhaurit el seu termini de
vigència, d’acord amb el centre gestor:
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ENS

NIF

ACTUACIÓ

CODI
XARXA

CENTRE
GESTOR

Restauració
de la coberta
de l'església
de Sant
Servei de
Miquel i
Ajuntament
Patrimoni
P0808800G desenrunat 12X79111
de Gavà
Arquitectònic
arqueològic
Local
del recinte
sobirà del
castell
d'Eramprunyà
Redacció
Gerència de
Modificació
Serveis
Ajuntament
P0812500G
09X48126 d'Habitatge,
PERI Les
de Montgat
Costes
Urbanisme i
Activitats
Gerència de
Redacció del
Serveis
Aj.
Pla
Vallbona P0829200E d’Ordenació 04X17794 d'Habitatge,
Urbanisme i
d’Anoia
Urbanística
Activitats
Municipal
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APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

IMPORT
DE LA
BAIXA

Ajust de
valor.
Nº doc.
agrupat

Aplicació
Pressupostària

185.000,00

Quantia
pendent no
17.261,42 incorporada G/50201/336A1/65040
en pressup.
2014

25.395,15

25.395,15 1403900505 G/50300/151A0/22760

81.836,00

8.667,15 1403900504 G/50300/151A0/22740
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Vuitè.- AUTORITZAR l’afectació dels crèdits alliberats al finançament d’actuacions en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tal i com preveu la disposició
transitòria primera, apartat 4t, del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals”.
Novè.- NOTIFICAR el present dictamen a tots els ens locals afectats.
Desè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis
de la Diputació de Barcelona l’anunci de l’aprovació del present dictamen.
Onzè.- DONAR compte al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària que se
celebri, als efectes del seu coneixement.
I el Ple en resta assabentat.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
4.- Dictamen de data 17 de juny de 2014, que proposa aprovar diverses
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2014, i donar compte del corresponent informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències
de crèdit 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.
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Atès que, per tal de facilitar la gestió i el seguiment d'aquesta mena d'inversions, es
considera convenient consignar-les en aplicacions pressupostàries específiques, que
no vinculin amb els crèdits per a despeses d'altres aplicacions.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent.
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 12/2014 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2014, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i
suplements de crèdit per un import total de cent set milions sis-cents vuit mil tres-cents
dinou euros amb vint-i-nou cèntims (107.608.319,29) € 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.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
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el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu al Grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu:
Manifestar l’abstenció del nostre Grup en aquest dictamen i manifestar breument els
motius. Creiem que no és una modificació de crèdit ordinària, de les que podem
aprovar aquí cada mes, sinó una de molt substancial, que inclou molts dels programes
de suport als municipis i podem estar parlant, doncs, d’un nou pressupost de la
Diputació de Barcelona que ajudarà els municipis a encarar la recta final de llur
mandat abans de maig de 2015.
Ens hagués agradat que bona part d’aquelles propostes i aquells suggeriments que
hem lliurat, per escrit, al Govern de la Diputació durant tot aquest mandat (programes
complementaris de suport als municipis) s’haguessin dialogat amb nosaltres per fer
efectiva una modificació de crèdit tan substancial com la que avui portem al Ple.
A continuació intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Simplemente para manifestar nuestra abstención en el punto 4.”
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (17) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular (6) i d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
38 vots a favor i 10 abstencions.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
5.- Dictamen de data 11 de juny de 2014, que proposa aprovar i convalidar, amb
efectes d’1 de gener de 2014, la minuta de conveni que regula la concessió
demanial a favor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),
de part de la finca de la Torre Marimon, situada a Caldes de Montbui.
La Diputació de Barcelona és propietària de la finca denominada Torre Marimon,
ubicada en el terme municipal de Caldes de Montbui, de 112 hectàrees de superfície,
dins la qual existeixen una sèrie d’edificacions i instal·lacions que figuren inscrites a
l’Inventari de Béns de la Corporació i que tenen la naturalesa jurídica de béns de
domini públic afectes a un servei públic.
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Es determina com a centre gestor responsable de l’expedient l’Oficina de Patrimoni i
Gestió Immobiliària, de conformitat a la base 30 punt 18 de les Bases d’execució del
pressupost 2014 de la Diputació de Barcelona, al tractar-se d’un expedient
administratiu que per la seva naturalesa afecta transversalment a àmbits de gestió de
més d’un centre gestor de diferents Àrees i porta associades despeses amb càrrec a
aplicacions pressupostàries dels seus respectius orgànics.
En data 22 de juny de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona amb un doble objectiu:
- per tal de configurar la finca Torre Marimon com una Estació Experimental de
desenvolupament d’activitats de recerca, formació especialitzada i capacitació
vinculades al sector agrari i ramader, vinculada al sistema agroalimentari cooperatiu
de Recerca+Desenvolupament+Investigació impulsat pel Govern de la Generalitat a
través del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (en endavant IRTA).
- i per potenciar el paper territorial i l’ús públic de la finca Torre Marimon, en la que
s’ubicarà l’Estació Experimental.
En execució de l’esmentat Conveni el DARP va encomanar la gestió de Torre Marimon
i els seus edificis, equipaments i instal·lacions, en favor de l’IRTA com a entitat de dret
públic de la Generalitat de Catalunya, subjecta a l’ordenament jurídic privat, creada per
la Llei 23/1985, de 28 de novembre, del Parlament de Catalunya, norma posteriorment
derogada per la Llei 4/2009, de 15 d’abril, de l’IRTA.
En conseqüència, per acord plenari de la Corporació de 27 de juliol de 2006 es va
aprovar la minuta de conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’IRTA, en
virtut del qual la primera cedeix al segon l’ús de la finca de la seva propietat
denominada Torre Marimon, situada a Caldes de Montbui, per tal que porti a terme en
ella les seves finalitats, conveni que va ser signat el 29 de setembre de 2006.
Durant la vigència dels dos convenis esmentats, l’IRTA ha consolidat la seva presència
a Torre Marimon en una triple dimensió:
- referent a l’activitat com Estació Experimental de l’IRTA,
- a l’eficiència en la gestió i ús dels espais
- i a la ubicació de la seva seu i serveis corporatius, amb voluntat de permanència a
llarg termini.
A aquests efectes, en compliment del convenis, l’IRTA ha dut a terme durant el
període 2007 a 2012 una inversió en obres de rehabilitació dels edificis, instal·lacions i
espais de Torre Marimon per import de 8.099.800,91 euros.
D’altra banda, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord de data 30
de setembre de 2010, va autoritzar a l’IRTA per a la signatura d’un conveni marc de
col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la posta en marxa i
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funcionament d’horts domèstics a la finca de la Torre Marimon, i en data 15 de
desembre de 2010 l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’IRTA van signar el conveni
esmentat.
Atès que aquests terrenys objecte del conveni dels horts domèstics esmentat en el
paràgraf anterior no formaran part de la concessió demanial a favor de l’IRTA, restant
en la part de la zona d’ús públic de la finca de Torre Marimon, la Diputació de
Barcelona considera pertinent establir un període transitori per als anys 2014 i 2015
com a màxim, en el qual no es modificarà el conveni signat entre l’IRTA i l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, realitzant l’IRTA les mateixes tasques que venia efectuant, i un
cop transcorregut aquest període la Diputació de Barcelona es subrogarà en la posició
de l’IRTA en el conveni o se signarà un nou conveni per a la seva regulació.
Atesa la inversió realitzada per l’IRTA, resulta necessari dotar d’estabilitat i continuïtat
a la seva permanència de l’IRTA a Torre Marimon, compatibilitzant la seva funció com
Empresa Pública i les activitats de R+D+T+I que hi desenvolupa actualment i en el
futur, amb els usos públics de la finca que la Diputació de Barcelona vol preservar.
Atès el valor patrimonial i arquitectònic de Torre Marimon, i que es tracta d’un
equipament que per les seves característiques i condicionants històrics, d’antiguitat i
constructius, requereix un nivell de recursos suplementaris pel seu manteniment i
conservació, i que l’IRTA i la Diputació de Barcelona estan disposats a assumir.
Atès que segons les dades econòmiques que s’adjunten en la següent taula
2013

2014

Aportació
627.900,00
Manteniment
Despesa
709.665,00
Complementària
Aportació reparació i
206.385,00
manteniment
Aportació
189.120,00
funcionament
Règim Transitori
547.424,90
Estimació
manteniment espai
245.000,00
públic à càrrec DIBA
Total
1.337.565,001.187.929,90

2015

2016

2017

191.479,00 244.174,00 259.010,00
194.468,00 198.564,00 201.184,00
273.712,45
245.000,00 245.000,00 245.000,00
904.659,45 687.738,00 705.194,00

el present conveni suposa una disminució de la despesa a efectuar a Torre Marimon
per part de la Diputació de Barcelona.
Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local
confereix a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme
tasques de suport i col·laboracions amb altres administracions per a la consecució de
finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat, s’ha fet palesa en nombrosos acords i
convenis, així com en activitats realitzades per la pròpia corporació.
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Atès que el valor base de Torre Marimon objecte de la concessió demanial tenint en
compte les inversions efectuades per l’IRTA és de 11.086.693,72 euros.
Vist l’article 93.4 normativa bàsica de la LPAP, que estableix la possibilitat que les
concessions d’us privatiu o aprofitament especial del domini públic podran ser
gratuïtes, i ateses les inversions realitzades per l’IRTA, les activitats de l’IRTA a Torre
Marimon amb l’Estació Experimental i el desenvolupament de R+D+T+I així com pel
seu caràcter d’empresa pública, es considera pertinent el caràcter gratuït d’aquesta.
Vistos la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’Informe
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 3 i 4 de juny de 2014,
respectivament.
Vist el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns.
Vist que segons l’article 55, actual lletra e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma i en
relació, així mateix, amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant
TRLMRLC) i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC).
Vist que segons l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques (en endavant LPAP), estableix que les
Administracions Públiques ajustaran les seves relacions recíproques en matèria
patrimonial al principi de lleialtat institucional, observant entre altres obligacions les de
cooperació i assistència, i que segons l’article 186, no bàsic, estableix la possibilitat de
celebrar convenis amb altres Administracions públiques o amb persones jurídiques de
dret públic o de dret privat que pertanyin el sector públic, amb el fi d’ordenar les
relacions de caràcter patrimonial.
Vist que l’article 57 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local (en endavant LRBRL), juntament amb els articles 303 a 311 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny, i el Títol IX, Capítol II convenis de col·laboració de la LRJPAPC en relació a
la formalització de convenis administratius.
Vist el que disposa l’article 93 i següents de la LPAP, pel que respecta a les
concessions sobre béns de domini públic, en relació a la resta del Capítol I del Títol IV
de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini públic.
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Vist el que determina l’article 93.1 de la LPAP, normativa bàsica, en relació a l’article
137.4, lletres a), de la mateixa norma, pel que fa a l’atorgament directe de la concessió
demanial.
Vist el que assenyala l’article 218 del TRLMRLC, en relació el Títol III, Capítol I,
utilització dels béns de domini públic del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals (en endavant RP).
Vistos els articles 57.3 i 67 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb la
convalidació d’actes i efectes retroactius.
Atès que, en afectar la despesa a exercicis pressupostaris futurs, és d’aplicació el que
disposa l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i s’ha de condicionar a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el corresponents pressupostos.
Vist que, quant a l’òrgan competent, cal destacar el que s’estableix a la Disposició
Addicional segona, segon apartat, del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), que
atribueix al Ple de les entitats locals l’adjudicació de concessions sobre els béns de les
mateixes quan al seu valor superi l’import de 3 milions d’euros.
Vist que d’acord amb el que disposen els articles 221 del TRLMRLC i 60 del RP que
estableixen que les concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys i
quantia superior al 10% dels recursos ordinaris, s’han d’aprovar per la majoria absoluta
del Ple corporatiu, i que l’article 47. 2.j) de la LRBRL ho estableix també per el mateix
termini de més de cinc anys però quan aquesta quantia excedeixi el 20% dels recursos
ordinaris.
Atès que el valor dels béns objecte de concessió és de 11.086.693,72 euros i de
conformitat amb el certificat, de data 6 de febrer de 2014, emès per la Interventora
General de la Diputació de Barcelona, els recursos ordinaris del pressupost inicial
consolidat de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2014, als efectes de
l’article 41.2 del reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, són de 226.674.800 euros, es pot concloure que el valor dels béns
objecte de concessió no excedeix el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Vist que segons el règim de distribució de competències a l’àmbit de la Diputació de
Barcelona, d’acord al punt 14.7 lletra a1) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’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, aquesta
competència del Ple no està delegada ja que la disposició de despesa es per més de 4
anualitats al tractar-se d’una concessió demanial amb una durada de 50 anys. No
obstant això, en no superar el percentatge esmentat, cal l’adopció de l’acord pel Ple,
per majoria simple.
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En conseqüència, 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’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR I CONVALIDAR, amb efectes 1 de gener de 2014, la minuta de
conveni que regula la concessió demanial gratuïta a favor de l’IRTA, de part de la finca
de Torre Marimon, propietat de la Diputació de Barcelona, ubicada en el terme
municipal de Caldes de Montbui, així com els annexos que s’acompanyen al conveni,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IRTA PER A LA
CONCESSIÓ DEMANIAL DE PART DE LA FINCA DE TORRE MARIMON,
SITUADA EN EL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI
I. ENTITATS QUE INTERVENEN:
D’una part, l’Honorable --------------------- com a Conseller del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya i com a President de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries--------------------D’una altra part, ------------------de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord ----------------------assistit per --------------------Les parts exposen a títol de preàmbul els següents:
II. A N T E C E D E N T S :
1. La Diputació de Barcelona és propietària de la finca denominada Torre Marimon,
ubicada en el terme municipal de Caldes de Montbui, de 112ha. de superfície,
amb naturalesa jurídica de bé de domini públic, dins la qual existeixen una sèrie
d’edificacions i instal·lacions dedicades, des de la seva inauguració als anys 20
del segle passat per la Mancomunitat de Catalunya, a tasques relacionades amb
la docència i la investigació en el sector agroramader.
2. En data 22 de juny de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona amb un doble objecte:
a. Configurar la finca Torre Marimon, com una Estació Experimental, pel
desenvolupament d’activitats de recerca, formació especialitzada i capacitació
vinculades al sector agrari i ramader, vinculada al sistema agroalimentari
cooperatiu de Recerca+Desenvolupament+Investigació impulsat pel govern
de la Generalitat a través del DARP i l’IRTA.
b. Potenciar el paper territorial i l’ús públic de la finca Torre Marimon, en la que
s’ubicaria l’Estació Experimental.
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3. Que en execució del conveni citat, es va encomanar a l’IRTA la gestió de Torre
Marimon i dels seus edificis, equipaments i instal·lacions mitjançant un conveni
signat el 29 de setembre de 2006 de cessió d’us de la finca i espais de Torre
Marimon a l’IRTA atorgat entre la Diputació de Barcelona i l’IRTA.
4. Que durant la vigència dels dos convenis esmentats, l’IRTA ha consolidat la seva
presència a Torre Marimon en una triple dimensió referent a l’activitat com
Estació Experimental de l’IRTA, a l’eficiència en la gestió i ús dels espais i a la
ubicació de la seva seu i serveis corporatius, amb voluntat de permanència a
llarg termini. A aquests efectes, en compliment del convenis, l’IRTA ha dut a
terme durant el període 2007 a 2012 una inversió en obres de rehabilitació dels
edificis, instal·lacions i espais de Torre Marimon per import de 8.099.800,91
euros. L’IRTA ha d’amortitzar comptablement aquesta inversió.
5. Aquesta situació és valorada molt positivament per les parts i totes elles
convenen en que és necessari dotar d’estabilitat i continuïtat a la permanència
de l’IRTA a Torre Marimon, compatibilitzant la seva funció com Empresa Pública
i les activitats d’R+D+T+I que hi desenvolupa actualment i en el futur, amb els
usos públics de la finca que la Diputació de Barcelona vol preservar.
A aquests efectes les parts són conscients del valor patrimonial i arquitectònic de
Torre Marimon, i que es tracta d’un equipament que per les seves
característiques i condicionants històrics, d’antiguitat i constructius, requereix un
nivell de recursos suplementaris pel seu manteniment i conservació, que l’IRTA i
la Diputació de Barcelona estan disposats a assumir en el marc de la relació que
mitjançant aquest conveni s’estableix.
6. Atès que segons l’article 55, actual lletra e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local en les relacions recíproques entre les
diferents administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que les altres administracions poguessin
precisar per a l’eficaç compliment de les seves activitats, en relació amb l’article
144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya (en endavant LRJPAPC) i amb l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3
de novembre, reguladora del Patrimoni de les Administracions Públiques.
7. Atès l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, i de la legislació bàsica els articles 93 apartats 1 a 4 i 94, i
l’article 137 apartat 4 lletra a) no bàsic de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques (en endavant LPAP), en relació amb
els articles 218 i 221 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant
TRLMRLC) i el Titol III, Capítol I, utilització dels béns de domini públic del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens
locals (en endavant RPC), que regulen les concessions demanials sobre béns de
domini públic i admeten l’adjudicació directa en el supòsit que es tracti d’una altra
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Administració Pública o, en general, qualsevol persona jurídica de dret públic o
privat que pertanyi al sector públic
8. Atès l’article 57 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, juntament amb els articles 303 a 311 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i
el Títol IX, Capítol II convenis de col·laboració de la LRJPAPC i l’article 186, no
bàsic, de la LPAP en relació a la formalització de convenis administratius.
9. Que la Diputació de Barcelona, a la vista de l’anterior i en tant que Institució
pionera en la col·laboració i l’ajut a d’altres administracions, creu convenient la
concessió demanial de part de la finca de Torre Marimon a favor de l’IRTA per tal
que aquest institut la gestioni i desenvolupi les seves activitats pròpies.
Per tot això, les parts han convingut en revisar la relació establerta mitjançant els
convenis de 2005 i 2006 referits en aquests antecedents per adequar-la a la
situació actual, el que formalitzen mitjançant aquest conveni, i amb subjecció als
següents,
PACTES
PRIMER.- OBJECTE
És objecte d’aquest conveni:
1.1.- La concessió demanial a favor de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària (en endavant IRTA) d’una part de la finca Torre Marimon, propietat
de la Diputació de Barcelona, ubicada en el terme municipal de Caldes de Montbui,
de 81,45 Ha de superfície, dins la qual existeixen les edificacions, instal·lacions i
béns mobles i semovents a què es fa referència en el Pacte Setè, i que es grafia en
el plànol que s’acompanya com annex 1 i que s’anomenarà indistintament estació
experimental o espais objecte de la concessió demanial.
1.2.- De la finca Torre Marimon s’exclou de la concessió demanial la part de la finca
de 30,89 Ha de superfície, d’ús públic i els itineraris públics que es grafien en el
plànol que s’acompanya com a annex 1 i que s’anomenarà d’ús públic.
1.3.- Aquest conveni deixa sense efecte, l’atorgat entre la Diputació de Barcelona i
l’IRTA de 29 setembre de 2006 de cessió d’us de la finca Torre Marimon.
SEGON.- RÈGIM D’USOS
2.1.- L’IRTA ubicarà als espais de la Torre Marimon objecte d’aquesta concessió
demanial els serveis i unitats pròpies i dels ens vinculats al seu sistema cooperatiu
d’R+D i a les orientacions especificades en el Conveni de 22 de juny de 2005, així
com aquells altres serveis i unitats de tercers quines activitats estiguin vinculades
directa o indirectament als àmbits funcionals de l’IRTA. Previ acord exprés entre la
Diputació de Barcelona i l’IRTA, aquest hi podrà ubicar altres activitats de tercers
que es considerin d’interès.
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2.2.- La Diputació de Barcelona potenciarà el paper territorial i l’ús públic de la part
de la finca Torre Marimon exclosa de la concessió demanial, impulsant elements de
connectivitat i vertebració en relació amb el municipi de Caldes de Montbui, el
sistema de municipis de la riera de Caldes i el conjunt d’espais agroforestals dels
municipis del Vallès. A aquests efectes, la Diputació de Barcelona garantirà l’ús
públic dels espais de Torre Marimon indicats en el pacte 1.2 d’acord amb el que
s’estableix en aquest conveni i el que es determini en el Pla d’Us públic de la Torre
Marimon, orientat a la seva utilització i gaudi pel conjunt de la població.
TERCER.- CONTRAPRESTACIÓ
La present concessió demanial és gratuïta, de manera que no es fixa a l’efecte cap
taxa o cànon ni cap altre tipus de contraprestació econòmica, atès les inversions
realitzades per l’IRTA, les activitats de l’IRTA a Torre Marimon amb l’Estació
Experimental i el desenvolupament d’R+D+T+I així com pel seu caràcter d’empresa
pública adscrita al DAAM.
QUART.- MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
4.1.- Espais d’ús públic de la finca
La Diputació de Barcelona gestionarà aquests espais asumint directament les
despeses materials i personals derivades de l’ús públic de Torre Marimon que
correspon a la superfície de terreny indicada en el pacte 1.2 , inclosos els serveis
de vigilància, jardineria, manteniment de camins, manteniment d’instal·lacions d’ús
públic així com despeses que comporti la gestió d’aquests terrenys.
4.2.- Espais objecte de la concessió demanial (IRTA estació experimental)
4.2.1 L’IRTA assumirà les despeses derivades del funcionament de l’estació
experimental i les pròpies del funcionament de l’IRTA.
4.2.2 Tenint en compte la inversió efectuada per l’IRTA a Torre Marimon concretada
en l’antecedent 4, la Diputació de Barcelona col·laborarà en les despeses derivades
de la reparació i manteniment de les edificacions i instal·lacions inclosos als espais
objecte de la concessió demanial de Torre Marimon. En aquest concepte de
despeses de reparació i manteniment la Diputació de Barcelona aportarà a l’IRTA
els següents imports fixes, que no requereixen justificació individualitzada, per el
període 2014-2017, calculats d’acord amb els estudis que s’acompanyen en els
annexos 2 i 3.
 Reparació
i
manteniment
informàtic
 Resta
de
reparacions
i
manteniment
REPARACIÓ I MANTENIMENT
100%

2014

2015

2016

2017

4.440

4.795

4.795

4.795

201.945

186.684

239.379

254.215

206.385

191.479

244.174

259.010
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4.2.3 En atenció a la inversió realitzada per l’IRTA a Torre Marimon i a l’interès de
la Diputació de Barcelona en contribuir a la permanència de l’IRTA a les
instal·lacions de Torre Marimon, la Diputació de Barcelona contribuirà en part a les
despeses de funcionament de les instal·lacions. En concret, la Diputació de
Barcelona aportarà a l’IRTA els següents imports fixes, que no requereixen
justificació individualitzada, calculats d’acord amb l’informe que s’acompanya a
l’annex 3 i que correspon a l’estimació del 50% dels següents conceptes:
a)
b)
c)
d)

Subministraments
Neteja i comunicacions
Impost de Bens Immobles
Assegurances vinculades a les edificacions




SUBMINISTRAMENTS 50%
ALTRES SERVEIS I DESPESES
DIVERSES 50%
Comunicacions
Neteja
ASSEGURANCES 50%
TRIBUTS 50%
TOTAL

2014
76.845

2015
84.097

2016
87.935

2017
90.293

90.928

88.776

88.776

88.776

8.633
47.500
12.058
9.289
189.120

8.633
45.000
12.058
9.537
194.468

8.633
45.000
12.058
9.795
198.564

8.633
45.000
12.058
10.057
201.184

4.2.4 A partir de l’anualitat 2018 i següents i durant la vigència de la concessió
demanial, l’import de les aportacions a que fan referència els apartats 4.2.2 i 4.2.3
es revisarà anualment per part de la Comissió de Seguiment que s’estableix al
Pacte Tretzè en base als informes tècnics que acreditin i justifiquin els nous imports
o amb l’aplicació de l’IPC interanual o índex que el substitueixi.
Les aportacions anuals previstes, en aquest apartat, de la Diputació de Barcelona a
l’IRTA es faran efectives en pagament trimestrals iguals.
CINQUÈ.- ÚS PÚBLIC DE LA FINCA
5.1.- La Diputació de Barcelona preservarà i garantirà l’ús públic de la finca en el
sentit descrit al pacte 2.2, i d’acord amb les previsions i directrius del Pla d’Us
públic de la Torre Marimon. A aquests efectes, la Comissió de Seguiment prevista
al Pacte Tretzè establirà les accions i serveis vinculats a l’ús públic de la finca,
assumint-ne el seu finançament, i preservant la seva compatibilitat amb l’activitat de
l’IRTA i sense pertorbar la concessió demanial de la finca. Els espais destinats a ús
públic son els que consten al plànol annex 1 i que s’anomenen d’ús públic.
5.2.- Pel cas de què en el futur s’estableixin nous serveis o accions vinculades a l’ús
públic de la finca, la Comissió de Seguiment valorarà prèviament la conveniència de
la seva gestió coordinada a través de l’IRTA.
5.3.-En relació a la via d’accés i que travessa la finca gestionada per la Diputació de
Barcelona, aquesta vetllarà per dur a terme accions que minimitzin el risc per les
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persones i coses i optimitzin la seguretat del trànsit rodat públic a través de la finca,
així com dels seus accessos peatonals i rodats.
SISÈ.- DURADA I VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor, i per tant desplegarà tots els seus efectes, a
comptar des del dia 1 de gener de 2014 i tindrà una durada de cinquanta anys (50),
prorrogables expressament per períodes de cinc (5) anys, fins un màxim de 75
anys.
SETÈ.- PATRIMONI: BÉNS IMMOBLES, MOBLES I SEMOVENTS.
7.1.- Durant la vigència del present conveni i en el seu cas, les seves pròrrogues, la
concessió demanial inclou també la dels béns immobles ubicats a la part de la finca
Torre Marimon anomenada estació experimental i que es relacionen a l’annex 4
d’aquest conveni, incloent els seus espais, instal·lacions, edificis, construccions, i
plantacions.
L’IRTA aportarà un joc de plànols dels edificis relacionats en l’annex 4 que s’hagin
fet obres o reformes a comptar des del conveni de 29 de setembre de 2006.
7.2.- Béns Mobles: Els béns mobles que es van cedir l’ús en virtut del conveni, de
data 29 de setembre de 2006, s’entendran a tots els efectes cedits en propietat a
l’estar actualment completament amortitzats. La substitució o reposició del material,
equipament i instal·lacions, serà a càrrec de l’IRTA.
7.3.- Semovents: Els semovents que es van cedir l’ús en virtut del conveni, de data
29 de setembre de 2006, s’entendran a tots els efectes cedits en propietat al estar
actualment completament amortitzats. La substitució o reposició dels semovents
esmentats, a partir de la data d’entrada en vigor del present conveni serà a càrrec
de l’IRTA.
VUITÈ.- SUBROGACIÓ I CESSIÓ
En cap cas l’IRTA podrà subrogar, cedir, traspassar, llogar o alienar de qualsevol
altra forma els béns immobles objecte d’aquest conveni, sense perjudici del que
estableix el pacte 2.1.
NOVÈ.- ALTRES COMPROMISOS DE LES PARTS
9.1.- De la Diputació de Barcelona:
a) La Diputació de Barcelona manifesta que la finca de Torre Marimon (i tots i
cadascun dels elements que la composen) no té cap càrrega, gravamen, afecció o
circumstància que afecti el compliment d’aquest conveni. Alhora, es compromet,
mentre estigui vigent el present Conveni, a no realitzar cap operació que impedeixi
el normal desenvolupament del mateix o que el pugui perjudicar de qualsevol
manera.
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b) Les parts consideren lliurada la possessió dels béns objecte de la concessió
demanial, en virtut del conveni de 29 setembre de 2006, i d’acord amb el present
conveni es lliuren els nous edificis, tot de conformitat a la relació d’immobles
detallada a l’annex 4.
c) La Diputació de Barcelona cooperarà amb l’IRTA i li prestarà assistència en tot
allò que sigui necessari pel correcte compliment i execució d’aquest conveni.
9.2.- De l’IRTA
a) L’IRTA s’obliga a destinar els espais objecte d’aquesta concessió demanial de
Torre Marimon a les activitats i finalitats pactades.
b) Així mateix, l’IRTA s’obliga a mantenir en bon estat els elements objecte de la
concessió demanial fins a la fi del Conveni, excepte pel normal desgast propi de
l’activitat ordinària. Per a major claredat, les Parts fan constar que l’IRTA no és
responsable del deteriorament dels elements que formen part de l’estació
experimental de la Torre Marimon degut a l’ús i funcionament normal dels mateixos
durant la vigència del Conveni, o en el seu cas, les seves pròrrogues.
c) L’IRTA s’obliga a gestionar i satisfer totes les despeses derivades de l’activitat de
l’estació experimental de la Torre Marimon tant si afecten a llicències, immobles,
subministraments, manteniment, impostos, taxes i altres tributs, compra i venda de
productes i matèries primeres, així com qualsevol altra despesa necessària per
desenvolupar l’activitat, de forma que la Diputació de Barcelona no gestionarà ni
mantindrà cap despesa relacionada amb l’activitat objecte d’aquest contracte.
d) L’IRTA s’obliga a observar en tot moment la normativa aplicable per raó de
l’activitat, en especial pel referent a les matèries i productes que tingui en cada
moment en l’estació experimental de la Torre Marimon i es fa totalment responsable
de les activitats que a la mateixa o les seves dependències s’hi realitzin.
e) L’IRTA s’obliga a permetre l’accés a les instal·lacions de l’estació experimental
de la Torre Marimon als representants enviats per la Diputació de Barcelona, prèvia
comunicació al Director de l’IRTA a la Torre Marimon. Així mateix, l’IRTA permetrà
que la Diputació de Barcelona pugui utilitzar l’aigua, les basses corresponents i les
bombes de rec situades en els terrenys objecte de la concessió demanial així com
d’altres subministraments que siguin necessaris pel bon funcionament de l’ús públic
de la finca de Torre Marimon.
f) Assegurances: L’IRTA assumeix l’obligació de contractar o incloure a les seves
pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, durant l’íntegra
durada d’aquest Conveni, els espais i béns objecte d’aquesta concessió demanial
de conformitat al pacte onzè. S’exclou d’aquesta assegurança la relativa als espais
d’ús públic.
g) Obres: L’IRTA no podrà fer cap tipus d’obra nova ni d’obres majors en els espais
objecte de la concessió demanial sense l’autorització expressa de la Diputació de
Barcelona. Aquesta autorització requerirà sol·licitud prèvia que es gestionarà a
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través de la Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona o unitat que
realitzi les seves funcions, i en tot cas, la seva realització anirà a càrrec de l’IRTA,
sense perjuidici de les aportacions pactades en el pacte quart.
Finalitzada l’obra l’IRTA lliurarà a la Diputació de Barcelona un joc de plànols, en el
suport a l’ús que es convingui, de les obres executades, indicant el pas exacte de
les instal·lacions i els serveis.
DESÈ.- RESTITUCIÓ I REVERSIÓ DELS BÉNS A LA FINALITZACIÓ DEL
CONVENI
En acabar el termini del conveni, els espais i béns existents objecte del present
conveni, revertiran a la Diputació de Barcelona juntament amb els nous edificis o
altres obres, instal·lacions i millores efectuades sense que la Diputació de
Barcelona hagi d’efectuar cap indemnització per aquest motiu, restant obligat l’IRTA
a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord amb les
normatives i reglamentacions vigents en aquell moment.
ONZÈ.- RESPONSABILITATS
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat
administrativa, civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en l’estació
experimental de Torre Marimon objecte d’aquesta concessió demanial.
Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la
custòdia o seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general de
l’estació experimental objecte d’aquesta concessió demanial.
L’IRTA rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i perjudicis que
es poguessin produir en les persones, els béns i els espais utilitzats, quan hi hagi
causa imputable al funcionament i/o a les activitats desenvolupades en aquests,
sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels
danys.
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’IRTA contractarà o inclourà a
les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials,
l’estació experimental de Torre Marimon objecte d’aquesta concessió demanial, per
tal de cobrir els danys que per determinades causes es puguin produir, i haurà de
lliurar certificat de la companyia asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.
Les indemnitzacions procedents es destinaran per l’IRTA a reparar els danys
causats o per fer front a qualsevol responsabilitat derivada dels riscos coberts.
Les obres a realitzar per aquest concepte es regularan d’acord amb allò previst en
el pacte 9.2 lletra g) d’aquest conveni.
DOTZÈ.- SUBMINISTRAMENTS
L’IRTA manifesta que ja s’ha subrogat en els contractes de subministrament de la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni de data 29 de setembre de 2006.
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TRETZÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
La Diputació de Barcelona i l’IRTA creen una Comissió de Seguiment del Conveni
integrada paritàriament per quatre representants d’ambdues parts.
La Presidència de la Comissió de Seguiment s’exercirà de forma compartida entre
el/la Diputat/da Delegat/da d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el/la
Director/a General de l’IRTA.
Els acords de la Comissió de Seguiment seran presos per unanimitat de tots els
seus membres.
La Diputació de Barcelona nomenarà un/a secretari/a que aixecarà acta de les
sessions.
Entre les funcions encomanades a la Comissió de Seguiment, s’estableixen les
següents:
 Vetllar pel compliment d’aquest conveni.
 Proposta d’accions i de serveis per preservar l’ús públic de la finca.
 Proposta de convenis i línies de col·laboració amb d’altres institucions,
organismes i entitats per al compliment dels objectius del conveni.
 Establir el Pla d’Usos de Torre Marimon.
 Les altres funcions establertes en aquest conveni.

CATORZÈ.- REGULACIÓ RECURSOS HUMANS
14.1.- Personal funcionari
El personal funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona que a la data de
signatura d’aquest conveni es troba adscrit a la Direcció de Torre Marimon, és el
que apareix relacionat en l’annex 5. Aquestes places es consideren a extingir.
Com conseqüència de l’anterior, les vacants definitives que es vagin produint en la
plantilla d’aquest personal seran cobertes per personal directament contractat per
l’IRTA. Per a la cobertura d’aquestes places motivades per circumstàncies
temporals (permisos, incapacitat o qualsevol altre) s’aplicarà el mateix criteri que
per la resta del personal de la Diputació de Barcelona.
14.2 .- Adscripció funcional del personal funcionari
El personal relacionat en l’annex 5 mantindrà la condició de funcionari en servei
actiu de la Diputació de Barcelona a tots els efectes, conseqüentment, la seva
dependència i adscripció orgànica. Aquest personal mantindrà la dependència
funcional de l’IRTA en tant que entitat gestora de l’estació experimental Torre
Marimon.
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En conseqüència, al personal funcionari que resti adscrit funcionalment a l’IRTA:
a) El serà d’aplicació la totalitat dels acords i pactes sobre condicions de treball
vigents a la Diputació de Barcelona.
b) Continuarà prestant els seus serveis al centre on està adscrit sens perjudici de la
mobilitat voluntària a altres llocs de la corporació mitjançant els mecanismes de
provisió vigents a la Diputació.
c) En el supòsit que voluntàriament opti per passar a prestar serveis a l’IRTA
mitjançant relació contractual laboral, serà declarat en la situació d’excedència per
incompatibilitats de la Diputació de Barcelona, i tindrà dret a una reserva de plaça a
la corporació durant un període de deu anys.
14.3.- Prevenció de Riscos Laborals
En relació a la gestió de prevenció de riscos laborals, serà d’aplicació la legislació
vigent en matèria de coordinació de l’activitat preventiva .Els responsables del
personal de la Diputació de Barcelona i de l’IRTA es coordinaran per donar
compliment aquesta normativa.
QUINZÈ.- RÈGIM TRANSITORI 2014-2015
15.1.- Convenis
Aquest conveni deixa sense efecte el conveni celebrat entre les parts el 29 de
setembre de 2006, i el pacte 2.1, lletra b) i punt 5, pacte 2.2 i pacte 4.3 del conveni
celebrat el 22 de juny de 2005 i modifica el pacte 5, del conveni de 22 de juny de
2005, indicant que aquesta Comissió Gestora serà la mateixa que es designi en el
conveni celebrat entre l’IRTA i la Diputació de Barcelona. No obstant, de forma
transitòria per als anys 2014 i 2015 es manté el pacte 2.2 del conveni de 22 de juny
de 2005 en el sentit que s’especifica en el següent paràgraf.
En concret, en virtut del conveni de 22 de juny de 2005, la Diputació de Barcelona
va transferir a l’IRTA la gestió de determinades activitats a Torre Marimon, d’interès
de la Diputació, que han estat finançades per aquesta mitjançant aportacions
variables en funció del personal que l’IRTA hi destina. A fi i efecte de compensar el
personal que l’IRTA ha destinat a les esmentades activitats, la Diputació de
Barcelona efectuarà les següents aportacions a l’IRTA:
Anualitat 2014: 80% sobre l’import meritat a favor de l’IRTA pel concepte “variació
personal” de l’anualitat 2012, que s’extreu de l’acta de variació de personal
redactada per Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, i que el seu import
és de 547.424,90 €.
Anualitat 2015: 40% sobre l’import meritat a favor l’IRTA pel concepte “variació
personal” de l’anualitat 2012, que s’extreu de l’acta de variació de personal
redactada per Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, i que el seu import
és de 273.712,45 €.
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En anys posteriors, no es procedirà a efectuar cap pagament per aquest concepte.
Les aportacions es faran durant el primer trimestre de cada anualitat.
Aquest conveni deixa també sense efecte el Decret d’especificacions de 27 d’abril
de 2006 i l’Acta de compromisos del 21 de juny de 2006, així com qualsevol altre
acord, resolució o acta que hagi regulat fins la data la matèria de recursos humans.
D’altra banda, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord de data
30 de setembre de 2010, va autoritzar a l’IRTA per a la signatura d’un conveni marc
de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la posta en marxa i
funcionament d’horts domèstics a la finca de la Torre Marimon, i en data 15 de
desembre de 2010 l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’IRTA van signar el conveni
esmentat.
Els terrenys on s’ubiquen els esmentats horts domèstics no són objecte de la
concessió demanial, establint-se un període transitori per l’any 2014 i 2015 com a
màxim, en el qual no es modificarà el conveni signat entre l’IRTA i l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, realitzant l’IRTA les mateixes tasques que venia efectuant, un
cop transcorregut aquest període la Diputació de Barcelona es subrogarà en la
posició de l’IRTA en el conveni o se signarà un nou conveni per a la seva regulació.
15.2.- Servei de seguretat i manteniment dels espais d’ús públic
Amb la finalitat de mantenir el servei de vigilància i manteniment de la part d’ús
públic de la finca Torre Marimon, mentre la Diputació de Barcelona no estableixi
l’estructura pròpia i durant un període màxim de sis mesos a comptar des de la
signatura del present conveni, l’IRTA prestarà aquests serveis i els repercutirà,
d’acord amb les previsions de costos de l’annex 3, a la Diputació de Barcelona
durant aquest període transitori i fins al moment en que la Diputació assumeixi la
prestació d’aquests serveis.
Acabat el període transitori la Diputació es farà càrrec del servei de vigilància.
SETZÈ.- ÀMBITS DE COL·LABORACIÓ
La Diputació de Barcelona i l’IRTA estendran la seva relació a àmbits d’activitat
IRTA i que siguin d’interès de la Diputació de Barcelona, mitjançant les formes
jurídiques pertinents, i en especial en els àmbits que es relacionen a l’annex 6, i
aquells altres que identifiquin en el futur.
DISSETÈ.- MODIFICACIONS
Qualsevol modificació o alteració de tots o alguns dels pactes o condicions del
present conveni haurà de ser acordat per totes les parts i constar sempre per escrit,
mitjançant addenda al present conveni.
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DIVUITÈ.- EXTINCIÓ
Seran causes d’extinció del present conveni, a més del termini de vigència sense
que s’hagi procedit a la pròrroga del mateix, la resolució per mutu acord de les
parts, l’incompliment de les obligacions contretes i qualsevol altra causa legalment
establerta.
DINOVÈ.- JURISDICCIÓ
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i
contenciós administratiu amb submissió als tribunals i Jutjats de la ciutat de
Barcelona.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per
duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc abans esmentats.
Segueixen annexos
Annex 1: Plànol de delimitació de la concessió demanial i de l’espai d’ús públic de la
finca Torre Marimón (Caldes de Montbui).
Annex 2: Informe descriptiu de la despesa de manteniment de la finca Torre
Marimon.
Annex 3: Estimació de les despeses de manteniment, les derivades de l’ús públic i
les despeses estructurals.
Annex 4: Relació béns immobles.
Annex 5: Relació de personal funcionari de la Diputació de Barcelona adscrit
funcionalment a l’IRTA en la data de signatura del present conveni.
Annex 6: Àmbit temàtic de col·laboració DIBA-IRTA.”
Segon.- FACULTAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies per a l’aprovació, formalització i signatura de qualsevol document
que pugui derivar-se dels presents acords, en l’àmbit propi de les seves competències.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual per un import de
1.684.384,00 euros en concepte de contribució de la Diputació de Barcelona a les
despeses de manteniment i funcionament de l’estació experimental, que es distribueix
tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2014
Anualitat 2015
Anualitat 2016
Anualitat 2017

395.505,00 euros
385.947,00 euros
442.738,00 euros
460.194,00 euros
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amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50400/941A0/45370 pel que fa a l’anualitat
2014 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual per un import de 821.137,35
euros en concepte de règim transitori del conveni Diputació de Barcelona – IRTA, que
es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2014
Anualitat 2015

547.424,90 euros
273.712,45 euros

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20100/941A0/45370 pel que fa a l’anualitat
2014 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió. Els
membres presents a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (19),
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17), 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
6.- Dictamen de data 28 de maig de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos, 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 Santa Margarida i els Monjos en data 31 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.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos, en data 31 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 Llicències Urbanístiques








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

II.- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal
en les activitats i instal·lacions








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

III.- Taxa per la prestació de serveis esportius en les instal·lacions municipals








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

IV.- Taxa per l'atorgament de llicències per a l'ocupació d'ús temporal dels horts,
instal·lacions i serveis del Parc d'Horta Pública
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Notificació de la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, 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 (17), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (2).
7.- Dictamen de data 28 de maig de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en data 29 d'abril 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
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corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda, en data 29 d'abril 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:
- Preu públic per a la prestació del servei de teleassistència








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, 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 (17), 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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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, PSC-PM i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, per una reforma constitucional i la convocatòria d’un
referèndum sobre el model d’estat i el mètode d’elecció del seu Cap.
Tot seguit es dóna lectura a una moció presentada pels grups d’ICV-EUiA-EPM, PSCPM i ERC-AM, que substitueix el text inicialment presentat pel grup d’ICV-EUiA-EPM
per una reforma constitucional i la convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i
per l’inici d’un procés constituent cap a la república, amb el mateix contingut material
que la que ara es proposa aprovar.
“Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i
hereves del llegat social, cultural i emancipador de la II República, no és acceptable un
relleu automàtic del cap de l'Estat mitjançant una Llei orgànica sense obrir l’oportunitat
democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el model d’Estat.
La transició política va deixar sense resoldre algunes qüestions fonamentals que es
van decidir durant la dictadura i es van mantenir després con a conseqüència del pacte
constitucional i fruit del consens necessari, en aquell moment, per construir un sistema
democràtic.
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la necessitat
de sotmetre a la voluntat popular els elements cabdals del nostre sistema polític, en
especial el model d’Estat i les relacions Catalunya-Espanya, aprovats després de la
dictadura en el període de la transició democràtica. Aquesta necessitat, accentuada
pel fet que moltes generacions no han pogut escollir el model d'Estat que volien,
demanda la reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum on sigui la
ciutadania qui decideixi lliurement tot allò que afecta les seves vides i on pugui decidir
quin sistema polític, quin model econòmic, i quin model de societat desitja.
ACORDS
PRIMER.- La Diputació de Barcelona reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés
que permeti a la ciutadania decidir escollir en un referèndum, el model d’estat i el
mètode d’elecció del seu Cap utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució
Espanyola.
SEGON.- Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i
que el poble de Catalunya s’expressi en llibertat.
TERCER.- Fer arribar els acords a la Casa Real, al Congrés dels Diputats i al Senat,
al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la
Presidència de la Unió Europea.”
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu:
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Primer de tot voldria fer dos agraïments. Primer, agrair la tasca que fa, durant tot el
mandat, el personal de la Secretaria General d’aquesta casa, a qui moltes vegades
col·lapsem amb les negociacions de les mocions. M’agradaria agrair-ho públicament ja
que és habitual fer-los córrer molt i, per tant, els ho vull agrair. I un segon agraïment és
per als companys i les companyes del Grup Socialista i per als companys d’ERC de la
Diputació de Barcelona, per l’esforç que hem fet per consensuar i poder portar avui, de
forma unitària, una moció que creiem que és molt important perquè esperem que sigui
aprovada.
Avui també s’ha aprovat una moció, al Parlament de Catalunya, que demanava la
convocatòria d’un referèndum per decidir en quina forma i quin model d’Estat es vol
viure. També l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una moció similar en comissió i, si
avui s’aprovés aquesta moció a la Diputació, podríem dir que les tres institucions més
grans de Catalunya han aprovat mocions demanant a l’Estat espanyol que els catalans
i les catalanes volem decidir el nostre futur i la nostra relació amb la resta de l’Estat,
però també volem que tota la ciutadania de l’Estat espanyol pugui decidir en quin
model d’Estat vol viure i de quines normes i model social es dota i quin règim vol per al
seu model d’Estat que, en el cas de la formació política que represento, és, sense cap
mena de dubte, la República i els seus valors, que es van perdre mitjançant un cop
d’Estat militar, una cruenta guerra civil i una repressió, calculada en més de 100.000
persones encara enterrades a les cunetes, sense identificar, segons l’Audiència
Nacional. Volem reivindicar la memòria de tots aquells que van donar la seva vida, la
seva llibertat i, fins i tot, van haver d’abandonar llur país per defensar els valors
republicans. També volem agrair l’esforç i les moltes renúncies que van fer, durant la
Transició i la construcció de la democràcia, molts d’aquells republicans, per tal que la
gent de la meva generació pogués viure en llibertat i votar en eleccions legislatives
(ara estem en lluita per poder votar altres coses) i, per tant, creiem que hi ha tota una
generació que no s’ha pogut dotar del fet de poder decidir i construir un model
constitucional propi i sempre hem vist un model i un Cap d’Estat imposats per unes
determinades circumstàncies: la imperiosa necessitat de construir una democràcia per
part d’aquells que havien patit la dictadura durant 35 anys.
Per això creiem que és el moment oportú, un cop abdicat Joan Carles de Borbó, de
poder sotmetre a debat quin és el model d’Estat que volem, quin tipus de relació
Catalunya-Estat espanyol volem i, en aquest cas, sotmetre a referèndum si la
ciutadania de l’Estat espanyol vol una forma democràtica (República) o una forma de
Monarquia per al Cap d’Estat. Sense res més, per fer-ho breu, agrair l’esforç de
consens que hi ha hagut i demanar, també, al Grup de CiU que voti a favor d’aquesta
moció. Crec que seria una bona notícia que la Diputació de Barcelona l’aprovés.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: diputats, diputades, nosaltres subscrivim
aquesta moció i, per tant, li donem suport bàsicament amb dos arguments. El primer
és que tots nosaltres, que som fruit de la democràcia representativa, sabem que la
gent reclama, cada vegada més, poder participar més en les decisions de les
institucions, un aprofundiment democràtic i més democràcia directa, cosa que es veu
en molts àmbits: des de qüestions d’àmbit estrictament local, fins a qüestions d’àmbit
nacional. I un exemple claríssim és el reflectit en el segon punt d’aquesta moció. El
80% de la població catalana vol decidir el seu futur polític mitjançant un referèndum el
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9 de novembre. És evident que això no té aturador i que, per tant, el dret de la
ciutadania a decidir és un dels elements que s’han de poder implementar tant a casa
nostra com en el conjunt de l’Estat i és un principi jeràrquic de primera magnitud, ja
que no hi ha res més fort que la voluntat de votar de la població, la democràcia, encara
que es vulgui posar-hi en front textos de caràcter constitucional. És molt més important
la democràcia que una constitució i, per això, creiem que és un principi que s’ha
d’aplicar sigui on sigui i, per tant, compartim aquest principi d’aprofundiment
democràtic i de democràcia directa i participativa.
En aquest moment s’incorpora a la Sessió el diputat del Grup de Convergència i Unió,
Sr. Josep Salom i Ges.
El segon aspecte que considerem fonamental és que, independentment de sentir-nos
compromesos amb la forma política de l’Estat, és evident que, quan decideixes si has
d’estar governat per una monarquia o per una república, és de tal magnitud la decisió
que cal ser consultada i, per tant, ens sembla un element que ha de ser decidit per la
ciutadania. I més encara en el moment en què s’arriba a la Monarquia: la transició
política en l’Estat espanyol. Per tant, nosaltres abonem, com a força política,
l’enriquiment i l’aprofundiment de la democràcia directa i participativa, fet que creiem
que ha de comportar la consulta dels temes significatius quan la ciutadania la demana,
com és el cas de Catalunya. Ens sembla que aquest és un criteri extensible a totes les
democràcies, fins i tot a un territori amb el qual no ens sentim vinculats, i tot el que és
el model d’Estat ens sembla pertinent que es decideixi d’aquesta manera. Sobre
l’opció Monarquia-República, com la portem a les nostres pròpies sigles, m’estalvio
qualsevol altre comentari, però em sembla que passar-se territoris i vassalls per via
sanguínia em sembla bastant anacrònic.
A continuació intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Evidentemente, votaremos en contra de esta moción porque a nadie se le escapa
que, en España, tenemos una monarquía parlamentaria, lo cual significa que es una
democracia donde todo lo que acontece con la Corona exige la intervención de las
Cortes, y las prioridades de hoy en día se sitúan en otro sentido: superar la recesión.
Estamos saliendo de una crisis económica importante y abrir debates sobre el Estado
no es, creo, la mejor manera de dar seguridad jurídica a los inversores y a la propia
economía, ya no solamente la española sino la del resto de Europa.
A pesar de ello, España está demostrando ser una economía desarrollada, un país
con derechos y libertades, abierto al futuro y más respetado internacionalmente, cosa
que el papel del rey don Juan Carlos ha posibilitado de manera muy importante y el
rey ha tenido un papel muy importante en estos avances que actualmente tenemos.
¿Qué se pide a un jefe de Estado? Responsabilidad, serenidad, preparación, carácter,
competencia, madurez y sentido de la democracia. Todas ellas concurren
perfectamente en Felipe VI y esta es la jefatura del Estado que tenemos actualmente,
que no se ha impuesto, como se ha dicho aquí. La votaron todos los españoles en su
día y, especialmente por amplia mayoría, los catalanes. Por tanto, no es un jefe de
Estado impuesto sino que la jefatura del Estado está ratificada y consensuada,
especialmente por Cataluña, y quien quiera un nuevo modelo de Estado preséntese a
las elecciones generales con esta propuesta, a ver si logra la mayoría para hacerlo,
porque algunos lo proponen cuando se hallan en la oposición y cuando gobiernan se
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olvidan de ello. Por lo tanto, quien la quiera que la proponga y consiga la mayoría en
unas elecciones para hacerlo, porque no por presentar más mociones como ésta se
tiene la mayoría para cambiar modelo y jefatura del Estado y, a día de hoy, quienes
piensan el contenido de esta moción no son mayoría en España porque así está
compuesto el Congreso, que es donde se tiene que juzgar y cambiar la jefatura del
Estado. Y repito, una jefatura del Estado ratificada por el pueblo español y, muy
especialmente, por los catalanes.”
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Ara és un moment especialment i segurament
oportú per poder presentar una moció en aquest sentit i el primer que voldríem fer, des
del Grup Socialista, és agrair també l’esforç, per part dels altres grups signants
d’aquesta moció, per poder trobar un text i un redactat on ens puguem trobar còmodes
i compartir opinions i posicionaments. Ho dic perquè la moció no pretén canviar el
model d’Estat, el que simplement pretén és posicionar-se, elevar la veu, expressar què
pensem i convidar a la reflexió.
A partir d’aquí, la recent abdicació del rei Joan Carles posa de manifest la necessitat,
amb tranquil·litat i serenor, de poder plantejar-nos quins són els elements i el model
d’Estat de què ens volem dotar. Pot ser el que ja tenim, que és una monarquia
parlamentària, o pot ser el moment de plantejar-se una altra cosa, però jo crec que la
maduresa d’un poble, la tranquil·litat i la serenor ens han de permetre poder fer
aquestes reflexions sense cap tipus de problema. I pensem això perquè, evidentment,
la transició política es va fer en unes determinades circumstàncies i ens va deixar
sense resoldre alguns elements i algunes qüestions molt importants. Probablement, en
aquell moment, hi va haver molta gent a favor de la consolidació de la democràcia i va
renunciar, probablement (i dic probablement) i suposadament, a determinats principis
republicans. Ja han passat quaranta anys i, des del nostre Grup, pensem que potser
ha arribat el moment de plantejar-nos tranquil·lament aquestes i altres qüestions
perquè estem, com diu el títol de la moció, per una reforma constitucional, en què es
puguin plantejar aquest tema i altres igualment importants, alguns de l’àmbit social,
que són els prioritaris per a nosaltres.
Dit això, la moció simplement convida a la reflexió i demana al Govern de l’Estat poder
impulsar aquest procés, en el qual la ciutadania pugui decidir lliurement quin és el
model d’Estat i com escollim el seu Cap. I aquí segurament aniré una mica més enllà
del meu Grup en dir que potser ha arribat el moment de pensar que un Cap d’Estat ha
de tenir o complir una sèrie d’atributs que crec que ens ha explicat molt bé el portaveu
del PP però, si en un moment donat, no ens agrada o pensem que no ha satisfet les
expectatives, no estaria malament canviar-lo, cosa que no permet la Monarquia. A
partir d’aquí, parlo en nom del meu Grup, el que fem és reclamar a l’Estat espanyol
que impulsi aquest procés, que la gent pugui decidir i, evidentment, fer el trasllat
oportú, de manera que votarem favorablement aquesta moció a banda de signar-la.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Per posicionar-nos quant a aquesta moció. La veritat és que
aquesta moció ha anat variant al llarg dels dies i, des de la primera proposta, hi ha
hagut canvis substancials perquè la primera proposta parlava de model d’Estat i la
darrera parla de consulta. Una variació cap a una moció molt més centrada a decidir i
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no imposar quin model d’Estat volem ni proposar un inici de canvi sense haver passat
per les urnes, on es pregunta als ciutadans què volen. Per tant, des de l’inici fins ara,
CiU ha anat variant el seu posicionament i, de fet, no ha estat en les negociacions, ha
anat recollint el que aportaven els altres grups i, finalment, poc abans de començar el
Ple, n’hem tingut la definitiva. Penso que Secretaria tenia algun problema amb les
signatures justament per aquesta pressa.
Nosaltres, com a Grup de CiU, majoritàriament estem a favor de la moció, ja que
entenem que poder posar en mans dels ciutadans la decisió d’una qüestió com
aquesta no deixa de ser un exercici democràtic i, per tant, insisteixo en aquesta visió
majoritària de CiU, però semblaria que algun dels diputats estaria prop de l’abstenció,
per la qual cosa, tot i que la majoria està al costat de la moció, donem espai per tal que
algun dels diputats es pugui abstenir. Dit això, el nostre posicionament és que per la
majoria hauríem d’estar a favor però alguns diputats podrien votar diferent.
La Presidència manifesta que hi haurà catorze diputats que votaran a favor i sis
votaran abstenció, per la qual cosa votarem a mà alçada.
Vots favorables: Els president, Sr. Salvador Esteve i Figueras, la Vicepresidenta
segona, Sra. Mercè Conesa i Pagès, el Vicepresident tercer, Sr. Joaquim Ferrer i
Tamayo, els diputats i diputades senyors Andreu Carreras i Puigdelliura, Marc Castells
i Berzosa, Carles Combarros i Vilaseca, Jaume Ciurana i Llevadot, Joan Carles García
i Cañizares, Josep Oliva i Santiveri, Joan Puigdollers i Fargas, Ramon Riera i Bruch,
senyora Maria Mercè Rius i Serra i senyors Carles Rossinyol Vidal i Josep Salom i
Ges.
Vots en contra: Cap
Abstencions: el Vicepresident primer, Sr. Ferran Civili Arnabat, els diputats senyors
Gerard Ardanuy i Mata, Ramon Castellano i Espinosa, Joan Roca i Lleonart, la
senyora Mireia Solsona i Garriga i el senyor Jordi Subirana i Ortells.
Intervé de nou la Sra. Díaz, qui diu: President, si em permeten; ja sé que no toca però
és per fer una correcció que s’ha colat en el primer acord que diu decidir o escollir en
un referèndum. Ambdós verbs signifiquen el mateix, però crec que el redactat no ha
quedat correcte.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (17), d'Iniciativa per Catalunya Verds
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4),i d'Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (2), el vot en contra del Partit Popular (6) i l’abstenció de sis diputats
de Convergència i Unió (6) sent el resultat definitiu de 37 vots a favor, 6 vots en contra
i 6 abstencions.
2.- Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, de
rebuig a l’acord comercial “Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió” entre la
Unió Europea i els Estats Units.
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MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUIA-EPM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE
REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I
INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS
“La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant, d'esquena
a la ciutadania i als seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un
ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que representa un seriós perill per
a la democràcia i la deguda protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut,
anteposant l'interès comercial dels inversors i empreses transnacionals a l'interès
general.
L'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), en
perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació dels
mateixos a les empreses transnacionals, així com a les compres i licitacions de béns i
serveis de les Administracions Públiques, posa en perill tots els serveis públics i les
compres públiques, en tots els nivells de poder, i compromet l'habilitat dels
representants elegits per administrar lliurement les seves comunitats locals i
promocionar la indústria, l’ocupació i les iniciatives locals.
El TTIP entre la Unió Europea i els Estats Units, va molt més allà del comerç ja que
l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida
quotidiana. Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels
productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot
podria canviar profundament la manera en què usem les institucions democràtiques
per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la
ciutadania.
D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra consideració
social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les
comunitats locals es troben, elles mateixes, dominades per ajustaments estructurals
restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor.
Aquesta lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals
per subministrar els serveis públics i satisfer les necessitats socials de les seves
poblacions, atenent a polítiques i plans de desenvolupament industrial i de foment de
la indústria i l’ocupació locals.
Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP, és una
vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El
mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està
classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que
exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els
acords comercials (com va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificació, ACTA), només
se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació. O la petició de grups parlamentaris
al Congrés que també ha estat rebutjada, en el mateix sentit de conèixer les propostes
dels acords.
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals
nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals
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d'arbitratge. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes
ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen
en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest
organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries
afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o
preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i
de representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles
impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que
no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació
de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden
tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap
reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses
transnacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per
aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de
manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense
precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees
establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels
serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions
públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable
a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de
determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns públics.
Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural
en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la
cultura en general, referents del nostre patrimoni i la nostra identitat.
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure
Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials
bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any
2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el
multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE.
En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria
suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més
pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la
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cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global
per enfrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i
la protecció del medi ambient.
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del
darrera que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi
ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una
clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions
públiques.
Atès que aquests acords, pel que respecte a les administracions locals: comportaran
l’eliminació programada i progressiva dels serveis públics i suposa, aquest fet, un
debilitament de la cohesió social i la garantia de drets al conjunt de la ciutadania i una
pèrdua del control públic que preserva i garantitza l’accés als béns comuns i a la
creació de nous serveis públics, al mateix que afavoreix la indústria de proximitat i
l’ocupació local.
serveis
Atès que les administracions locals estan obligades a resoldre els reptes socials,
econòmics i mediambientals i, consegüentment, a defensar la universalitat dels
serveis públics i la protecció de la ciutadania.
Per tots aquests motius exposats, el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de
Barcelona proposa els següents acords
ACORDS
Primer.- Manifestar el rebuig de la Diputació de Barcelona al TTIP. Instar al Govern de
l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu
rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la
Inversió (TTIP) entre la Unió Europea i Estats Units i suspendre les negociacions del
TTIP.
Segon.- Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys
negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de
l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de
l’Estat espanyol el seu recolzament a totes les iniciatives dirigides a mantenir el
caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils.
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques i al Ministeri d’Economia i Competitivitat, a la Comissió
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el
Senat de l’Estat espanyol.”
La Presidència, cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, qui diu: Amb la voluntat
de no allargar massa el Ple i no generar polèmiques (si no em provoquen, que si ho
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fan, llavors sí que l’allargaré), expressar algunes qüestions sobre aquesta moció que
sembla parlar d’un tema global que no afecta el món local. I el que vull remarcar en la
meva intervenció és que no és així.
El Tractat de Lliure Comerç EUA-UE i els seus termes tindran molta importància en el
món local, ja que el text que avui està en negociació diu que, per exemple, no es tindrà
en compte el principi de prevenció en la normativa sanitària, principi que actualment
regeix a la UE, sinó que es tindran en compte els principis que regeixen als EUA i, per
tant, els ajuntaments perdrem competències en aquesta matèria i ens haurem d’acollir
a les normes sanitàries dels EUA en aquells productes importats d’EUA. Alguns
exemples: les cuixes de pollastres, que sobren en quantitats milionàries als EUA, i no
és broma, són netejades amb clor, un producte prohibit per la legislació de la Unió
Europea, i el món ja està inundat per aquestes cuixes amb clor, que arribaran a les
nostres botigues, sense cap control de la Unió Europea. Les empreses que prestin
serveis a les administracions públiques, en els temes mediambientals i de prestació de
serveis, podran acollir-se, si són dels EUA, als convenis laborals dels EUA, cosa que
sembla molt exagerada però no ho és i, si segueixen els debats que s’estan donant
sobre aquest tema a la Comissió Europea, es demostra.
Per tant, hi haurà una afectació directa sobre les competències municipals en temes
de control i de seguiment dels serveis públics que nosaltres mateixos prestem o sobre
algunes competències tan importants per a nosaltres com la seguretat alimentària, que
és la seguretat de les persones. Per tant, la moció té una importància cabdal per al
món local i esperem que sigui aprovada i que, en tot el procés que hi ha de negociació,
aquest tractat no sigui aprovat en els termes actuals de la seva negociació.
Recordar que, en 2014, es compleixen vint anys dels primers tractats de lliure comerç
entre EUA, Canadà i altres àrees del món. En són molts els exemples i sembla que la
Diputació, des de la seva àrea internacional, podria preguntar i estudiar què han
suposat en algunes àrees del món pel que fa a les competències locals i la qualitat
dels serveis públics locals prestats.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres no signem aquesta moció però sí
li donarem el nostre vot favorable i ho fem des d’una posició, podríem dir, altament
preventiva. De fet, ara mateix, ens acabem d’assabentar del fet que igual no podrem
menjar més pollastres raça Prat, que, com tots sabem, té un gran valor gastronòmic.
El motiu pel qual li donem suport és que veiem amb preocupació les notícies que ens
arriben però no sabem què n’hi ha de cert, cosa que contradiu un dels principis que
considerem bàsics en política: la transparència. Ens neguiteja que s’estigui negociant
un acord transatlàntic de lliure comerç i inversió on no sabem ben bé què s’està
parlant i que allò que ens arribi sobre la negociació siguin uns conceptes absolutament
neoliberals en línia amb els d’aquests grans acords, que afecten molts sectors, que
acaben fent que s’ignorin les legislacions locals i que qualsevol consideració social
quedi en un segon terme, a més d’afavorir les grans corporacions per damunt de les
PIMES (no sé de què viurem ni qui generarà llocs de treball). Al final, en definitiva,
aquest tractat xoca amb el criteri de subsidiarietat, essencial en el municipalisme
català i, per tant, aquesta preocupació que tenim entorn a les poques notícies que
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tenim, la confusió de les notícies que tenim i la dificultat de fixar l’evolució d’aquest
tractat, fa que votem a favor de la moció.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Bueno, esta es una de esas mociones que podemos ver repetidas aquí cinco o seis
veces más en el futuro, porque es verdad que el TTIP está en un estado más que
embrionario y, por lo tanto, cuando se sepa de qué habla, lo traeremos al Pleno para
cubrir tiempo.
Mire, el libre comercio es esencial no sólo para la economía europea sino para la
formación de la UE y todo lo que sea eliminar las barreras comerciales ayuda a
nuestras empresas y a crear más puestos de trabajo. No sé cuántos pollos compra
España a los EEUU pero seguramente podremos venderles más cava y jamón que
ahora pero, al final, lo que en principio quiere hacer el TTIP es mejorar las relaciones
trasatlánticas y crear más oportunidades para las empresas (y para los ciudadanos,
por lo tanto) para intentar ayudar al crecimiento económico y a la creación de empleo
tanto en Europa (por lo tanto, en España) como en EEUU.
IU ya presentó esta moción en el Congreso, siendo rechazada por PP y PSOE, y
seguramente nos la volveremos a encontrar aquí. Tan embrionario es el TTIP que no
ha pasado siquiera por el Parlamento Europeo, quien lo tiene que aceptar, aprobar y
ratificar antes de trasladarlo a los estados miembros de la UE pero, bueno, para
acabar, creo que, por su interés económico, social y laboral para la UE (España
incluida), prefiero firmar un tratado de libre comercio con EEUU antes que con la Cuba
comunista o la Venezuela reaccionaria y totalitaria de Maduro, por ejemplo. Y es
preferible suprimir barreras a no intentar suprimir las existentes o crear nuevas
barreras.”
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: En aquest sentit, per manifestar que els
socialistes, no només a la Diputació, tenim una posició crítica i no de rebuig frontal a
aquest Tractat, per la qual cosa anuncio i avanço la nostra abstenció en aquesta
moció.
D’una banda, el TTIP pot suposar, en el futur, una oportunitat de creixement i de
creació d’ocupació. Aquesta és la part bona i són els beneficis que pot comportar en el
futur, però també és cert que tenim una posició crítica pel fet de com s’han portat fins
ara aquestes negociacions, amb una total manca de transparència, i és per això que el
que defensem és un acord que contribueixi a crear una ocupació de qualitat, que
beneficiï els treballadors i els consumidors europeus i que, per tant, pugui generar
oportunitats per a la nostra economia.
També tenim molt present el fet que el Parlament Europeu ha d’obtenir garanties, que
aquest Tractat contribuirà a la protecció de la salut i del medi ambient. És a dir, hem de
tenir garanties que fins ara no hem tingut en temes socials, laborals i mediambientals i,
per tant, no ha de posar en perill els sistemes de serveis públics. Els EUA també han
de fer passos de cara a protegir els drets laborals i pensem que no s’ha d’acceptar cap
acord sense uns compromisos clars per acabar amb l’escàndol de l’espionatge
massiu. Tampoc no permetrem que s’estableixin mecanismes jurídics que
contravinguin o puguin eludir el marc legal existent i, per últim, acabaré com he
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començat: el Parlament Europeu ha de mantenir i reforçar el seu paper de control i de
seguiment d’aquestes negociacions així com defensar una major transparència que no
hem tingut precisament fins ara. Per aquesta posició crítica, torno a dir, vigilant però no
de rebuig total perquè podria significar beneficis per a la UE, el nostre Grup s’abstindrà
en aquesta moció.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Primer, per posicionar el vot. Justament pel mateix que s’ha
comentat en diferents intervencions, votarem en contra perquè estem en una situació
absolutament embrionària i es fa molt complicat manifestar-se quan es reconeix que
no es coneix i, de fet, en la pròpia moció es parla de secretisme i de manca
d’informació però, en canvi, li estem atribuint temes i qüestions que desconeixem, per
la qual cosa es tan lògic votar-hi a favor com en contra, justament per això.
En aquest sentit, quan hi ha un tractat d’aquest calat entre la UE i els EUA,
evidentment els estats membres de la UE l’hauran de ratificar abans de votar-lo i, fins i
tot, segons en quin Estat, s’haurà de sotmetre al control del seu tribunal constitucional.
Per tant, la possible aprovació del TTIP per part de l’Estat espanyol i les seves
conseqüències en el món local és un tema d’una immensa llunyania i permetin-me que
sigui un pèl frívol perquè s’ha muntat un pollastre (perdó per l’expressió, que ja s’ha fet
servir) per una cosa que no coneixem, una cosa molt complicada. I permetin-me que
sigui una mica més frívol (insisteixo, molestar no és la meva voluntat): si es triga molts
anys per arribar a un acord sobre aquest tractat, que està en fase embrionària, i atès
que ens diuen que Catalunya serà exclosa del món mundial, doncs és evident que ja el
discutirem quan arribi, perquè ara no és el moment de discutir-lo. Per tant, insisteixo, el
nostre vot serà negatiu per aquest desconeixement.
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Mirin, no anava a intervenir però intervinc.
Escoltant la intervenció del portaveu de CiU i fent esment a un tema que ens preocupa
molt, que ve relacionat amb el TTIP i que sí coneixem, no amb profunditat però sí una
mica bé, que és la seguretat alimentària, competència dels ens locals, m’agradaria si
hi ha un compromís, per part del Govern de la Diputació, que els serveis de consum de
la Diputació de Barcelona, un cop hagi estat ratificat el TTIP, facin un estudi exhaustiu
sobre la normativa dels EUA en seguretat alimentària i el que comportaria la
comercialització dels productes alimentaris d’aquesta procedència en els municipis de
la nostra demarcació perquè, per a mi, no és un tema on es pugui fer cap frivolitat el
fet que productes nord-americans tenen (i li parlo amb coneixement de causa) additius
terminantment prohibits per la UE i, en aquesta sala, hi ha alcaldes que fan notes de
premsa sobre la quantitat d’aliments decomissats no produïts a la UE. Un cop vigent el
TTIP, no podran decomissar cap gènere produït als EUA.
De nou intervé el Sr. García Cañizares, qui diu: A veure, senyor Mañas. Sé
perfectament el que parlo i no només perquè estic portant els temes internacionals de
la Diputació de Barcelona, sinó perquè la meva especialització professional està en el
camp alimentari des de fa més de trenta anys, per la qual cosa sé perfectament de què
parlo.
El que li estic dient és que la frivolitat és portar al Plenari una qüestió que és tan
embrionària que no en podem treure cap conclusió i tot són suposicions. Ja ho entenc.
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De tot es pot dubtar i el que vostès fan és dubtar abans d’arribar l’acord definitiu. Hi
estic d’acord i, si pensem en Descartes, i aquella màxima de “pienso, luego existo”, és
impossible no dubtar de tot, cosa que estem fent. Ja decidirem quan la cosa estigui
més avançada.
I el Ple n’acorda rebutjar la moció 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 (20) i del Partit Popular (6), i l’abstenció del Partit dels Socialistes
de Catalunya – Progrés Municipal (17), sent el resultat definitiu de 6 vots a favor 26
vots en contra i 17 abstencions.
3.- Moció que presenten els grups d’ERC-AM, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la
Diputació de Barcelona, de suport al model d’escola catalana i al sistema
d’immersió lingüística.
“El model d’immersió lingüística i el model d’escola catalana que ha tingut llarga vida a
casa nostra està sent, des de fa un temps, el centre d’un debat provocat i creat de
forma interessada que se situa lluny de qualsevol deliberació relacionada amb la
qualitat, els resultats educatius o els mètodes pedagògics aplicats.
El debat s’ha obert a conseqüència de la deslleialtat institucional del govern espanyol
en matèria d’educació i d’un procés judicial obert després que cinc famílies
reclamessin el castellà com a llengua vehicular en l’ensenyament dels seus fills.
El 10 de desembre de l’any passat, el 2013, i després que fos impulsada pel ministre
Wert, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar la Llei orgànica de millora de la qualitat
educativa (LOMCE), malgrat el rebuig expressat de forma àmplia i reiterada per la
comunitat educativa, diverses forces polítiques i socials de Catalunya, i fins i tot el
propi Govern de la Generalitat, en veure perillar el sistema d’immersió lingüística i les
competències assumides i amb aplicació vigent en matèria educativa.
Poc més tard, i entre altres qüestions, el passat mes de gener el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va acabar dictant una sentència que avalava la imposició d’un
25% d’hores lectives en castellà en 5 escoles de Catalunya. Aquest fet ha aixecat
noves reaccions en defensa del model d’escola catalana i d’immersió lingüística.
Al llarg d’aquest temps, de fet, han estat nombroses les mostres de rebuig a qualsevol
imposició arribada com a conseqüència de la judicialització i la voluntat de crear un
problema inexistent al voltant del model d’escola catalana i del sistema d’immersió
lingüística. Una prova la trobem el passat 14 de juny quan una representació important
de la ciutadania, cridats per la plataforma Somescola.cat, es va manifestar de forma
festiva i reivindicativa en favor de la continuïtat del model educatiu que té un ampli
suport social i polític.
Recentment, fins i tot el Consell d’Estat s’ha pronunciat en contra d’una de les
mesures que havia previst el govern espanyol. La llei obliga els centres a atendre les
peticions dels pares que vulguin escolaritzar els seus fills amb el castellà com a
llengua vehicular. El decret que desenvolupa aquesta llei, a més, obliga a la
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Generalitat a assumir totes les despeses d’escolarització en un centre privat d’aquelles
famílies que hagin decidit escolaritzar els seus fills en castellà en un d’aquests centres.
En aquest sentit, el Consell d’Estat ha instat al Ministeri d’Educació a revisar el reial
decret que obliga la Generalitat a pagar l’escolarització en castellà en aquests centres
privats.
Com a representants electes integrants d’una institució que col·labora i coopera amb
els ens locals de la demarcació de Barcelona, i amb el convenciment que cal continuar
desplegant i aplicant la Llei d’Educació de Catalunya i el sistema d’immersió
lingüística, i per tots els motius exposats anteriorment, els grups d’ERC-AM, CIU, ICVEUiA-EPM i PSC, proposen al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels
següents acords:
PRIMER. Refermar el compromís de la Diputació de Barcelona amb el model d’escola
catalana i d’immersió lingüística, i rebutjar els reiterats intents de trencar, amb
arguments no pedagògics, la continuïtat d’un sistema educatiu que s’ha demostrat
exitós.
SEGON. Mostrar el suport a totes les mobilitzacions ciutadanes i de la comunitat
educativa d’arreu dels territoris de parla catalana, per a una educació digna, pública,
de qualitat i en català, i de rebuig a la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa
(LOMCE).
TERCER. Després de les sentències que imposen un 25% d’hores lectives en castellà
en 5 escoles de Catalunya, manifestar el suport a totes les accions que emprengui el
govern de la Generalitat de Catalunya en defensa de l’aplicació del règim competencial
propi en matèria educativa, la Llei d’Educació de Catalunya i el sistema d’immersió
lingüística.
QUART. Mostrar de manera explícita el rebuig a la mesura inclosa en el decret de
desplegament de la LOMCE per la qual es preveu que la Generalitat pagui
l’escolarització en centres privats dels alumnes que vulguin el castellà com a llengua
vehicular.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, i la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.”
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Aquesta
moció de suport al model d’escola catalana i al sistema d’immersió lingüística,
lamentablement, és un clàssic perquè, amb aplicacions conjunturals corresponents al
moment en què vivim, és un tipus de moció que es presenta a moltes institucions i és
votat massivament per les mateixes formacions polítiques que avui mateix subscrivim
aquesta moció i és, lamentable, perquè ens trobem contínuament davant d’uns atacs
al coneixement de la llengua catalana.
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Jo diria que hi ha dos aspectes, en aquests darrers temps, que incorporen una situació
de gravetat al model d’escola catalana i al sistema d’immersió lingüística. Un és l’atac
territorial. Hem vist recentment manifestacions massives a Catalunya en defensa del
model d’escola catalana, llargues vagues de fam a les Balears per defensar el model
d’escola balear, manifestacions massives al País Valencià en defensa de la llengua i
hem vist com, senzillament i en un atac al nomenclàtor, es canviava la llengua a la
Franja, per la qual cosa hi ha un element territorial altament preocupant i, a més, hi ha
un element dins de Catalunya que, concretat en la LOMCE, continua no només
intentant malmetre el model d’escola pública catalana sinó, també, el sistema
d’immersió lingüística.
Penso que tots els que vivim a Catalunya som perfectament conscients del fet que mai
no hi ha hagut cap conflicte lingüístic per la immersió lingüística i que, senzillament,
s’ha volgut provocar un conflicte polític que és clarament perdedor en les institucions,
és a dir, clarament minoritari i que la seva persistència en el temps es va judicialitzant
a veure si hi ha alguna possibilitat d’èxit. Aquestes petites possibilitats d’èxit s’han anat
traduint en algunes sentències que arriben a un procés d’inviabilitat dintre del model
d’escola catalana i la LOMCE vol consolidar aquestes petites demandes. Per exemple,
jo pregunto cada any a totes les famílies escolaritzades de la ciutat de Barcelona,
quantes famílies han demanat incrementar llur atenció educacional en castellà i
sempre estem en el 0,0%; llavors això representa que se’n fa un gra gros i una causa
política i ara resulta que la LOMCE fixa en 6.000 euros/any/nen per tal que una
persona que va a l’escola catalana per estudiar el 25% de les classes en castellà, cosa
senzillament ridícula fins al punt que el Consell d’Estat ha donat un cop d’atenció al
Ministeri en el qual es deia que es passava de la ratlla.
Per tant, com he dit, ens sembla lamentable que estiguem contínuament parlant d’una
qüestió que s’intenta, artificialment, convertir en un conflicte polític ja que no pot ser,
perquè no ho és, un conflicte de caràcter escolar o lingüístic. Però, amb tot això, el que
sempre acaba passant és que es vulneren els drets i els deures dels catalans al
coneixement de la nostra llengua i al coneixement de les llengües. Fa ben poc, el
conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya presentava les últimes
estadístiques de coneixement i continua produint-se una circumstància incontestable:
encara es dóna el fet que no tota la població de Catalunya coneix, parla, llegeix i escriu
el català, per la qual cosa són evidents la vigència i la importància de l’existència del
mètode, que ha estat exitós i reconegut internacionalment, d’immersió lingüística per
tal que tothom acabi coneixent la llengua pròpia del seu país.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Manifestar el nostre vot
favorable a la moció.
Tot segui intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Votaremos en contra porque, al final, lo que se hace es poner en duda una sentencia
judicial y las sentencias judiciales intentan poner en su sitio aquello en lo que una
persona ve su derecho vulnerado y, por lo tanto, la justicia le da la razón, por lo cual
no vamos a poner en tela de juicio una sentencia, nos guste o no, ya que hay una
separación de poderes, propia de un Estado democrático.
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Se habla de un modelo de éxito. De éxito, nada, cuando hay más de un 20% de
abandono escolar y fracaso escolar. Más aún cuando, hace unos dos años, el señor
Prats reconocía, ante la Comisión de Universidades y Enseñanza del Parlamento de
Cataluña, que el Informe PISA se hace solamente en catalán y, por ello, no mide la
comprensión lectora en castellano. Luego, se habla mucho del Informe PISA aunque
no se dice cómo se hace este tipo de valoraciones.
Y al final se trata del hecho que no se trate el castellano cual lengua extranjera en la
educación de Cataluña, ya que es una lengua oficial y, además, nosotros defendemos
el uso no de dos sino de tres lenguas en la educación. Esta es nuestra propuesta.
Exactamente como hacen los niños catalanes en la gran mayoría de escuelas privadas
que existen en Cataluña. ¿O es que el castellano es malo para la cohesión solamente
en el caso de los niños de clases trabajadoras que acuden a las escuelas públicas o
concertadas catalanas? Yo supongo que, por coherencia, ningún padre
nacionalista/independentista llevará a su hijo/a a un colegio privado en Cataluña o, a lo
mejor, no es tan coherente su pensamiento. Seguramente, en algunos municipios del
área metropolitana de Barcelona hará falta inmersión lingüística en catalán pero,
posiblemente, en algunos municipios de la Cataluña interior hará falta la inmersión
lingüística en castellano aunque, de eso, no les interesa hablar.
No sé por qué les molesta tanto que se pueda estudiar castellano cuando, al fin y al
cabo, es un idioma oficial y propio de Cataluña, con el cual, además, no solamente
podemos entendernos con nuestros compatriotas sino que nos permite comunicarnos
con quinientos millones de personas en el mundo, que son quinientos millones de
puertas en un mundo cada vez más globalizado donde los idiomas y su aprendizaje
cobran un papel fundamental e importantísimo en la educación de nuestros hijos. Para
acabar, recordar que estudiar castellano no es un deber sino un derecho, el cual,
muchas veces no se reconoce y se vulnera en Cataluña.”
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Moltes vegades, el problema és que creem
problemes de manera artificial i aquest és un cas on és una realitat incontestable el fet
que no tenim cap problema ni a les escoles, ni al carrer amb la ciutadania, per la qual
cosa aquest és un problema artificial que alguns s’han entestat a crear. Dit això, el
Consell d’Estat torna a instar el ministre, per quarta vegada, per corregir una
normativa, el decret sobre el castellà, cosa que implica un dictamen crític sobre la
posició del Ministeri i del ministre, especialment en el cas d’aquesta controvertida
LOMCE.
Nosaltres també som defensors de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística
per molts motius. Ara n’explicitaré simplement dos. Un és el seu èxit, reconegut en
l’àmbit internacional. El segon, crec que avui no cal fer un decàleg, és el fet que, quan
nens i nenes surten de les escoles, demostren una competència en castellà igual a la
dels alumnes de la resta del territori de l’Estat, fet pel qual no sé on és la preocupació.
Què diu el Consell d’Estat al ministre Wert? Que la idea que les autonomies paguin,
amb fons públics, col·legis privats per tal que donin classes en castellà als estudiants
que no disposin d’una oferta pública pot obrir la via a possibles abusos. I això és el que
també ens preocupa. Per tant, crec que, amb aquestes clares i succintes explicacions,

71

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

crec que no és la primera vegada ni, malauradament, l’última, que portem al Ple una
moció en aquest sentit, no només hem signat la moció sinó que li donem total suport.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Molt breument perquè n’hem parlat aquí moltes vegades i és
evidentment que sempre ens repetiríem. La immersió lingüística no és un problema a
Catalunya, fet que s’ha demostrat i se seguirà demostrant amb dades, i reiterar el que
s’ha dit aquí: estem perdent el temps en qüestions realment estèrils perquè els
estudiants de Catalunya no tenen cap problema en aquest sentit però, en canvi, durant
tots els anys de democràcia, més de 35, no hem estat capaços de consensuar una llei
d’educació, ja que cada govern que ha passat per l’Estat ha proposat la seva pròpia
llei d’educació i, al final, el que ens hauria de preocupar no és tant si immersió
lingüística sí o no o l’ensenyament en castellà o en català. Cal recordar que el model
català ha estat un model d’èxit. En tot cas, reitero el que ja vaig dir en una altra
intervenció: el que hauríem de fer és fer política amb majúscules, cosa que vol dir
consensuar, a tots els nivells, una llei d’educació que fes els nostres estudiants més
competents, més ben formats i més bons ciutadans del futur i deixar de discutir
qüestions que s’evidencien, amb el pas del temps, com no polèmiques. Sí han estat
polèmiques, però no han estat problemàtiques per als estudiants ni per als que ens
hem format en aquest model. Per tant, som ponents de la moció i, evidentment, hi
votarem a favor.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (17), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i
el vot en contra del Partit Popular (6) i sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 6
vots en contra.
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre els
números 4045 i 5161, ambdós inclosos, de l’any 2014 i dels acords adoptats per la
Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 8 i 29 de maig de
2014.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència dóna la paraula a la Portaveu
del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, Sra. Díaz,
qui diu:
Per demanar-li l’empara en la resposta d’una pregunta, en realitat d’un seguit de
preguntes que vam formular el 21 de maig de 2014. N’esperàvem la resposta en el Ple
del mes passat, celebrat el 29 de maig, però hem reclamat, durant aquest mes i en
diverses reunions, aquesta resposta. No ha estat possible i ara el que demanem és,
simplement, que ens arribi, si us plau, la resposta a les preguntes, sobre el projecte de
remodelació, condicionament i restauració de Maricel de Mar, Can Rocamora i Cau
Ferrat (Sitges), que ara llegiré:
-

Quin és el cost inicial del projecte de reforma d’aquestes edificis?
Quina és la quantitat per la qual es va adjudicar aquest projecte?
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-

Es va modificar el projecte inicial?
Quin és el cost de la possible modificació del projecte?
Quins imprevistos s’han donat en aquest projecte?
Quins costos han tingut aquests imprevistos?
S’han hagut d’abonar indemnitzacions?
Quant s’ha abonat per fer front a les possibles indemnitzacions i per
quins conceptes?
Quin ha estat el cost final de les obres de restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Casa
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges?

Aquestes són les preguntes. Ara fa més d’un mes que n’esperem la resposta.
L’esperàvem en el passat Ple, no s’ha produït tampoc en aquest Ple i, per tant,
President, ara li demanem la resposta, si us plau.
La Presidència respon a la Sra. Díaz i diu: De l’enumeració de la pregunta, es pot
deduir-ne la complexitat i, per tant, no era una pregunta que poguéssim respondre
amb molta celeritat. Les obres ja estan acabades i li podrem donar, per tant, resposta
sobre quin ha estat el cost final. Li haig de dir que tinc la resposta per signar sobre la
taula però entengui que ha estat una pregunta complexa per respondre tot allò que ens
demanava punt per punt. Rebrà la resposta la setmana que ve.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
13 hores i 15 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 541750 al 541783.
Barcelona, 24 de juliol de 2014
La Secretària General
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