Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 24 de juliol 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 i 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,
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, la Interventora General, senyora Teresas Raurich Montasell i el Tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència els diputats senyors Manuel Bustos i Garrido i Santiago
Oscar Cayuela i Tomás.
1.- Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Antonio
Bermudo i Ávila, del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, en
substitució de l’Il·lm. Sr. Jaume Bosch i Pugés.
Oberta la sessió, la Presidència manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia del Ple
ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat senyor Antonio Bermudo i
Ávila candidat electe del grup de PSC-PM per la Junta Electoral de Zona de
l’Hospitalet de Llobregat, segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central i
després d’haver donat compliment als requisits legalment i reglamentàriament
establerts. Tot seguit la Presidència demana al Sr. Bermudo i Ávila que s’acosti a la
Mesa Presidencial a l’objecte de prendre-li jurament o promesa del seu càrrec
conforme a la fórmula reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril.
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A continuació, el Sr. Bermudo i Ávila s’aixeca i lliura la credencial a la Secretària
General, qui manifesta que és conforme. Seguidament, s’acosta a la Mesa
Presidencial i el President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa
establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril: “Jureu o prometeu, per la vostra
consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la
Diputació de Barcelona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. El nou
diputat, Sr. Bermudo i Ávila, contesta “Si, ho prometo”.
Una vegada llegida la fórmula, el President procedeix a colocar-li la insígnia de la
Diputació de Barcelona i a partir d’aquest moment adquireix la condició de Diputat amb
els honors, drets, privilegis i obligacions pròpies del seu càrrec. Tot seguit el nou
diputat es dirigeix a seure al seu escó.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
2.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de juny de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals
3.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Carta de la Governança Multinivell a Europa.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
4.- Dictamen que proposa aprovar inicialment l’adhesió de la Diputació de Barcelona al
Consorci LOCALRET, així com els estatuts pels qual es regeix, i la minuta del Conveni
de col·laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la
Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci LOCALRET, i sotmetre
l’expedient a informació pública.
Intervenció General
5.- Dictamen que proposa aprovar el Compte General de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2013.
6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat d’execució
dels pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 30 de juny de
2014.
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7.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança
Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, en
relació amb les taxes del Palau Güell per a l’exercici 2014.
8.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança
Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, per
incloure-hi una nova taxa per ocupació del subsòl al Recinte Torribera de la Diputació
de Barcelona.
Servei de Programació
9.- 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.
10.- Dictamen que proposa aprovar el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2014”.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
11.- Dictamen que proposa donar suport institucional a la iniciativa per a la reforma
horària –Ara és l’hora- i creació d’un grup de treball adscrit a la Presidència.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
12.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de
Sant Hipòlit de Voltregà, del tram de la carretera BV-4608, entre els p.k. 18,000 i
18,085.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
13.- Dictamen que proposa informar favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal de la Muntada i el Marquet de les Roques (Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac) i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya.
14.- Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a la contractació de la concessió
demanial per a l’ús privatiu i explotació de les vinyes i les terres de conreu de les
finques de la Muntada i el Marquet de les Roques, dins l’àmbit del parc natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, i l’ús de l’habitatge del mas de la Muntada com a habitatge
permanent familiar.
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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 presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, per a
una elecció democràtica dels Alcaldes i les Alcaldesses.
2.- Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, contra
els bombardejos d’Israel sobre Gaza i en suport del poble palestí.
3.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i pels
presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern.
4.- Precs
5.- Preguntes
Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona per reclamar l’aturada del
conflicte a Gaza
El President dóna lectura a la declaració institucional i diu:
“Des de fa setmanes, la població palestina de la Franja de Gaza està patint les
conseqüències d’un conflicte armat que sembla no tenir final. Els bombardejos, la
invasió terrestre de l’exèrcit israelià han provocat la mort de centenars de persones,
moltes de les quals són infants. Famílies senceres han quedat sense les seves cases i
s’han provocat danys en infraestructures vitals. La immensa majoria de les víctimes
són civils.
A Gaza, amb els passos fronterers tancats, els ciutadans i ciutadanes no poden fugir i
són les víctimes innocents d’aquesta situació. Cal tenir present que l'atac directe sobre
objectius civils, provingui d’on provingui, a més d’inadmissible i reprovable, està
considerat un crim de guerra pel dret internacional. Aquests fets, per tant, cal que
siguin investigats i jutjats.
Com a electes locals, que tenim com a funció principal procurar pel benestar dels
ciutadans i ciutadanes, condemnem enèrgicament tot ús de la força i ens solidaritzem
amb la població de Gaza. No podem restar indiferents davant d’aquests fets. No hi ha
cap justificació per utilitzar la violència per a la resolució dels conflictes. Demanem que
s’aturin tots els bombardejos contra pobles i ciutats.
Reclamem als governs que s’impliquin en la recerca d’una solució al conflicte, que
sigui pacífica i justa per a tothom. Que no s’ataquin zones poblades i no s’utilitzin les
armes contra la població civil indefensa. Sol·licitem que la comunitat internacional actuï
immediatament per aturar tots els bombardejos, protegir la població civil i iniciar
negociacions de bona fe que condueixin a una resolució pacífica del conflicte.”
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2.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de juny de 2014.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 26 de juny de
2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalantse’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals
3.- Dictamen de data 14 de juliol de 2014, que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la Carta de la Governança Multinivell a Europa.
El Comitè de les Regions (CdR) és l’assemblea política de la Unió Europea (UE) que
representa els ens regionals i locals. Es va crear el 1993 amb el Tractat de Maastricht,
i va celebrar el seu primer Ple el mes de març de 1994. El CdR té un paper consultiu
en la legislació europea, garantint el respecte al principi de subsidiarietat, i dóna veu
als ens locals i regionals.
Des de juliol de 2013 compta amb 353 membres que són representants regionals i
locals dels 27 Estats Membres de la UE. Aquests estan agrupats en Delegacions
Nacionals, i en quatre grups polítics. Els membres es reuneixen a sis sessions
plenàries anuals, on s’aproven uns 60 dictàmens, i treballen en sis comissions
temàtiques i una interna.
Pel que fa al nombre de membres del CdR per país, Espanya és amb Polònia el 5è
país amb més membres (21), després d’Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit que en
tenen 24. Els membres han de ser representants regionals i locals proposats pels
Estats Membres (a Espanya són proposats per la FEMP) i nomenats oficialment pel
Consell de la UE per un mandat de 5 anys, renovable.
El Comitè de les Regions (CdR) és la institució europea que dóna veu als ens locals i
regionals en la redacció de la legislació europea. També té la funció d’acostar Europa
als ciutadans i fomentar una cultura de la subsidiarietat. Alhora, serveix de punt de
trobada perquè les regions i ciutats europees puguin compartir bones pràctiques i
participin al diàleg amb les institucions europees.
Aquestes funcions es van veure reforçades el 2009 amb el Tractat de Lisboa. D’una
banda, el Tractat atorga competències al Tribunal de Justícia Europeu en els recursos
interposats pel CdR per salvaguardar les seves prerrogatives. També estableix la
possibilitat que el CdR interposi recursos per incompliment del principi de subsidiarietat
en un acte legislatiu. Alhora, amplia els seus àmbits de consulta i prolonga el mandat
dels seus membres de 4 a 5 anys.
És obligatori que les institucions europees consultin el Comitè de les Regions en els
següents àmbits polítics: cohesió econòmica, social i territorial, educació i joventut,
cultura, salut pública, xarxes transeuropees, transport, esport, ocupació, afers socials,
medi ambient, formació professional, energia i canvi climàtic.
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Pel que fa a la seva tasca consultiva, el CdR elabora dictàmens sobre actes legislatius.
També fa un seguiment i control dels actes legislatius i de l’impacte dels dictàmens del
CdR, participa als debats d’actualitat de les institucions europees i organitza
contribucions per part d’experts i altres parts interessades en forma de conferències i
seminaris. El CdR elabora també dictàmens d’iniciativa pròpia quan considera que una
qüestió és d’especial interès i cal posicionar-se des del món local i regional.
La Diputació de Barcelona i el CdR comparteixen una àmplia trajectòria de
col·laboració en activitats d’interès comú sobre Europa.
El CdR ha aprovat en el seu darrer Ple del 2 i 3 d’abril d’enguany la Carta de la
Governança Multinivell a Europa. La Carta de la Governança Multinivell a Europa
convida a tots els nivells de govern (local, regional, nacional, europeu i internacional) a
reconèixer el valor afegit de la governança multinivell i a considerar la legitimitat i la
responsabilitat de les autoritats locals i regionals en la implementació de les seves
polítiques.
La Carta té com a objectiu reforçar l’enfocament “de baix a dalt” que és necessari per
augmentar la responsabilitat democràtica en l’elaboració, implementació i avaluació
d’estratègies i polítiques europees, tot garantint l’eficàcia, la coherència i la
complementarietat de les activitats de les parts interessades públiques i privades. Així
també, explica com una Unió democràtica podria basar-se en l’ús actual de les noves
formes d’acció i de participació dels actors polítics i econòmics, la societat civil i els
ciutadans en la vida democràtica. El document defineix la Governança Multinivell com
un principi d’acció basat en uns instruments de cooperació operatius i institucionals i,
estableix mecanismes concrets per a l’elaboració i aplicació de les polítiques de la
Unió Europea.
El CdR convida de manera individual a tots els ens locals i regionals de la UE a signar
la Carta per tal d’expressar l’adhesió de voluntat als principis i recomanacions que en
ella es detallen i que es poden resumir de la següent manera:
-

Crear en comú, a partir del principi de subsidiarietat, respostes reals als
problemes de la ciutadania;
Impulsar noves modalitats de diàleg i d’associació entre les autoritats d’Europa
i fora d’Europa;
Apostar per la coordinació i el compromís conjunt entre els diferents nivells de
govern i els diferents actors del territori;
Comprometre’s de forma efectiva amb la transparència i la rendició de
comptes;
Reforçar la democràcia participativa i innovar els seus mecanismes;
Fomentar l’eficiència política, la coherència de les polítiques i les sinèrgies
pressupostàries;
Reforçar el desenvolupament de les capacitats institucionals; i
Establir xarxes entre els òrgans polítics i les administracions públiques. I tot
remarcant la importància de la perspectiva europea en tots organismes i les
administracions públiques.
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Atès l’interès que els continguts d’aquesta Carta de Governança Multinivell tenen per a
la Diputació de Barcelona, ja que és una institució clau en l’engranatge de governança
multinivell, a la vista de les seves competències d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis de la província així com de cooperació en el foment
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial.
I atès que la Carta de Governança Multinivell és un document de posicionament
multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i
característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a l’article
6.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a
l’esmentat document al Ple de la corporació, tot i que correspondria a la Junta de
Govern segons la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis
marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de
desembre de 2013, i publicada al BOPB, de data 23 de desembre de 2013, donada la
rellevància institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Carta de la
Governança Multinivell a Europa, d’acord amb el text que es detalla a continuació:
“CARTA DE LA GOVERNANÇA MULTINIVELL A EUROPA
PREÀMBUL
Atès que a la Unió Europea els diferents nivells de governança comparteixen
moltes competències i responsabilitats, reconeixem la necessitat de
TREBALLAR JUNTS EN ASSOCIACIÓ per aconseguir una major cohesió
econòmica, social i territorial a Europa. Cap nivell de governança pot afrontar sol
els nostres reptes. Podrem resoldre els problemes dels ciutadans sobre el
terreny mitjançant una major COOPERACIÓ i realitzant PROJECTES
CONJUNTS per abordar els desafiaments comuns que ens esperen.
Advoquem per una Europa de la governança multinivell consistent en «l’acció
coordinada de la Unió Europea, dels Estats membres i dels ens regionals i
locals, basada en els principis de subsidiarietat, de proporcionalitat i
d’associació, que es concreta en una cooperació funcional i
institucionalitzada dirigida a elaborar i aplicar les polítiques de la Unió
Europea». En realitzar aquesta tasca, respectem plenament la legitimitat i
responsabilitat dels diferents nivells, dins les seves respectives competències,
així com el principi de cooperació lleial.
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Conscients de la nostra INTERDEPENDÈNCIA i sempre a la recerca d’una
major EFICIÈNCIA, creiem que hi ha grans oportunitats per seguir reforçant la
cooperació política i administrativa innovadora i eficient entre els nostres ens,
basant-nos en les nostres respectives competències i responsabilitats. L’objectiu
de la present carta elaborada pel Comitè de les Regions de la Unió Europea
consisteix en connectar regions i ciutats de tot Europa, alhora que promou
INTERACCIONS MÚLTIPLES entre agents socials com, per exemple, els
interlocutors socials, les universitats, les ONG i les agrupacions representatives
de la societat civil.
D’acord amb el principi de SUBSIDIARIETAT, que situa les decisions al nivell
més eficaç i proper possible als ciutadans, atorguem gran importància a la
creació en comú de solucions polítiques que atenguin les necessitats dels
ciutadans.
Creiem que és precisament mitjançant el nostre compromís amb els VALORS,
PRINCIPIS i MECANISMES fonamentals que sustenten la governança multinivell
com sorgiran noves modalitats de DIÀLEG i associació entre autoritats públiques
a la Unió Europea i fora d’ella. La governança multinivell reforça l’obertura, la
participació, la COORDINACIÓ i el COMPROMÍS CONJUNT per aconseguir
solucions adaptades. Ens permet aprofitar la diversitat d’Europa com a motor per
capitalitzar els actius de les nostres àrees locals. Aprofitant plenament les
solucions digitals, ens hem compromès a augmentar la TRANSPARÈNCIA i a
oferir uns serveis públics de qualitat fàcilment accessibles per als ciutadans als
quals representem.
La GOVERNANÇA MULTINIVELL ens ajuda a aprendre els uns dels altres, a
experimentar solucions polítiques innovadores, a COMPARTIR LES MILLORS
PRÀCTIQUES i a seguir desenvolupant la DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA,
apropant la Unió Europea als ciutadans. Creiem que optar per la governança
multinivell contribuirà a aprofundir la integració de la UE en seguir enfortint els
vincles entre els nostres territoris i superant les barreres administratives que
planteja l’aplicació de la normativa i de les polítiques, així com les fronteres
geogràfiques que ens separen.
TÍTOL I: PRINCIPIS FONAMENTALS
Ens comprometem a respectar els mecanismes fonamentals que
conformen les pràctiques de governança multinivell a Europa mitjançant:
1.1. el desenvolupament d’un procés d’elaboració de polítiques TRANSPARENT,
OBERT i INTEGRADOR;
1.2. el foment de la PARTICIPACIÓ i l’ASSOCIACIÓ entre les parts interessades
públiques i privades rellevants al llarg de tot el procés d’elaboració de polítiques,
inclòs l’ús de les eines digitals apropiades, respectant els drets de tots els socis
institucionals;
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1.3. el foment de l’EFICIÈNCIA POLÍTICA, de la COHERÈNCIA DE LES
POLÍTIQUES i de les SINERGIES PRESSUPOSTÀRIES entre tots els nivells de
governança;
1.4. el respecte dels principis de SUBSIDIARIETAT i PROPORCIONALITAT en
l’elaboració de les polítiques;
1.5. la garantia del màxim nivell de PROTECCIÓ
FONAMENTALS en tots els nivells de governança.

DELS

DRETS

TÍTOL II: APLICACIÓ I COMPLIMENT
Ens comprometem a fer de la governança multinivell una realitat quotidiana
en el disseny i l’aplicació de les polítiques, aprofitant, entre d’altres, les
solucions innovadores i digitals. Per a això, haurem de:
2.1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS en el cicle polític;
2.2. COOPERAR estretament amb altres autoritats públiques pensant més enllà
de les fronteres, procediments i obstacles administratius convencionals;
2.3. IMPULSAR LA PERSPECTIVA EUROPEA en els nostres organismes i
administracions públics;
2.4. REFORÇAR EL DESENVOLUPAMENT DE LA CAPACITAT
INSTITUCIONAL i invertir en l’aprenentatge polític en tots els nivells de
governança;
2.5. ESTABLIR XARXES entre els nostres òrgans polítics i administracions
públiques, des del nivell local fins l’europeu i viceversa, enfortint, a la vegada, la
cooperació transnacional.”
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Comitè de les Regions.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
4.- Dictamen de data 14 de juliol de 2014, que proposa aprovar inicialment
l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci LOCALRET, així com els
estatuts pels qual es regeix, i la minuta del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la Diputació de
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Barcelona com a membre de ple dret del Consorci LOCALRET, i sotmetre
l’expedient a informació pública.
I. El Consorci LOCALRET, creat al 1997, està format per més de vuit-cents municipis
de tot Catalunya, juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de
fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant
tota mena d’Administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el
desplegament i explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions
electròniques i l’administració electrònica.
II. La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i
cooperació, està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis
en la implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis
de la província de Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat
econòmica i de gestió.
III. Des de la constitució del Consorci LOCALRET s’ha produït una estreta
col·laboració entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament
als municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de
comunicacions electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als
ajuntaments en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Aquesta col·laboració es va manifestar en la signatura de dos convenis
interadministratius de cooperació entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
LOCALRET. El primer de data 23 de juliol de 1998 que fomentava l’impuls per a la
construcció de noves xarxes de telecomunicacions, i el segon de data 23 de desembre
de 2004, que ja regulava la relació preferent entre ambdues entitats.
IV. Tanmateix, atès que les necessitats actuals postulen, de forma clara, a favor de
que les entitats locals de caràcter territorial es puguin integrar en el Consorci
LOCALRET com a membres de ple dret, l’Assemblea General del Consorci celebrada
el dia 23 de novembre de 2013, va aprovar una modificació estatutària per tal de
possibilitar la integració en el Consorci LOCALRET de les entitats locals catalanes de
caràcter territorial. En el DOGC núm. 6642, de 12 de juny de 2014, es publicà el Text
Refós dels Estatuts, sobre la base de l’acord d’aprovació inicial adoptat en l’esmentada
sessió de 23 de novembre de 2013, la ratificació per les entitats consorciades, la no
presentació d’al·legacions i la conseqüent elevació a definitiu d’aquell acord.
V. A partir d’aquesta modificació estatutària, el Consorci quedaria format per (art. 2):
- Els municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el
Consorci.
- Les entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del
Consorci: les Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
- L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya.
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VI. L’article 3 del Text Refós dels Estatuts del Consorci LOCALRET, preveu que la
integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial, entre elles,
les Diputacions, s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació
interadministrativa, el text del qual s’insereix en la part dispositiva del present
dictamen, i serà efectiva una vegada s’acrediti haver adoptat l’acord d’adhesió i
d’aprovació dels estatus i sigui aprovada pel Consell d’Administració del Consorci.
VII. Respecte la normativa aplicable i el procediment a seguir cal tenir en compte les
consideracions següents:
a) En relació amb el conveni, en establir-se la vigència indefinida, resulta
d’aplicació allò que preveuen l’art. 309 del Reglament d’obres, activitats i
serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb els
apartats 3.4.i) respecte l’aprovació de convenis amb altres entitats, i el 3.3.g.1)
respecte la limitació a un màxim de 4 anys per a l’adopció d’actes en l’àmbit de
les competències atribuïdes a la Junta de Govern per la Refosa 1/2014, sobre
delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de
desembre), per la qual cosa es considera que l’òrgan competent és el Ple de la
Corporació.
b) Pel que fa a l’adhesió a organitzacions associatives i l’aprovació dels seus
estatuts, com és el cas del consorcis, els art. 33.1.ñ) i 47.2.g) de la L 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), reserven al Ple
la competència, en requerir el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.
c) Sobre el procediment a seguir, els art. 160 i 313 del ROAS/1995 preveuen que
l’acord d’adhesió i l’aprovació han de ser objecte d’aprovació inicial i informació
pública pel termini de 30 dies, mitjançant anuncis a inserir en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB), el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i tauler d’anuncis de la Corporació; el Ple corporatiu, amb
resolució prèvia dels suggeriments i reclamacions formulats, n’ha d’acordar
l’aprovació definitiva.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, els acords inicials
esdevindran definitius.
d) Atesa la connexió entre el conveni, l’adhesió al consorci i l’aprovació dels
estatuts, es considera que han de ser objecte de tramitació conjunta.
De conformitat amb l’article 179.1,b) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel DLeg. 2/2003, de 28 d’abril, i en relació amb la proposta
formulada, la Secretaria General i la Intervenció General han emès Informe favorable,
el qual té caràcter preceptiu i no vinculant, atès que, tal com s’ha esmentat, l’acord
d’adhesió i aprovació dels estatuts requereix l’aprovació per majoria absoluta dels
membres de la Corporació.
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En virtut de tot això, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci
LOCALRET, per tal de formalitzar la integració en l’esmentat Consorci, d’acord amb
l’article 3.3 dels seus Estatuts.
Segon.- APROVAR inicialment els Estatuts pels quals es regeix el Consorci
LOCALRET (Text Refós publicat en el DOGC núm. 6642, del 12 de juny de 2014):
“TÍTOL I
Capítol I
Article 1
Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci a l'empara del que
preveuen l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i els articles 269 i següents 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 a fi
i efecte d'impulsar la implantació de xarxes de telecomunicacions i el foment de la
Societat de la Informació.
Article 2
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins, format per les següents
entitats:
2.1 Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el
Consorci.
2.2 Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del
Consorci: les Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
2.3 L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya.
Article 3
3.1 El Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'aquells municipis catalans,
Diputacions provincials, consells comarcals i l’Àrea metropolitana de Barcelona,
quan així ho acordin llurs respectius òrgans de govern i sigui aprovat pel
Consell d’Administració del Consorci.
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3.2 La integració en el Consorci de nous municipis serà automàtica des del
moment en què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels
estatuts, passant a exercir els seus drets i obligacions immediatament.
3.3 La integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial
esmentades a l’article 2.2, s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de
cooperació interadministrativa, i serà efectiva una vegada s’acrediti haver
adoptat l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatus i sigui aprovada pel Consell
d’Administració del Consorci.
Article 4
El domicili del Consorci serà al carrer Llacuna, 166, 9a planta, de la ciutat de
Barcelona. El domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general.
Capítol II Règim jurídic
Article 5
El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i
constituïda per temps indefinit, es regeix per aquests estatuts, pels reglaments
interns que regulin la seva organització, el funcionament i l'ordenació de les
diverses activitats i, supletòriament, per les disposicions legals que li siguin
aplicables.
Article 6
El Consorci regulat en aquests estatuts està dotat de personalitat jurídica plena, i
independentment de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret
públic i dret privat que requereix la realització dels seus propis objectius.
En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de
les facultats que com a subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen,
podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns,
celebrar contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, interposar
recursos i exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar tots els
actes necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, d'acord
amb el que disposen aquests estatuts i la legislació aplicable.
Com a administració pública, i d'acord amb el que estableix l'article 8 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, correspon al Consorci en l'àmbit de les seves
competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, les
potestats i prerrogatives següents:
a) La reglamentària i d'autoorganització.
b) La tributària, referida exclusivament a l'establiment de preus públics, taxes i
contribucions especials, i la financera.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

La de programació i planificació.
La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns.
La d'execució forçosa i la sancionadora.
La de revisió d'ofici de llurs actes i acords.
La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords.
La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i
les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda
pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la
Hisenda de l'Estat i de la Generalitat.
i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes
establerts per les Lleis.
Article 7
Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades.
7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats
consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic.
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un
conveni de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats
d’interès públic que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les
parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al
reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades.
Capítol III Finalitats i funcions
Article 8
Constitueixen els objectius del Consorci els següents:
a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans.
b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de
propostes i iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de
comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
c) Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica.
d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés
d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions
electròniques i, en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les
funcions de direcció del procés.
e) Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques,
concloure acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, d'acord amb
els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació.
f) Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als
tributs i preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el
cas que se li delegui.
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g) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o
aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions
electròniques.
h) Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci
AOC i davant d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les TIC.
i) Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades
per a la realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò disposat en
l’article 7.
j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin
en relació al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions
electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.
Article 9
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d'altres les funcions
següents:
a) Representar als ens locals consorciats davant tota mena d’Administracions,
d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes
i amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques.
b) Representar als ens locals consorciats davant de les altres Administracions i de
les institucions i empreses, en els assumptes relacionats amb l’administració
electrònica i el foment de les tecnologies de la informació i la comunicació.
c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d'assolir les finalitats
esmentades en l'àmbit dels ens locals consorciats.
d) Redactar propostes de normes tècniques i reglamentàries que s'hauran de
seguir en la implantació de les TIC.
e) Actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes i dirigir, realitzar,
contractar i fiscalitzar les accions corresponents.
f) Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis
específics i d'assessorament especial.
g) Contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l'àmbit dels ens locals
consorciats, actuant com a central de contractació i/o aprovant acords marc.
h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i
serveis, pels ens locals consorciats.
i) Exercir, per delegació dels municipis consorciats, les funcions de gestió tributària
i recaptatòries dels tributs, preus públics i cànons de caràcter local que hagin de
satisfer els operadors de telecomunicacions.
j) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes.
k) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus
d'autoritats i administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions.
l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels
ens consorciats.
m) Ostentar els títols legals pertinents per a l’explotació de xarxes la prestació de
serveis de comunicacions electròniques.
n) Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades per l’acompliment de les
finalitats exposades en els punt anteriors, i subscriure els convenis de
col·laboració necessaris.
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En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el
propi Consorci, ja sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis
establertes per la legislació de règim local.
TÍTOL II - Òrgans de govern
Article 10
10.1. Són òrgans de Govern del Consorci:
-

L'Assemblea general, en règim de Plenari i de Comissió delegada.
El Consell d’Administració.
El President.
Quatre Vicepresidents, que seran designats pel President i que hauran de
correspondre a cadascuna de les quatre demarcacions definides a l’article 11
del presents estatuts.
- La Comissió executiva.
- El Director general.
També seran òrgans del Consorci les comissions específiques que es considerin
adients.
10.2 Els representants dels ens locals en els òrgans de govern del Consorci hauran
de ser necessàriament membres electes de les respectives corporacions i
seran nomenats i substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats.
Llur mandat coincidirà amb el període que duri el del consistori que li hagi
encomanat l'esmentada representació.
10.3 La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres
dels col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada
finalitzat aquest mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió
ordinària fins a la convocatòria i celebració de la sessió del Plenari de
l’Assemblea general per a la renovació dels seus membres. Aquesta sessió
s’haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des
de la constitució de les Corporacions Locals.
Article 11
Les demarcacions territorials definides a l’acord signat entre la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Generalitat de Catalunya en data de 21 de març de 1996 i que varen constituir
l’àmbit territorial per al desplegament de la xarxa de cable segons ordres del
Ministeri de Foment de data 18 de febrer de 1997 (publicades en el BOE de data 26
de febrer de 1997), constitueixen l’àmbit territorial d’agrupació i representació dels
municipis consorciats per a la determinació de la composició i la formació de la
voluntat dels òrgans de govern del Consorci, en els termes indicats en els presents
estatuts i respectant el sistema de representació establert a l’acord fundacional del
Consorci.
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Per tal d’articular la representació i participació de les entitat locals de caràcter
territorial esmentades a l’article 2.2 dels presentes estatuts, es constitueix una
quarta demarcació no territorial integrada per dits ens locals i als sols efectes de
determinació de la composició i formació de la voluntat dels òrgans de govern del
consorci
A aquest únics efectes existiran quatre àmbits (tres de territorials i un de no
territorial) que seran: Demarcació Oest, Demarcació Nord-est, Demarcació
Barcelona – Besòs i Demarcació no territorial.
Capítol I De l'Assemblea general
Article 12
12.1 L’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb
capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon
funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
12.2 L'Assemblea general assumeix la més alta representació del Consorci.
12.3 L'Assemblea general elegirà un president del Consorci que, preceptivament,
haurà de ser Alcalde d’un municipi consorciat.
12.4 Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea general en aquells ens
consorciats que estiguin dins del mateix tram de població de la respectiva
demarcació territorial.
12.5 La Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques tindran un representant cadascuna a l'Assemblea general, que
assistirà amb veu i sense vot a les reunions de l'esmentada Assemblea.
12.6 L’Assemblea general podrà funcionar en règim de Plenari i de Comissió
delegada.
Article 13
De l'Assemblea general en règim de Plenari.
13.1 Composició:
El Plenari de l’Assemblea General estarà integrat per:
a) Un representant de cadascun del municipis que formin part del consorci.
b) Un representant de cadascuna de les diputacions que formin part del consorci.
c) Un representant de cadascun dels consell comarcals que formin part del
consorci.
d) Un representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cas de que formi part
del consorci.
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13.2 Funcions:
Correspondran al Plenari de l’Assemblea general els acords relatius a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

La modificació dels Estatuts.
La dissolució i liquidació del Consorci.
La separació de membres del Consorci.
L'aprovació del programa general d'actuació biennal del Consorci.
L'aprovació i la modificació dels pressupostos.
L'aprovació de comptes.
L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis del Consorci.
L'elecció, mitjançant votacions per demarcacions, del President i dels membres
del Consell d’Administració.
L’elecció dels membres de la Comissió delegada de l’Assemblea general segons
els criteris de distribució territorial i poblacional indicats a l’article 14.
La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les
finalitats i objectius del Consorci.
Exercir les facultats atribuïdes per aquests estatuts a la Comissió delegada de
l’Assemblea general sempre que sigui requerit.
La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia.

L’aprovació del pressupost, l’aprovació dels comptes i la creació d’ens instrumentals
poden ser exercides per la Comissió delegada de l’Assemblea en el termes que
s’indiquen a l’article 14.
Article 14
De la Comissió delegada
14.1 Composició.
La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents:
a) El President del Consorci.
b) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació
Nord-est segons la següent representació:
- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.
- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.
- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.
- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.
c) Dotze (12) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació
Barcelona- Besòs, segons la següent representació:
- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
- 8 representants del municipi de Barcelona.
- 3 representants d'altres municipis.

18

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

d) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació
Oest segons la següent representació:
- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.
- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.
- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.
- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.
e) Deu (10) electes locals, com a màxim, corresponents a la demarcació no
territorial d’altres entitats locals, segons la següent representació:
- El Vice-president corresponent a aquest col·legi.
- 1 representant per cada Diputació Provincial.
- 1 representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un màxim de
quatre. S’assignarà un representant com a mínim, cas de no arribar a
constituir un primer tram de deu Consells.
- 1 representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
f) Els membres del Consell d’Administració
14.2 Funcions
La Comissió delegada de l’Assemblea general, que actuarà per delegació
d’aquesta, tindrà atribuïdes les funcions que li assignen el presents estatuts més
aquelles que li pugui delegar el Plenari de l’Assemblea per acord adoptat amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
Correspon a la Comissió delegada de l’Assemblea:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L'aprovació i la modificació dels pressupostos.
L'aprovació de comptes.
L’aprovació de plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball.
La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia.
Acordar la participació del Consorci en altres institucions, organismes i consorcis.
La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les
finalitats i objectius del Consorci.

Article 15
Funcionament i règim de sessions del Plenari de l’Assemblea general.
15.1. L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys
com a mínim.
15.2. L'Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària:
a) A instància del seu President.
b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració.
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15.3. La convocatòria de les sessions de l'Assemblea general es farà per escrit amb
el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels representants
dels membres del Consorci amb una antelació mínima de quinze dies.
15.4. La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per
escrit.
15.5. En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol
mitjà del que hi hagi constància.
15.6. Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència
de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona
convocatòria (que es constituirà mitja hora després de la primera) serà
suficient amb els membres presents.
Article 16
Adopció d’acords
Els acords de l'Assemblea general s'adoptaran per majoria de vots emesos
expressats per trams de població i per demarcació, d'acord amb el que segueix:
16.1 Tots els ens locals membres del Consorci estaran representats a l’Assemblea
general en règim de Plenari i votaran per demarcacions. Cada demarcació
tindrà un quart dels vots del Plenari de l'Assemblea general.
16.2 Els municipis membres del Consorci de les demarcacions Nord-est i Oest
votaran dins del tram de població i de la demarcació a la que pertanyin en
funció de la relació següent:
- Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la
demarcació.
- Els municipis entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada municipi i
el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de
la demarcació.
- Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi
i el resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots
de la demarcació.
- Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la
demarcació.
- Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants
s'integren en el tram de població entre 10.001 i 30.000 habitants.
16.3 Els municipis de la Demarcació Barcelona-Besòs votaran dins la seva
demarcació en funció de la següent relació:
- Barcelona:75%
- La resta de municipis: 25%
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16.4 Les entitats locals de la Demarcació no territorial votaran dins de la seva
demarcació en funció de la següent relació:
- Diputacions catalanes: 45%
- Consells Comarcals: 45%
- Àrea Metropolitana de Barcelona:10%
Mentre no s’integri l’AMB, l’esmentat 10% serà distribuït entre la representació
de les Diputacions i dels Consell Comarcals.
16.5. Els acords adoptats amb les formalitats i el quòrum exigit per la Llei i els
Estatuts obligaran als ens consorciats en la mesura que els afectin.
16.6 En cas d'empat en el si d'una demarcació, tindrà vot de qualitat el tram de
població en el que la relació entre membres de dret i membres de fet sigui
major en el moment d'efectuar-se la votació.
16.7 No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea General els ens locals que no
estiguin al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci.
Article 17
Funcionament i règim de sessions de la Comissió delegada
17.1. La Comissió delegada de l’Assemblea general celebrarà una sessió cada dos
anys com a mínim, coincidint amb l’any en que no se celebri sessió Plenària
de l’Assemblea general.
17.2 Si per acord del Consell d’Administració es resol convocar sessió plenària de
l’Assemblea general l’any que correspondria sessió de la Comissió delegada,
el Plenari actuarà en la seva condició d’òrgan superior i no serà necessària la
convocatòria de la Comissió delegada.
17.3 La Comissió delegada de l’Assemblea general es podrà reunir en sessió
extraordinària:
a) A instància del seu President.
b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració.
17.4 La convocatòria de les sessions de la Comissió delegada de l'Assemblea
general es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a
cadascun dels seus membres amb una antelació mínima de quinze dies.
17.5 La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per
escrit.
17.6 En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol
mitjà del que hi hagi constància.

21

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

17.7 Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència
de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona
convocatòria (que es constituirà mitja hora després de la primera) serà
suficient amb els membres presents.
17.8 Els acords de la Comissió delegada s’adoptaran en les mateixes proporcions
que els indicats per al Plenari de l’Assemblea general.
Capítol II - Del Consell d’Administració
Article 18
18.1. Composició.
El Consell d’Administració del Consorci estarà format per un mínim de 16 i fins un
màxim de 38 electes locals elegits per l'Assemblea general, respectant sempre una
igual representació de cadascuna de les demarcacions, d’acord amb la següent
composició:
- El President del Consorci
- Els quatre Vicepresidents
- De quatre a vuit membres corresponents a la demarcació territorial Nord-est, un
o dos per cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de
l’Assemblea.
- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació Oest, un o dos per
cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea .
- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació de BarcelonaBesòs.
- Un mínim d’un i un màxim de nou electes locals, elegits per l’Assemblea
General, entre els representants de les altres entitats locals territorials de la
demarcació no territorial, amb el següent criteri:
- D’un a quatre membres en representació de les Diputacions catalanes que
s’hagin integrat en el consorci.
- D’un a quatre membres en representació dels consell comarcals que s’hagin
integrat en el consorci. S’assignarà un representant per cada tram de deu
Consells comarcals amb un representant com a mínim, cas de no arribar a
constituir un primer tram de deu Consells.
- Un membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però
sense vot, el Director general del Consorci, un representant de l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de
Municipis de Catalunya.
18.2 El vot en el si del Consell d’Administració serà delegable i, en cas d'empat,
correspondrà al President exercir el vot de qualitat.
18.3 Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu
però sense vot, el Director general del Consorci, un representant de
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l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la
Federació de Municipis de Catalunya.
Article 19
19.1 El Consell d’Administració tindrà les següents atribucions:
a) Donar compliment als acords de l'Assemblea general en règim de Plenari i de
Comissió delegada.
b) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions
establertes a la Llei i desenvolupar la gestió econòmica conforme amb el
pressupost aprovat.
c) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis i la seva contractació
conforme els Plans del Consorci.
d) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb
les finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre.
e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci.
f) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci.
g) Aprovar la celebració de tota mena de convenis.
h) Aprovar les contractacions i concessions a partir del límit fixat per la normativa
aplicable en matèria de contractació del Sector Públic.
i) Formular la proposta de pressupost del Consorci, l'inventari, els balanços, els
comptes de resultats, liquidacions i comptes generals del pressupost.
j) Adoptar els acords d'admissió dels nous membres.
k) Realitzar totes aquelles activitats que l'Assemblea general li delegui i les que
resultin d'aquests Estatuts.
l) Nomenar el Director General.
m) Qualsevol altra no atribuïda expressament a un altre òrgan de govern.
19.2. El Consell d’Administració es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos.
Capítol III Del President
Article 20
Correspondrà al President:
a) Representar el Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions dels òrgans del
Consorci i dirigir les deliberacions dirimint els empats amb el vot de qualitat.
c) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci.
d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i
dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
e) L'exercici de les atribucions que li deleguin l'Assemblea general i el Consell
d’Administració en matèries de les seves respectives competències.
f) Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea general i al
Consell d’Administració, donant compte de les resolucions que adopti a la
següent reunió dels òrgans col·legiats.
g) Aprovar la liquidació del pressupost.
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h) Aprovar les contractacions i concessions fins el límit fixat per la normativa
aplicable en matèria de contractació del Sector Públic.
Article 21
Dels vicepresidents
21.1 El President designarà quatre vicepresidents, un per cadascuna de les
demarcacions definides a l’article 11, que hauran de ser representants locals.
21.2 Correspon a les Vicepresidències les funcions de substitució de la
Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal
d’abstenció. L’ordre dels vicepresidents a efectes de l’exercici de les funcions
de substitució de la Presidència serà determinat pel President del Consorci.
21.3 Les Vicepresidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i
comeses específiques que la Presidència els delegui.
Capítol IV De la Comissió executiva
Article 22
22.1 La Comissió executiva estarà integrada pel President i els quatre
Vicepresidents del Consorci amb l’assistència del Director general.
22.2 Correspon a la Comissió executiva l’assistència a la Presidència en l’exercici
de les seves funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del
Consorci. En aquest sentit, assistirà a la Presidència en la formació de l’ordre
del dia de l’Assemblea general i del Consell d’Administració.
22.3 Així mateix, la Comissió executiva exercirà les atribucions que li pugui delegar
el President o el Consell d’Administració del Consorci.
22.4 La Comissió Executiva celebrarà sessió amb periodicitat mensual.
22.5 A les sessions deliberatives i per exercir les funcions de assistència no serà
necessària la presència del secretari, que serà d’assistència preceptiva en les
sessions resolutòries per exercir les funcions delegades.
Capítol V Del Director General
Article 23
El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal eventual del Consorci.
Article 24
El Director General tindrà les següents funcions:
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a) Dirigir i inspeccionar l'administració, el personal i els serveis del Consorci i fer
executar els acords del Consell d’Administració.
b) Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència.
c) Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la
delegació que li atorgui el Consell d’Administració o el President i, amb el mateix
límit, ordenar pagaments i aprovar contractes.
d) Elevar una memòria anual de l'actuació del Consell d’Administració a
l'Assemblea general.
e) Assistir a les sessions del òrgans del Consorci amb veu però sense vot.
f) Altres funcions que l'Assemblea general o el Consell d’Administració li deleguin.
TÍTOL III Règim de personal, patrimonial i econòmic
Article 25
El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i
finalitats. El seu nombre, categories i funcions vindran determinades en la plantilla i
en la relació de llocs de treball aprovades per l’Assemblea general.
La selecció de personal es farà d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i
capacitat. El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per
les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral.
Article 26
El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció seran exercits per funcionaris que
desenvolupin aquestes funcions en algun dels Municipis consorciats i seran
designats per acord del Consell d’Administració, vinculant-se al Consorci en règim
d’acumulació de funcions en els termes establerts a la legislació aplicable.
Article 27
El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe,
quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el
Consell d’Administració.
Article 28
28.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos
següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi.
Aportacions dels ens locals consorciats.
Subvencions, ajudes i donatius.
Productes del seu patrimoni.
Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis.
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28.2 Les aportacions econòmiques dels municipis del Consorci destinades al seu
finançament es calcularan d'acord amb la participació de cada municipi en el
tram de població i demarcació que li correspongui, de tal manera que cada
demarcació haurà d'aportar una quantitat proporcional al pes del vot que té en
el conjunt de la demarcació.
28.3 Les aportacions econòmiques de les altres entitats territorials esmentades a
l’article 2.2, es calcularan d’acord amb allò que disposi el conveni de
cooperació a què es refereix l’article 3.3.
Article 29
29.1 L'Assemblea general, en règim de Plenari o de Comissió delegada, amb la
proposta prèvia del Consell d’Administració, aprovarà un pressupost anual
d'ingressos i despeses abans del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo
a l'exercici econòmic següent. Igualment, n'aprovarà les modificacions durant
l'exercici. Si en aquella data no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà
prorrogat l'anterior.
29.2 El règim pressupostari i comptable s'adaptarà a les disposicions vigents sobre
règim local i altra normativa que en el futur es dicti sobre la matèria.
Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i
a l'operatòria en pagaments.
29.3 Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva
naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut
econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la
Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un
òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
Article 30
30.1 La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci
i un màxim de cinc vocals a designar per l’Assemblea general en règim de
Plenari, entre representants els seus membres i que no formin part del
Consell d’Administració.
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30.2 Correspon a la Comissió l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del
Consorci en els termes indicats del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
TÍTOL IV - Procediment de modificació dels Estatuts. Separació i dissolució
del Consorci
Article 31
Procediment de modificació dels Estatuts
El procediment de modificació dels Estatuts és el següent:
- Aprovació inicial de la modificació estatutària per l’Assemblea General del
Consorci.
- Sotmetiment a informació pública durant 1 mes, amb publicació al DOGC i
notificació als ens locals consorciats.
- Cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions, l’aprovació esdevindrà
definitiva.
Article 32
Separació del Consorci
32.1 La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que existeixi
per fer-ho una causa justa i la institució dissident estigui al corrent del seus
compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions
pendents.
32.2 Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran
retirar- se'n fins que existeixi un acord vàlid de l'Assemblea general que aprovi
la retirada de l'organisme consorciat i aquest acord no es podrà portar a terme
fins al final de l'anualitat començada i/o fins que hagués acabat de pagar
l'amortització dels serveis.
Article 33
Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria
absoluta dels seus membres.
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33.2 L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la
liquidació dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la
reversió de les obres i instal·lacions existents”.
Tercer.- APROVAR inicialment la minuta del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET per a la
integració de la Corporació com a membre de ple dret d’aquest Consorci.
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL
CONSORCI LOCALRET
INTERVENEN
D’una banda, l’I·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, Carles Rossinyol i Vidal, en nom i representació de la Diputació de Barcelona,
segons la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de
2013), assistit del Secretari delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats
conferides pel decret de la Presidència núm. 12577/13, de data 16 de desembre de 2013,
publicat al BOPB de 13 de gener de 2014.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, en la seva condició de President del Consorci
local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
Ambdues parts reconeixen mútuament i recíproca la capacitat legal suficient per a
l’atorgament d’aquest conveni i de comú acord
MANIFESTEN
I.- El CONSORCI LOCALRET està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar, impulsar i coordinar
el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit dels
ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena d’Administracions,
d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes, la
prestació de serveis de comunicacions electròniques i l’administració electrònica.
II.- La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en virtut de les seves funcions d’assistència i
cooperació, està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el desenvolupament
de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis de la província de
Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió.
III.- Des de la constitució del CONSORCI LOCALRET s’ha produït una estreta col·laboració
entre aquest i la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en l’àmbit de l’assessorament als municipis
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions
electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als ajuntaments en l’àmbit
de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració es va
manifestar en la signatura de dos convenis interadministratius de cooperació entre la
DIPUTACIÓ DE BARCELONA i el CONSORCI LOCALRET. El primer de data 23 de juliol de
1998 que fomentava l’impuls per a la construcció de noves xarxes de telecomunicacions, i el
segon de data 23 de desembre de 2014, que ja regulava la relació preferent entre ambdues
entitats.
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IV.- Tanmateix, atès que les necessitats actuals postulen, de forma clara, a favor de que les
entitats locals de caràcter territorial es puguin integrar en el Consorci LOCALRET com a
membres de ple dret, l’Assemblea General del Consorci celebrada el dia 23 de novembre de
2013, va aprovar una modificació estatutària per tal de possibilitar la integració en el
Consorci LOCALRET de les entitats locals catalanes de caràcter territorial.
V.- Atès que a partir d’aquesta modificació estatutària, el Consorci quedaria format per (art.
2):
-

-

Els municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
Les entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les
Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya.

VI.- Atès que l’article 3 del Text Refós dels Estatuts del Consorci LOCALRET (publicats al
DOGC núm. 6642, de 12 de juny de 2014), preveu que la integració en el Consorci de les
altres entitats locals de caràcter territorial, entre elles, les Diputacions, s’articularà mitjançant
la signatura d’un conveni de cooperació interadministrativa, i serà efectiva una vegada
s’acrediti haver adoptat l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatus i sigui aprovada pel
Consell d’Administració del Consorci.
VII.- Que la minuta de conveni va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en la
sessió de data 24 de juliol de 2014.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte del present conveni de col·laboració interadministrativa és formalitzar
la integració de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA com a membre de ple dret del CONSORCI
LOCALRET, en virtut d’allò que disposen els Estatuts del Consorci, segons la modificació
aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 23 de novembre de 2013.
La integració de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA es farà efectiva, d’acord amb l’article 3
dels Estatuts, una vegada s’acrediti haver adoptat per part d’aquesta l’acord d’adhesió.
SEGONA.- La integració de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA com a membre de ple dret del
CONSORCI LOCALRET comporta l’adquisició dels mateixos drets i obligacions que la resta
d‘ens consorciats.
En relació a la participació en els òrgans col·legiats de govern del Consorci, la DIPUTACIÓ
DE BARCELONA tindrà:
-

1 representant a l’Assemblea general del Consorci

- 1 representant al Consell administració, que haurà de ser designat per
l’Assemblea general del Consorci.
-

1 representant a la Comissió Delegada de l’Assemblea.
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Així mateix, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, i la resta de Diputacions que s’hagin integrat
en el Consorci, proposaran un vicepresident, com a representant de la Demarcació no
territorial, que haurà de ser designat pel President del Consorci LOCALRET.
TERCERA.- La Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET,
contribuirà a les despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una
quota anual que s’aprovarà per a cada exercici.
QUARTA.- La quota per a l’any 2014 que ha d’aportar la Diputació de Barcelona al Consorci
LOCALRET és de CENT SETANTA MIL EUROS (170.000 euros).
CINQUENA.- La Diputació de Barcelona reconeix a LOCALRET com l’entitat municipalista
especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i
desenvoluparà a través d’aquest Consorci, projectes estratègics d’interès per als ens locals
catalans.
Aquests projectes seran finançats a càrrec del pressupost Corporatiu, amb un import màxim
de CENT TRENTA MIL EUROS (130.000 euros) € per a l’any 2014.
SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constitueix una Comissió de Seguiment del present Conveni, formada pel Director
General de LOCALRET i pel Director de Serveis i Tecnologies i Sistemes Corporatius de la
Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió actuarà assistida pels tècnics que s’acordi
nomenar a l’efecte.
Aquesta Comissió tindrà les següents funcions:
-

Definirà els projectes i iniciatives de la Diputació que seran desenvolupats per
LOCALRET.
Determinarà per a cada exercici pressupostari l’import i les fórmules més adequades per
al finançament d’aquest projectes.
Es reunirà mensualment per tal de fer un seguiment dels projectes.

SETENA.- VIGÈNCIA
El present Conveni tindrà una vigència indefinida. Tanmateix, anualment es signarà la
corresponent addenda per tal de determinar l’aportació de la Diputació en l’exercici
corresponent.
VUITENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
Aquest conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
b) Per la separació de la Diputació de Barcelona com a membre del Consorci, d’acord amb
el què disposa l’article 32 dels Estatuts.
NOVENA.- NATURALESA JURÍDICA
Aquest Conveni de col·laboració té naturalesa jurídico-administrativa i, i es regeix pel que
estableixi la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Per a la resolució dels litigis que poguessin sorgir sobre la interpretació del Conveni, el seu
compliment, extinció, resolució i efectes, seran competents els tribunals de l'ordre
jurisdiccional contenciós-administratiu

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol
efecte, en la data i el lloc que tot seguit s’indiquen.”
Quart.- SOTMETRE els anteriors acords al tràmit d’informació pública pel termini de
30 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB),
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el tauler d’anuncis de la
Corporació. En cas de ho haver-hi cap reclamació o suggeriment, els acords inicials
esdevindran definitius.
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2014 de cent setanta mil
(170.000) €, IVA inclòs, que s’ha de fer efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària
següent: G/20300/491A0/46700.
Sisè.- FACULTAR l’I·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, en representació de la Diputació de
Barcelona, per formalitzar el conveni per a la integració d’aquesta Corporació com a
membre de ple dret del Consorci LOCALRET.
Setè.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET, per al seu
coneixement i efectes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
Intervenció General
5.- Dictamen de data 4 de juliol de 2014, que proposa aprovar el Compte General
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2013.
Vist i examinat el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2013, el
qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari de l’exercici referit, de conformitat amb allò que preveu l’art.
208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia Corporació, i pels dels
organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes,
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària (ORGT), els quals
reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics
patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2
del TRHL, i pel Compte de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), la
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preparació i presentació dels quals s’ha basat en l’aplicació dels principis, criteris i
polítiques comptables establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant el
Reial decret 1514/2007, com també en l’altra legislació mercantil vigent.
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la Corporació i dels Comptes dels
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local (en endavant ICL), aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre,
del Ministeri d’Economia i Hisenda, a l’empara del que disposa l’art. 210, en relació
amb l’art. 203.1.d) del TRHL, i els comptes de la XAL s’han elaborat d’acord amb la
normativa mercantil, i el seu règim de comptabilitat és el previst per a les societats
mercantils quan el capital social de les quals pertanyi íntegrament a les entitats locals
d’acord amb l’article 209.3 del TRHL.
Atès que el Compte General reflecteix de manera adequada la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
Els comptes anuals que integren el Compte de la Diputació i els que han de formar
cadascun dels seus organismes autònoms segons la regla 98 de la ICL són els
següents:
a)
b)
c)
d)

el Balanç
el Compte del resultat econòmic-patrimonal
l’Estat de Liquidació del Pressupost, i
la Memòria

Els comptes a què es refereix la regla anterior s’han elaborat seguint les normes i
ajustant-se als models que s’estableixen en la Quarta part del Pla General de
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local annex a la ICL.
Atès que als comptes anuals de la pròpia Diputació i de cadascun dels seus
organismes autònoms, s’uneix la documentació complementària que s’estableix en la
Regla 98.3 de la ICL, constituïda per:
-

les actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici

-

les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents,
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referides a fi d’exercici i
agrupats pel número o raó social de l’entitat bancària, acompanyades, quan
cal, dels oportuns estats de conciliació.

Atès que el Compte General s’acompanya també de la documentació complementària
prevista en la Regla 101 de la ICL, és a dir:
-

els estats integrats i consolidats dels comptes que ha determinat el Ple de la
Corporació
la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics
la Memòria demostrativa del grau en què s’han complert els objectius
programats amb indicació dels previstos i assolits.
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Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat retuts per l’Excm. Sr.
President, i els dels seus organismes autònoms i el de la XAL SL, han estat retuts i
proposats pels seus òrgans competents, a tenor del que estableix l’art. 212 del TRHL.
Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 219 del TRHL, i la base 75.3 de les
d’execució del pressupost per a l’exercici 2013 es va trametre al Ple l’Informe de
Control Posterior, dins del marc del Pla Anual d’Actuacions de Control, corresponent a
la fiscalització plena referida a l’exercici 2013, elaborat per la Intervenció General, on
consten les observacions de la fiscalització realitzada i del que la Corporació, reunida
en sessió plenària ordinària que va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2014, va acordar
donar-se’n per assabentada.
Vist l’informe emès per la Intervenció General sobre el Compte General de la Diputació
de l’exercici de 2013, del qual resulta que el Compte general s’ha format per aquesta
Intervenció per mitjans informàtics i concorda fidelment amb la comptabilitat que li ha
servit de base, el qual ofereix una imatge fidel dels subjectes comptables i reflecteix
una situació econòmica financera sanejada.
El Compte General format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió
Especial de Comptes, d’acord amb l’art. 212.2 del TRHL.
Atès que l’assenyalada Comissió, en la reunió que va tenir lloc el dia 22 de maig de
2014, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà sobre la
procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada Comissió,
a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els
interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme
amb el que disposa l’art. 212.3 del TRHL.
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de
la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per
la Comissió Especial de Comptes, sense necessitat d’emetre un nou informe per
l’esmentada Comissió, conforme amb allò que determina l’art. 212.3 del TRHL.
Vista la Base 87.1 de les d’execució del pressupost 2013, i vist l’apartat 2.4 g) de la
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el
BOPB de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, 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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici de
2013, el qual està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de
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conformitat amb allò que preveu l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò
previst en l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012,
de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma
prevista en l’Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 17 de maig de 2013 (DOGC
6382, de 24 de maig de 2013).
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
6.- Dictamen de data 7 de juliol de 2014, que proposa donar-se per assabentat de
l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus
Organismes autònoms, a 30 de juny de 2014.
La Base 7ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2014 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
30 de juny d’enguany, en base a la informació que figura als registres informàtics de la
Diputació de Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació.
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms fins el 30 de juny d’enguany.
Vist l'apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
a la data de 30 de juny de 2014, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
7.- Dictamen de data 8 de juliol de 2014, que proposa aprovar la modificació de la
tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors
de la Diputació de Barcelona, en relació amb les taxes del Palau Güell per a
l’exercici 2014.
Vista la memòria econòmica presentada per la directora del Palau Güell amb què es
proposa la modificació de les taxes del Palau Güell per a l’exercici 2014 amb
l’ampliació de taxes per a la visita pública i per a activitats culturals.
Atès que des del Palau Güell es treballa per donar continuïtat a la tasca de difusió del
propi Palau i de la cultura en general es proposa una oferta cultural que doni
satisfacció a les necessitats de públics diferents, oferint la realització, fora de l’horari
d’obertura al públic, de visites guiades per a grups d’adults i també el gaudi de
concerts en el palau desprès de fer-ne una visita guiada. Per altra part, i dins de
l’horari d’obertura al públic, es planteja fer arribar a les famílies una oferta cultural de
qualitat i diferenciada, amb la proposta d’unes visites familiars dinamitzades, en cap de
setmana, durant el període que abasta de l’1 d’octubre al 31 de maig i ampliar, també,
l’oferta del projecte educatiu amb la proposta d’afegir-hi la possibilitat de realitzar un
taller en acabar la visita educativa.
Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de taxes i preus públics.
Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten respectivament les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos l’art. 111 de la Llei 7/1985 i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al
procediment a seguir per a l’aprovació de les Ordenances fiscals.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014 sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, (publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ
informe de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’art. 20 i 132.1 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
propi Text refós, la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de
les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, en relació a les taxes del
Palau Güell per a l’exercici 2014, en la forma que resulta de l’annex.
Segon.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent,
així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des
del següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions.
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre
de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació
al citat Butlletí.
Sisè.- TRAMETRE al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals a diferents departaments de la Generalitat, i l’article 65.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, l’acord definitiu i la còpia íntegra i fefaent de les modificacions
introduïdes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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8.- Dictamen de data 16 de juny de 2014, que proposa aprovar la modificació de
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes dels centres
gestors de la Diputació de Barcelona, per incloure-hi una nova taxa per ocupació
del subsòl al Recinte Torribera de la Diputació de Barcelona.
Vista la memòria econòmica presentada per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
amb què es proposa l’establiment d’una nova taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic, per ocupació del subsòl al recinte Torribera de
la Corporació amb canalitzacions de cablejat i instal·lacions anàlogues.
Vist que en l’Ordenança Fiscal de Taxes ja es conté una taxa per a un supòsit anàleg
d’ocupació del subsòl en un altre recinte de la Diputació, l’import de la qual es proposa
prendre com a referència, en considerar que no hi ha raons significatives per justificar
l’aplicació d’un import diferent.
Vista la memòria econòmica-financera formulada de conformitat amb allò que preveu
l’art. 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de taxes i preus públics.
Vistos els arts. 20.1 i 132.1 del TRHL, els quals faculten respectivament les
Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial.
Vistos l’art. 111 de la Llei 7/1985 i els articles 15 a 19 del TRHL, relatius al
procediment a seguir per a l’aprovació de les Ordenances fiscals.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014 sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, (publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ
informe de la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’art. 20 i 132.1 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en relació amb el que disposen els articles del 15 a 19 del
propi Text refós, la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal reguladora de
les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, en relació a les taxes de
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, amb l’establiment d’una nova taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic d’ocupació del subsòl al
Recinte de Torribera de la Corporació amb canalitzacions de cablejat i instal·lacions
anàlogues, fixant un import, per a l’any 2014, de quaranta-tres euros amb seixanta-
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cinc cèntims (43,65 EUR) per metre lineal, import que s’actualitzarà per a anys
successius amb la respectiva variació de l’IPC que publica l’Institut Nacional
d’Estadística.
Segon.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis de la Corporació l’acord precedent,
així com la modificació de l’Ordenança, durant el termini de trenta dies a comptar des
del següent al de la publicació del present anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions.
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre
de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació
al citat Butlletí.
Sisè.- TRAMETRE al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i al delegat d’Hisenda, d’acord amb allò que disposen l’article
2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria
d’hisendes locals a diferents departaments de la Generalitat, i l’article 65.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, l’acord definitiu i la còpia íntegra i fefaent de les modificacions
introduïdes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
Servei de Programació
9.- Dictamen de data 14 de juliol 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
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transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vista la nova disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, incorporada
pel Reial Decret-Llei 2/2014, de 21 de febrer, pel que s’adopten mesures urgents per a
reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de
vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica, que regula els requisits de les
inversions financerament sostenibles als efectes del que disposa la disposició
addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Atès que, per tal de facilitar la gestió i el seguiment d'aquesta mena d'inversions, es
considera convenient consignar-les en aplicacions pressupostàries específiques, que
no vinculin amb els crèdits per a despeses d'altres aplicacions.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent.
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 13/2014 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2014, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i
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suplements de crèdit per un import total de quinze milions cent disset mil set-cents
noranta-tres euros amb trenta-cinc cèntims (15.117.793,35 EUR) 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
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
10.- Dictamen de data 17 de juliol de 2014, que proposa aprovar el Pla
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2014”.
L’any 2013 la Diputació de Barcelona va posar en marxa el Pla “Operacions de
tresoreria per a Consells Comarcals 2013” amb la finalitat d’esmorteir els
desfasaments en el finançament de les seves competències per part d’altres
administracions donant liquiditat als Consells Comarcals per poder garantir les seves
actuacions competencials.
Les dificultats en el finançament dels Consells Comarcals s’han mantingut durant
aquest any 2014. La Diputació de Barcelona ha considerat convenient obrir una nova
línia de crèdit a curt termini per garantir les competències locals exercides pels
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Consells Comarcals per tal que puguin prestar els serveis amb normalitat; tot això, en
aplicació del que disposen els articles 92 i 93 de l’esmentat Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, que possibiliten que les comarques puguin ser
beneficiàries de les funcions d’assistència i cooperació que presten les diputacions
provincials.
Així, s’articula la creació del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2014”, consistent en prestar assistència econòmica als Consells Comarcals
del seu àmbit territorial que es concreta en proporcionar un sistema per cobrir
temporalment la insuficiència de recursos líquids disponibles amb els quals fer front a
les seves despeses.
L’objecte concret d’aquest Pla és l’atorgament als Consells Comarcals de crèdits a curt
termini per a necessitats transitòries de tresoreria i per al seu desenvolupament, la
Diputació de Barcelona consignarà un finançament de fins a 10.000.000,00 euros,
corresponents a préstecs sense tipus d’interès que es distribuiran entre tots els
Consells Comarcals del seu àmbit territorial per fer front a necessitats temporals de
tresoreria.
En funció de l’experiència del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals
2013” s’han perfilat el procediment i els criteris de distribució. El repartiment entre els
Consells Comarcals es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades, si no s’arriba
a exhaurir l’import consignat. En el cas que l’import de les sol·licituds superin els 10
milions d’euros, el repartiment s’efectuarà d’acord amb el següent criteri de
repartiment: 40% en funció de la població, 40% en funció del nombre de municipis,
10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats singulars
de població. Per les seves característiques i el principi de diferenciació dins dels
repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou d’aquests càlculs la població de
la ciutat de Barcelona.
En el cas que la suma total de peticions superin els 10 milions d’euros consignats en el
Pla, però un o més Consells Comarcals presenten peticions inferiors a l’import que els
correspondria per l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà amb l’import
sobrant un nou repartiment, amb els mateixos criteris de l’apartat anterior, fins arribar a
la distribució de la quantitat prevista.
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada.
L’article 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les diputacions provincials han
d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació jurídica i tècnica mitjançant:
l’orientació i l’assessorament jurídic, econòmic i tècnic; l’assistència administrativa; les
ajudes tècniques en la redacció d’estudis i projectes, així com qualsevol altra fórmula
anàloga que determini la mateixa diputació provincial.
Així mateix, l’article 93 del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que les funcions d’assistència i cooperació es poden complir
també a favor de la comarca, si aquesta exerceix competències municipals.
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Així, la concessió de crèdits és una de les formes de cooperació local prevista a
l’article 30.6.f) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Val a dir que la presenta actuació constitueix una assistència indirecta als municipis a
través de les comarques, que troba emparament en la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, i
concretament en l’art. 36.1 lletres b) i f) sobre assistència econòmica i de suport a la
gestió financera dels municipis.
Vist que correspon al Ple de la Corporació l’adopció dels presents acords, de
conformitat amb l’article 33.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en exercici de les competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona i
en tractar-se d’un Pla.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, que elevi 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 el Pla per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals
2014”, consistent en l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals
de l’àmbit territorial de Barcelona.
Segon.- ESTABLIR les condicions generals de participació i de gestió de la concessió
de crèdits a curt termini que atorgui la Diputació de Barcelona als Consells Comarcals
del seu àmbit territorial dins del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2014”, les quals s’enumeren a continuació:
1. Finalitat i destinataris: La finalitat d’aquest Pla és l’atorgament de crèdits a curt
termini per a necessitats transitòries de tresoreria.
Seran destinataris dels crèdits els Consells Comarcals amb la seu dins de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona.
2. Responsable de la gestió: L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona
responsable de la gestió del present Pla serà el Servei de Programació depenent de la
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
3. Dotació i distribució de recursos: El Pla “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2014” serà vigent durant l’any 2014 i es dota amb 10.000.000 euros.
Els Consells Comarcals sol·licitaran l’import del crèdit en funció de les seves
necessitats.
El repartiment entre els Consells Comarcals es realitzarà:

42

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

a) En funció de les quantitats sol·licitades, si la suma total d’aquestes no arriba a
exhaurir la quantitat total del Pla.
b) En el cas que les sol·licituds superin els 10 milions d’euros el repartiment
s’efectuarà d’acord amb el següent criteri de repartiment: 40% en funció de la població,
40% en funció del nombre de municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca
i el 10% pel nombre d’entitats singulars de població. Per les seves característiques i el
principi de diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou
d’aquests càlculs la població de la ciutat de Barcelona.
c) Si la suma total de peticions superen els 10 milions d’euros consignats en el Pla,
però un o més Consells Comarcals presenten peticions inferiors a l’import que els
correspondria per l’aplicació dels criteris de repartiment de l’apartat b, s’efectuarà amb
l’import sobrant un nou repartiment, amb els mateixos criteris de l’apartat anterior, fins
arribar a la distribució de la quantitat prevista.
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada.
4. Gestió:
a) Les sol·licituds de crèdit es realitzaran, entre el 25/07/2014 i el 5/09/2014,
mitjançant instància, on es justificarà les circumstàncies que la motiven; signada
per la presidència del Consell Comarcal o representant competent, anirà adreçada
a la Presidència de la Diputació de Barcelona i es podrà presentar a qualsevol de
les oficines del Registre General de la Diputació.
b) Correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptar, de manera
motivada, l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en
funció del criteri de repartiment, i dels imports sol·licitats per cada Consell
Comarcal.
c) Per tal que la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es requereix que
els ens beneficiaris, abans del 31/10/2014, formulin de manera expressa
l’acceptació per òrgan competent, total o parcial, dels crèdits concedits; manifestin
la seva conformitat amb tots els termes i condicions de concessió establerts en el
marc d’aquest Pla i certifiquin que l'operació compleix les condicions de l'article 5
de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals. L'acceptació per part del beneficiari serà condició de
l'eficàcia de la concessió del crèdit. Passada la data del 31/10/2014 sense rebre
notificació de l'acceptació, s'entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la
Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l'esmentada concessió, llevat
que concorrin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renuncia.
d) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari
procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent
conveni.
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e) Serà motiu de denegació de la sol·licitud del crèdit extraordinari no estar al corrent
del retorn d’alguna de les quotes d’amortització del crèdit concertat dins del Pla per
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2013”.
f)

La Diputació posarà a disposició dels Consells Comarcals els formularis i els
models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit i on constarà el
certificat que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre
ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals i aquella informació necessària per valorar la concessió dels
préstecs.

g) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit desprès de la
signatura del conveni.
h) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és d’un mes, a comptar des de la
finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut l'esmentat termini
sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds formulades s'entendran
desestimades.
5. Condicions dels crèdits:
a) El tipus d’interès serà del 0%.
b) La duració del crèdit serà d’un any.
c) El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació
semestral.
d) Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència la data del
pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell
Comarcal té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de
la Diputació.
e) El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a
l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.
6. Garanties: En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs,
la Diputació de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà
de ser reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació.
L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les
quantitats en què s’hagi incorregut en mora.
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal
beneficiari.
Tercer.- AUTORITZAR una despesa de 10.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària 20401/942A0/82020 del pressupost de despeses de la Corporació.
Quart.- APROVAR el model de minuta de conveni a signar amb els Consells
Comarcals (Annex I).
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Cinquè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al
Diputat President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim.
Sisè.- DONAR TRASLLAT als Consells Comarcals, als efectes legals oportuns.
Setè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
11.- Dictamen de data 7 de juliol de 2014, que proposa donar suport institucional
a la iniciativa per a la reforma horària –Ara és l’hora- i creació d’un grup de
treball adscrit a la Presidència.
Catalunya està experimentant una profunda transformació econòmica, social i
demogràfica en el primer quart del segle XXI establint les bases que determinarà el
transcurs dels proper anys.
La gestió del temps com a constant inexorable del procés de transformació de la
nostra societat, presideix les nostres vides i la seva traducció en organitzacions
horàries socials i domèstiques i sovint no s’adequa a les societats més avançades.
Actualment mantenim una cultura presencialista del treball realitzant llargues jornades
no sempre proporcionals al nivell de productivitat, amb l’exposició i incidència dels
sistemes d’informació i comunicació que se’ns ofereix tant en l’àmbit laboral com
personal.
Altres factors com la crisi econòmica, la valoració de la qualitat de vida, la formació
constant i permanent, la lluita contra la desigualtat i el respecte i la demanda creixent
de la societat dels bons usos dels temps posen en evidència la necessitat de
replantejar l’organització horària a Catalunya.
En aquest context, la iniciativa per a la reforma horària -Ara és l’hora- és una
plataforma que neix de la societat civil per tal d’introduir el debat sobre la necessitat
d’una nova reorganització dels horaris en tots els àmbits de la nostra societat.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar uns horaris beneficiosos per a les
institucions, les empreses i la ciutadania a partir de l’establiment d’un horari racional
generalitzat, que hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i
econòmics, públics i privats, sens perjudici que es reconeguin excepcionalitats per a
determinats col·lectius o situacions personals.
En definitiva en aquesta iniciativa s’intenta passar d’uns horaris propis d’una altra
època en una societat menys desenvolupada i plural als nous temps que ens
demanden atendre nous reptes tant en l’àmbit professional com personal. Aquest
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projecte ambiciós requereix incidir especialment en els horaris de treball, de
l’administració, escolars, comercials i culturals d’oci.
En aquest camí per alinear-nos com a país europeu, els estudis de la Fundació
Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound), amb
dades d’Eurostat, indiquen que s’està avançant en el bon camí tot i que hi ha
diferències entre Estats segons els models adoptats.
El Parlament de Catalunya, el passat 26 de febrer de 2014, ha creat una comissió
específica per a l’estudi de la transició cap a la reforma horària, integrada per un
membre de cada grup parlamentari, amb l’objectiu de conèixer les iniciatives polítiques
i legislatives que cal dur a terme a partir de l’1 de gener del 2016, que es concretarà
amb un informe final que serà aprovat d’acord amb les previsions del Reglament del
Parlament.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha manifestat el seu suport institucional a la
Iniciativa per a la reforma horària -Ara és l’hora-, mitjançant l’Acord de Govern aprovat
el 18 de març de 2014, creant un grup de treball interdepartamental, adscrit al
Departament de la Presidència, per estudiar propostes d’implementació presentades
per la Iniciativa per a la reforma horària.
La Diputació de Barcelona, conscient de la necessitat de proposar una organització
d’horaris que permetin estils de vida que siguin de qualitat, creu adient estendre i fer
partíceps d’aquest projecte als municipis. Per aquest motiu la Diputació de Barcelona
dóna el seu suport a les mesures que facin possible la transició cap a la reforma
horària de la Iniciativa -Ara és l’hora.
Finalment, pel que fa a l’atribució de competències sobre aquesta iniciativa, cal
consignar les previsions següents:
a).- Acord plenari adoptat el 29.11.2011 (núm. 217/11), sobre l’estructura directiva, que
atribueix a la Gerència, entre altres funcions, “dirigir i impulsar les actuacions i els
projectes als efectes d’incidir cada cop més en la promoció i aplicació de la
responsabilitat social corporativa a nivell intern i extern”.
b).- Acord plenari adoptat el 14.2.2013 (núm. 32/13), sobre les àrees competencials i
executives en què s’estructura la Diputació i, en concret, en relació amb l’Àrea
d’Atenció a les Persones, completat amb les previsions dels apartats 1.2.b) i 4.1.4.f) de
la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 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.
c).- Article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, que atribueix al Ple l’organització de la Diputació.
En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- MANIFESTAR el suport institucional de la Diputació de Barcelona a la
Iniciativa per a la reforma horària -Ara és l’hora.
Segon.- CREAR un grup de treball adscrit a la Presidència per analitzar els horaris de
la Diputació de Barcelona i dels municipis que s’adhereixin, així com l’elaboració de
propostes en la línia de la Iniciativa per a la reforma horària.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Traspassos de carreteres
12.- Dictamen de data 30 de juny de 2014, que proposa acordar el traspàs de
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, del tram de la
carretera BV-4608, entre els p.k. 18,000 i 18,085.
Atès que la carretera BV-4608, en el terme municipal de Sant Hipòlit de Voltregà, és
actualment de la titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves
competències a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Atès que amb data 24 d’abril de 2014 es va acabar de formalitzar un conveni de
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà amb la Diputació Barcelona,
als efectes de l’execució, per part d’aquesta Diputació, de les obres del projecte
constructiu de “Reordenació de la urbanització de l’entorn del pont de Can Turró. Ctra.
BV-4608 p.k. 18+000-18+085. T.M. Sant Hipòlit de Voltregà”.
Atès que el pacte Tercer del referit conveni de col·laboració preveu que, amb caràcter
previ a l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres, l’Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà ha de sol·licitar a la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de
Ple, l’obertura de l’expedient de traspàs del sobrant de vial format per l’antiga traça de
la carretera BV-4608, d’acord amb la documentació adjunta al conveni, segons figura
en un plànol annex al mateix.
Atès que l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, mitjançant ofici presentat en el
Registre d’entrada de la Diputació de Barcelona en data 13 de maig de 2014, va
notificar a aquesta Diputació l’acord adoptat pel Ple de l’esmentada Corporació
municipal en sessió celebrada en data 5 de maig de 2014, en virtut del qual sol·licita a
la Diputació l’inici de l’expedient de traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament, del
tram de la carretera BV-4608, comprès entre el p.k. 18,000 i el p.k. 18,085, segons
figura en el plànol Annex al conveni abans referit.
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Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a
l’Ajuntament de l’esmentat tram de la carretera BV-4608, la titularitat de la qual
actualment figura atribuïda a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa
l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, en el terme municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada
per l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà en relació al traspàs de titularitat a la
jurisdicció municipal del referit tram de carretera, en els termes següents:
(...)
“En referència al traspàs de la carretera BV-4608, en el seu tram entre el PK
18+000 i 180+085 a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, recollit al conveni
signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament, amb data 24 d’abril de 2014,
s’informa en següent:
El tram que es sol·licita que passi a competència municipal, és des del PK 18+000
al 18+085. Al propi conveni s’adjunta plànol de detall.
El tram de carretera objecte de traspàs actualment no té trànsit rodat, només de
vianants.” (...)
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
amb les dades següents:
DADES PER LA CESSIÓ
DE L'AJUNTAMENT DE:
DE LA CARRETERA:
TRAM A CEDIR

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
BV-4608
18+000

18+085
85 m

LONGITUD

Carretera

AMPLADA
CLASSE DE FERM

6
Carretera
Ramal
Mescla bituminosa en calent tipus S-12
CRTA.
RAMAL
150
0,25
0
6
Correcte per l'ús actual
Pont sobre el torrent de Mitjavila

VORERA(m2)
VORAL(ml)
CUNETA
AMPLADA EXPLANACIÓ
ESTAT DEL FERM
OBRES DE FÀBRICA
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Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària
de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen.
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament.
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs,
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades
carreteres de la xarxa local.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes,
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”.
Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a la inclusió del traspàs acordat
en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.
Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves
49

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica,
comarcal i local.
Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a
l’article 47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció
dels següents
A C O R D S
Primer.- Acordar el traspàs, a favor de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, de
conformitat amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió
de data 5 de maig de 2014, de la titularitat del tram de la carretera BV-4608, comprès
entre el p.k. 18,000 i el p.k. 18,085, actualment de titularitat de la Diputació de
Barcelona de conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb
les característiques tècniques del referit tram de via que es determinen en la fitxa de
dades geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part
expositiva del Dictamen present.
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà els presents acords per al
seu coneixement i als efectes procedents.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals
13.- Dictamen de data 17 de juliol de 2014, que proposa informar favorablement
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Muntada i el Marquet de les
Roques (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac) i elevar-lo a l’aprovació
de la Generalitat de Catalunya.
I. ANTECEDENTS
En els darrers anys l’escenari de les gestió forestal s’ha modificat substancialment,
tant pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials.
La demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la
major consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals,
com a reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la
biodiversitat, així com també l’aparició de models de pagament pels serveis
ambientals, fan necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions.
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual
s’organitzen en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte
totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els
objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i
ambientalment.
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25
hectàrees, o, en el cas de finques menors de 25 ha, els plans simples de gestió
forestal (PSGF).
Als darrers quinze anys la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals, ha desenvolupat una política activa de foment de la gestió de les
finques forestals de la seva propietat ubicades als espais naturals protegits dels quals
és responsable de la seva gestió. Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels
plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels
mateixos, a fi i efecte de donar compliment a allò que estableixen els seus
corresponents plans especials: la protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els
sistemes naturals i la diversitat biològica, fent-lo compatible, entre d’altres, amb
l’explotació dels recursos forestals.
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents:
- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals
en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals,
per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i
aprofitar adequadament els recursos naturals renovables.
- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el
marc de la política forestal de Catalunya.
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- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les
poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat.
L’àmbit del present Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Muntada i el Marquet
de les Roques coincideix amb el de les finques de la Muntada i el Marquet de les
Roques, ambdues colindants i propietat de la Diputació de Barcelona, i incloses dins
del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, aprovat definitivament el 19 de juny de 1998 pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
2721, de 9.09.98)
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees, d’acord amb
el previst a l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es
regulen els instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
(PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva
qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en
proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els
objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les
millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides,
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...).
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal és de vint anys.
Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessari la certificació de l’òrgan
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica.
II. NORMATIVA APLICABLE
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida amb l’Estat de la
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments
i els serveis forestals.
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests,
determinen que les forests públiques i privades hauran de tenir un instrument
d’ordenació forestal i que són les comunitats autònomes les competents per aprovarlo.
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades,
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d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment.
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 10 de juny de 2014, que consta a
l’expedient, s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013, de
14 d’octubre, els PTGMF, redactats per la Diputació de Barcelona, es presentaven
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vist-i-plau del cap de
la mateixa oficina.
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17).
Tractant-se de finques de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat
de Catalunya (articles 10 a 12). En aquest sentit, d’acord amb l’article 10.1,b) de la dita
Ordre, es requereix certificació del Ple de l’ens local en el qual consti l’informe
favorable sobre l’Instrument d’ordenació forestal, previ a la resolució d’aprovació que,
d’acord amb l’article 12.1, correspon a la persona titular de la direcció general
competent en matèria forestal.
Atès que la vigència del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és de vint anys, la
competència sobre el Pla correspon al Ple, en ser la durada superior a quatre
anualitats i no haver estat objecte de delegació específica en cap altre òrgan, tot això
tal com explicita l’apartat 14.7.a.1) de la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de
desembre de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013).
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Muntada i el
Marquet de les Roques –que afecta a un àmbit forestal de superfície superior a les 25
hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau informar-lo favorablement per a la
seva aprovació per la Generalitat de Catalunya, en els termes de la normativa citada.
Per tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT –tot aprovant-lo en allò que calgui- el Pla
Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Muntada i el Marquet de les Roques (Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac), que s’adjunta com annex al present
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dictamen, i ELEVAR-LO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.
Segon.- Facultar al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè en
nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i formalitzi els
documents necessaris per a l’execució d’aquests acords.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes
escaients.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
14.- Dictamen de data 17 de juliol de 2014, que proposa aprovar l’expedient per a
la contractació de la concessió demanial per a l’ús privatiu i explotació de les
vinyes i les terres de conreu de les finques de la Muntada i el Marquet de les
Roques, dins l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i l’ús de
l’habitatge del mas de la Muntada com a habitatge permanent familiar.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat gestiona el parc natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac a través del seu Pla especial, que té com a objectiu bàsic la protecció i
conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica,
compatible amb l’aprofitament sostenible dels seus recursos i l’activitat dels seus
habitants, així com l’ordenació de l’ús públic i el foment del coneixement i el respecte
al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental.
Atès que el programa de gestió del parc natural, emanat del Pla especial, document en
el que hi ha un capítol dedicat als terrenys agrícoles on es defineix i delimita una zona
agrícola, preveu accions per promoure el desenvolupament de les activitats vinculades
al sector primari com un motor econòmic, però també com un agent modelador del
paisatge. El territori de Sant Llorenç del Munt i de la Serra de l’Obac no es pot
desvincular de les activitats agropecuàries desenvolupades tradicionalment pels
homes que les habitaven en el passat. La davallada de l’agricultura, la ramaderia i la
silvicultura està influint d’una forma definitiva en la configuració actual dels paisatges.
Atès que el Pla especial, que va ser aprovat definitivament el 19 de juny de 1998 pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 2721, de 9.09.98), planteja la possibilitat de recuperar el conreu de la
vinya, l’horta i el manteniment dels camps de conreu de les finques de la Muntada i del
Marquet de les Roques, una superfície agrícola total de 12,83 ha., que suposa una
actuació parcial respecte a la superfície total de les finques de la Muntada i el Marquet
de les Roques. Aquestes finques situades al cor de la Vall d’Horta de Sant Llorenç
Savall són una peça clau per promoure el desenvolupament de la zona vinculat a
l’activitat agrícola i la turística. Així ho estableix el Pla director de desenvolupament de
la Vall d’Horta i de la Vall de Mur, elaborat per la Diputació de Barcelona en conveni
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amb l’Obra Social “la Caixa” i aprovat pel propi municipi de Sant Llorenç Savall. D’altra
banda, també es compleix l’objectiu de promoure el desenvolupament socioeconòmic
de la zona vinculant l’activitat agrícola a l’ús públic i oferint serveis d’informació,
d’interpretació de l’entorn i de formació. De la mateixa manera, recuperar un habitatge
familiar permanent en un entorn rural com el de la Vall d’Horta és també un dels
objectius d’aquesta concessió demanial.
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal propi que pugui
ser destinat a garantir el funcionament d’aquestes explotacions, es planteja la proposta
de continuar gestionant-los a través de la contractació d’una concessió demanial per a
l’ús privatiu i explotació de les vinyes i les terres de conreu, a més de l’ús de l’habitatge
de la Muntada com a residència permanent familiar.
Atès que, segons es desprèn de la memòria emesa per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la concessió demanial, així
com la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris
d’adjudicació.
Atès que aquesta concessió demanial serà adjudicada mitjançant un procediment de
concurrència, d’acord amb els articles 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
patrimoni de les administracions públiques, segons el procediment establert a l’article
96 de la mateixa norma, els articles 218 i 273 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
i els articles 57 i següents del Reglament de patrimoni dels ens Locals, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i l’Oficina Administrativa i de Suport
Jurídic han redactat la Memòria i el Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir aquesta concessió demanial.
Atès que és procedent l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que ha de regir aquesta concessió demanial.
Atès que es tracta d’una proposta de concessió demanial de durada superior a quatre
anys i el valor del bé no supera el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, requisit
aquest últim necessari per a l’adopció de l’acord per majoria absoluta del Ple,
conforme al previst a l’article 47.2.j) de la LBRL. Sent, en aquest supòsit l’òrgan
competent el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria simple.
Vist l’epígraf 14.7, a.1 de la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de
2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat en
ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona l’adopció dels següents
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A C O R D S
Primer.- APROVAR l’expedient per a la contractació de la concessió demanial per a
l’ús privatiu i explotació de les vinyes i les terres de conreu de les finques de la
Muntada i el Marquet de les Roques, propietat de la Diputació de Barcelona dins
l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i l’ús de l’habitatge del mas
de la Muntada com a habitatge permanent familiar, de conformitat amb allò que
disposen els articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni
de les administracions públiques, i el Reglament general de la Llei de Patrimoni,
aprovat pel Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, l’article 218 del Decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i l’article 59 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que ha de regir aquesta concessió demanial.
Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació mitjançant un procediment de
concurrència, d’acord amb els articles 93.1 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les
administracions públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa
norma, els articles 218 i 273 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 57
i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d’octubre.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups
següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona, per
a una elecció democràtica dels Alcaldes i les Alcaldesses.
L’àmbit local és un espai complex i plural, de grans transformacions i constants
mutacions, i la primera instància per a la resolució dels problemes de la ciutadania i
per a la millora de les condicions de vida de la gent.
Els Ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de
finals del segle XX: els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència
i l’envelliment de la població, i en aquesta primera dècada del segle XXI, son el
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat,
de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per a generar alternatives
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades.
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Des de diferents posicions polítiques, tots defensem un model de governs locals de
proximitat, un model que desenvolupi l’autonomia local i les competències, amb
recursos suficients per a fer-les efectives.
L’educació, els serveis socials, les polítiques d’igualtat, la cultura, la solidaritat i el dret
a la vivenda son les claus de volta de la vertebració municipal i la construcció de
ciutadania.
Defensem un municipalisme que integri els valors del paisatge, el territori i l’espai
natural com a vectors d’identitat, i de ciutats i pobles sostenibles. Que fugi del
creixement des d’una òptica d’ingressos i recursos substitutius d’un veritable
finançament del món local just i ajustat a les seves competències.
En definitiva, un municipalisme que efectivament es pugui desenvolupar i reconèixer a
la Carta Europea d’Autonomia Local, i que es basi en els principis de simplificació,
transparència i modernització dels ens locals, el principi d’autonomia, subsidiarietat,
diferenciació, equilibri territorial, desenvolupament sostenible i suficiència financera per
atendre a les necessitats socials dels seus habitants.
Els municipis espanyols han estat des del 1979 l’expressió més evident de l’arribada
de la democràcia al nostre país: milers de regidors i regidores, d’alcaldesses i alcaldes,
elegits pels seus veïns/es, van accedir al govern dels seus Ajuntaments des de la
preocupació per satisfer les demandes més apressants dels seus veïns i també,
davant la falta de definició constitucional de les competències locals, per afrontar
aquells reptes i actuacions que foren impulsades per la ciutadania. Des d’aquest
principi d’administració més propera, es van configurar els Ajuntaments com les
entitats que visualitzaren la democràcia al nostre país i que representaren la primera
experiència, fins ara irreversible, de descentralització política.
Considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat raonablement
garantit durant tot aquest període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha
permès que les opcions polítiques significatives en les que s’organitza la ciutadania en
cada municipi hagin configurat majories de govern local amb un recolzament majoritari
del vot popular a través d’un sistema de representació respectant la proporcionalitat
contemplada a la CE.
La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflecteixi la majoria
dels vots expressada en les eleccions. Això significa que una llista municipal no pot
tenir la majoria de govern i, conseqüentment, l’alcaldia, si no té el recolzament de la
majoria dels votants, expressada per un sistema de representació política
constitucionalment establert.
És més, l’art. 140 de la Constitució Espanyola estableix que el vot de veïns i veïnes
serà igual, per tant, ha de tenir el mateix valor i produir els mateixos efectes en
l’elecció dels regidors i regidores. A més, els regidors i les regidores seran elegits de
forma directa.
Atès que el govern del PP ha expressat la possibilitat d’una reforma de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), Capítol IX
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article 196, per tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa correspongués a la llista més
votada.
Atès que l’atribució de l’alcalde o alcaldessa a la llista més votada portaria a la
paradoxa que podrien ostentar l’alcaldia, regidors o regidores que haguessin obtingut
menys del 20% dels vots i, per tant, no comptarien amb el suport de més del 80% dels
ciutadans i ciutadanes.
Atès que la ciutadania amb el seu vot diposita la seva representativitat en una
candidatura i no exclusivament en el seu cap de llista.
Atès que el Ple d’un ajuntament és la màxima representació de la ciutadania, integrat
per tots els regidors i regidores i alhora l’òrgan que entre les seves atribucions li
correspon el control i la fiscalització, els acords i aprovacions de caràcter general entre
els quals decideix i escull a l’alcalde o alcaldessa i és qui presidirà el Ple.
És per això que el Ple de la Diputació de Barcelona adopta els següents ACORDS:
1.- El Ple de la Diputació de Barcelona manifesta la seva oposició a la reforma
anunciada per el Partit Popular al mètode d’elecció de regidors i regidores i dels
alcaldes i alcaldesses de les Corporacions Locals i, molt especialment a:
a) L’atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o
llistes més votades, per vulnerar els principis de proporcionalitat i vot igual
establerts constitucionalment.
b) L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan no tingui el suport de la
majoria dels regidors i regidores elegits en vot igual mitjançant un sistema
proporcional i constituït en el Ple de l’Ajuntament.
c) La constitució del Ple Municipal per regidors i regidores que no hagin estat
escollits en el mateix acte electoral mitjançant sufragi universal, igual, lliure,
directe i secret, tal com estableix l’art. 140 de la Constitució Espanyola.
2.- Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, a tots els Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.
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: Seré
bastant ràpid perquè aquesta és una moció molt fàcil de defensar, i té un text similar al
que estem treballant al Congrés dels Diputats amb esperit d’unitat i consens. I és una
moció que es refereix a unes notícies de premsa bastant fonamentades ja que, al
darrere, hi ha propostes escrites del Govern del PP per realitzar una “reforma-exprés”
de la Llei electoral pel que fa al sistema d’elecció d’alcaldes i alcaldesses.
Com diem en la part expositiva de la moció, ens regim pel sistema proporcional on,
segurament, calen canvis i una profunda reforma democràtica per apropar-nos a la
ciutadania, però qualsevol reforma que es faci del sistema d’elecció d’alcaldes i
alcaldesses ha de pretendre estar més a prop de la ciutadania i no garantir que algú
pugui arribar a ser alcalde o alcaldessa amb menys del 20% de vots en el seu
municipi.
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Agraïm a aquells grups que sé que donaran suport a aquesta moció. Esperem que no
es concretin aquestes amenaces que ens ha fet el PP contra el municipalisme tant de
l’Estat com de Catalunya i vull recordar que, en qualsevol reforma d’aquest calibre, el
que el PP hauria de fer és crear una comissió que la treballés en el Congrés o esperar
que Catalunya, on hem d’iniciar el procés durant els propers mesos, triï el seu propi
mètode d’elecció d’alcaldes i alcaldesses.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: També molt breument, per defensar aquesta
moció. Nosaltres creiem que si un grup, encara que tingui majoria absoluta, vol
plantejar una reforma del règim electoral general, ha de buscar el consens i, si no el té,
obtenir una amplíssima majoria perquè estem parlant de normes fonamentals i
bàsiques on totes les formacions polítiques han d’estar d’acord o tenir una proximitat.
Per tant, creiem que aquest anunci de possible reforma sense consens en una direcció
que no compartim és erroni i creiem que, si es reforma el règim electoral general,
aquest ha de dotar els regidors i les regidors d’encara més legitimitat ciutadana i de
més transparència.
Les notícies que ara ens arriben no van en aquest sentit i ens preocupa el fet que la
composició del Ple de l’ajuntament no reflecteixi la votació ciutadana en un sentit
estricte. No només ens preocupa el fet que et donin per llei el que no t’has guanyat a
les urnes, no només ens preocupa sinó que hi discrepem i, per tant, creiem que s’ha
de fer una profunda reflexió sobre aquells ajuntaments que són, en un determinat
moment, difícilment governables per donar-se una certa atomització, però creiem
també que la solució per resoldre això, al seu torn, no passa per prendre decisions
pràcticament unilaterals basades en la majoria absoluta ni per donar, davant la
població, una imatge d’una menor transparència i una acumulació de vots que no t’han
donat les urnes. Per tant, hi votarem a favor.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Gracias, Presidente. Evidentemente, votaremos en contra de una moción preventiva
sobre algo que no existe en las Cortes. Volvemos a hacer una moción sobre una
propuesta de ley inexistente, sobre declaraciones y rumores.
Evidentemente, votaremos en contra porque lo que se supone que presentará el PP
en el Congreso es, ni más ni menos, todo lo contrario de lo que aquí se ha dicho:
máximo respeto a la voluntad popular y refrendar lo que dicen las urnas, que es la
victoria electoral. Porque sí, es verdad que algunos defienden todo lo contrario que la
propuesta del PP, que una persona con tres concejales sea alcalde con el apoyo de
otros diez. ¿Es esa la voluntad popular? No. Porque si no tendría mayoría, simple o
absoluta, pero tendría mayoría. Esta es la manera en que algunos partidos, sin tener
nunca la mayoría, consiguen las alcaldías.
Si garantizamos, de alguna manera, que el más votado sea alcalde, se refrenda la
voluntad popular y garantizamos una mayor participación electoral porque los
ciudadanos sabrán que su voluntad será respetada. Si nos creemos el proyecto
europeo, lo que proponemos es lo que sucede en una gran mayoría de países
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europeos (Alemania, Austria, Polonia, Reino Unido), los cuales no presentan carencias
democráticas, creo”.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Per ser quelcom inexistent, n’acabo de sentir
una fèrria defensa i, abans d’entrar en el contingut molt breument, sí és important que
tinguem en compte que no és una cosa inexistent, encara que no hi ha un tràmit
parlamentari, ja que es van produir unes declaracions de Rajoy i, a més, el president
del nostre Grup em recordava que, la setmana passada, en una reunió del Consell
Territorial de la FEMP, el mateix president de la FEMP féu una defensa important
d’aquesta posició, per la qual cosa el diputat que seu al costat del portaveu del PP li
podrà explicar perfectament aquestes declaracions i el posicionament dels alcaldes i
les alcaldesses del PP presents a la FEMP.
Dit això, no entrarem en el contingut, perquè creiem que la base d’una reforma
d’aquest abast ha de ser el consens i la unanimitat, i hem parlat precisament, en
alguns Plens, de reformes com la LRSAL, que modifica les bases del funcionament
dels nostres ajuntaments i de les nostres administracions locals. I aquell hauria estat
segurament el moment oportú per poder plantejar, entre altres coses, reformes d’una
base encara més gran, però no es van produir llavors sinó justament després de les
eleccions europees, la qual cosa ens fa sospitar que són els resultats electorals qui
poden estimular el Govern espanyol per fer una reforma on tothom hauria de poder
participar.
Per tant, la base és aquesta i ja no entrarem en el seu contingut. Qualsevol reforma en
aquest sentit ha de comportar el consens de tothom o, si no, com molt bé deia el
portaveu d’ERC, una gran majoria i això no es pot produir ni molt menys uns mesos
abans d’unes eleccions, sinó que s’han de fer amb temps i amb tranquil·litat els
documents i informes que calgui i amb la reflexió necessària de tothom. Per tant,
nosaltres donarem suport a aquesta moció.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Per no repetir-me, primer anuncio que votarem a favor de la moció
i segon, és evident que ens vam plantejar què fèiem davant el fet que no hi havia cap
text per discutir sinó que estàvem aprovant una moció feta a partir d’unes declaracions
que s’estan comentant però que no tenen encara un text sobre proposat. Però no és
menys cert que la voluntat existeix, ho hem vist en el mateix Plenari, i que no només hi
ha unes declaracions de líders polítics a la premsa, sinó que aquesta possibilitat s’ha
posat damunt de diverses taules amb una fermesa bastant clara.
És evident que pensem el mateix que altres grups: que una reforma del règim electoral
no es fa en quatre dies i que, tant els partits polítics com els representants dels
ciutadans, tenim l’obligació de pactar aquestes reformes perquè, al final, estarem
reflectint la voluntat d’aquells ciutadans amb dret al vot. Per tant, qualsevol proposta
en aquest sentit, i tenint en compte que seran nous governs els que sortiran després
de les eleccions, té la necessitat obligatòria de passar pel consens, la consulta i l’acord
abans d’emprendre la reforma del règim electoral. Per tant, votem a favor.
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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 (18), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (3) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i
el vot en contra del Partit Popular (6), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 6
vots en contra.
Tot seguit la Presidència indica que la segona és una moció, presentada pel Grup
d’ICV-EUiA-EPM, contra els bombardejos israelians sobre Gaza i en suport del poble
palestí. Demana al Grup si mantenen la moció malgrat la declaració institucional. El
portaveu del Grup d’ICV-EUiA-EPM indica que la mantenen. La Presidència manifesta
que es donarà lectura a la moció i es debatrà.
2.- Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA-EPM de la Diputació de Barcelona,
contra els bombardejos d’Israel sobre Gaza i en suport del poble palestí.
El Govern d'Israel, de nou, està llançant un atac aeri i parcialment terrestre sobre la
ciutat palestina de Gaza. L'operació, anomenada Marge Protector, ha deixat ja més de
200 morts i aproximadament 1.000 ferits, entre els quals, i en la seva majoria, hi ha
menors i població civil.
A més, l'ús d'avions no tripulats, anomenats drones, per bombardejar habitatges als
quals se’ls llança prèviament pamflets avisant de l'atac, no fa més que demostrar
l'estat malaltís d’Israel cap a la població palestina. En definitiva, és evident que hi ha
una operació premeditada d’atac a la població civil i de destrucció dels habitatges i les
infraestructures civils.
Aquest atac és celebra pocs dies desprès del 10é aniversari del dictamen emès pel
Tribunal Internacional de Justícia de la Haia sobre el Mur construït per Israel en els
territoris ocupats de Palestina. Aquesta sentència, no vinculant, i la decisió d’Israel de
no implementar-la és un dels símbols de la impunitat que la comunitat internacional
permet a l’Estat d’Israel.
Avui, com llavors, la comunitat internacional calla novament en front de la massacre en
marxa contra el poble palestí i d’aquesta nova violació per part d’Israel de la IV
convenció de Ginebra, declarada vinculant pels països signataris. Creiem que aquest
atac és una nova escalada en les polítiques d’Apartheid que comet Israel contra el
poble palestí i les massacres del 2008 i el 2012. Aquestes agressions en el seu dia
van merèixer una tèbia condemna per part de les nostres institucions i laments per la
tragèdia humanitària, adoptant una inacceptable equidistància entre un exèrcit ocupant
i un poble ocupat i sota setge.
Des de totes les institucions ens hem de posicionar contra els actes terroristes del
govern sionista d'Israel dient prou i que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
L'ONU no pot seguir fent cas omís a un estat, Palestina, considerat des de 2012 "Estat
observador no membre" de l’organització mundial i havent reconegut el seu territori
com sobirà. Ja n'hi ha prou que l’Estat espanyol, la UE i la resta de països segueixin
permetent la sagnia amb que Israel sotmet a Palestina. L'ONU i els seus països
membres, la comunitat internacional i la UE han de condemnar i fer els moviments
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necessaris per aturar aquests atacs que es produeixen sistemàticament contra la
població palestina, fent ús de mesures totalment desproporcionades, fins i tot il·legals,
contra la població civil.
Per tot això el grup d’ d'ICV-EUIA-EPM proposa al Ple de la Diputació de Barcelona els
següents ACORDS
Primer.- La Diputació de Barcelona en ple es solidaritza amb el poble palestí i
condemna enèrgicament l'ús de la força de guerra israeliana contra la població civil a
Gaza, així com en tots els territoris ocupats.
Segon.- La Diputació de Barcelona insta l'ONU, la comunitat internacional i la
diplomàcia europea a intermediar per aturar immediatament aquesta massacre.
Tercer.- La Diputació de Barcelona manifesta el suport/adopció de les mesures
proposades en l’estratègia de Boicot, Desinversió i Sancions (BDS).
Quart.- La Diputació de Barcelona insta a la Cort Penal Internacional a investigar els
crims comesos durant l’operació militar.
Cinquè.- La Diputació de Barcelona insta a la resta d’institucions a que promoguin un
embargament militar contra Israel.
Sisè - Donar trasllat dels acords al president del govern espanyol, a l'ambaixador de
l'Autoritat Nacional Palestina a Espanya, senyor Musa Amer Odeh, a l'ambaixador
d'Israel, senyor Alon Bar, al secretari general de les Nacions Unides, senyor Ban Kimoon, al president de la Comissió europea, senyor Jean-Claude Juncker, al president
del Parlament europeu, senyor Martin Schulz, i a les entitats locals que treballen per la
pau i la solidaritat.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Iniciativa
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui
Intentaré, també, ser molt breu per no reproduir, en aquesta institució, debats
segurament ja s’han produït en altres institucions i sent conscient que aquesta és
institució municipal.

per
diu:
que
una

No tenim per costum presentar-hi mocions que parlin de qüestions internacionals, però
considerem extremament greu el que està passant en aquests dies a Gaza,
consideració que compateixen, de ben segur, tots els presents en aquesta sala.
Agraïm el consens produït en la declaració institucional, però el nostre Grup creu que
hem d’anar més enllà, per això presentem la moció, i explicaré breument el per què.
La població palestina, en aquests moments, està sent oblidada per part de la
comunitat internacional. En el Plenari d’ahir, a Ginebra, de la Comissió de drets
humans de l’ONU, els EUA i la UE van votar en contra de la resolució que
condemnava Israel i la violació dels drets humans. Avui, la població palestina de Gaza
està sent deixada tirada per part dels governs occidentals.
Estem parlant d’un conflicte molt llarg, tots vostès ho saben, però que, al llarg dels
anys, ha esdevingut un conflicte desigual, per la qual cosa no podem tractar amb
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igualtat les dues parts i estem parlant d’un conflicte on, des de fa anys, s’està
plantejant un genocidi i una expulsió del poble palestí dels seus territoris. Un conflicte
que, segurament, té els orígens en la necessitat puntual de controlar els recursos
estratègics de la zona, recursos hídrics, fet fonamental per entendre el conflicte, i el
que s’està vivint avui a Gaza és un càstig col·lectiu per uns crims individuals. El meu
Grup condemna qualsevol forma de violència i, òbviament, condemna els atacs
terroristes que es puguin produir per part de palestins armats contra la població civil
israeliana. Que no quedi cap mena de dubte. I estic convençut que tots els presents en
aquesta sala també condemnen igualment tota forma de violència, però no hem
d’oblidar que ens trobem, en aquests moments, amb una resposta totalment
desproporcionada que aplica un càstig col·lectiu sobre tota la població palestina per
uns crims individuals, contravenint tots els codis penals. Tampoc no podem exigir el
mateix d’un Estat reconegut per l’ONU que d’un grup armat il·legal i, òbviament, la
nostra exigència a aquest darrer és deposar les armes i fer política, però el que hem
d’exigir a un Estat reconegut per l’ONU i formalment democràtic, és que respecti els
drets humans i les resolucions de l’ONU així com no cometre crims de guerra.
Dues qüestions més. És molt curiós que aquesta ofensiva sobre Gaza es produeixi un
més després que Hamas i l’ANP signessin un acord que consagrava la unitat palestina
i que, per primer cop en la història, Hamas reconegués la superioritat i l’autoritat militar
i política de l’ANP així com quinze dies després que es publiqués una enquesta que,
per primer cop, donava la majoria electoral a Hamas en la Franja de Gaza, Aquesta
ofensiva ha tornat a donar ales als més radicals i som molts, potser malpensem, qui
pensem que, al llarg dels anys, Israel ha intentat evitar la unitat palestina i, també, ha
intentat enfrontar Hamas amb l’ANP, opinió personal compartida pel meu Grup.
Per què mantenim la moció? Perquè considerem que, en aquests moments i des de fa
ja molts anys, només hi ha una fórmula per aconseguir fer entrar en raó l’Estat d’Israel:
el boicot i la sanció comercial. Els posaré un exemple històric: el règim segregacionista
sud-africà no caigué sols per la lluita de l’ANC, sinó que la seva caiguda s’inicià quan
els sindicats d’estibadors britànics començaren a fer vagues i el boicot comercial
s’estengué a Sud-Àfrica. En aquests moments, sols el boicot podrà fer que l’Estat
d’Israel reflexioni i reemprengui el camí de la pau i el respecte als drets humans.
Espero que la moció sigui aprovada i tingui suport, de debò, perquè estic convençut
que molts dels presents deuen compartir el seu contingut i estic segur que tots els
presents aquí condemnem la violència i compartim el malestar existent per aquest
conflicte.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Bé, nosaltres hem subscrit, si no, no
s’hauria fet com a tal, una declaració institucional, fa uns moments, on es feia una
reflexió i es prenia un posicionament polític sobre el més que centenari conflicte entre
israelians i palestins i nosaltres veiem difícil de compaginar el fet d’una opinió,
consensuada en el Ple, a favor d’una declaració institucional, amb una moció que no
ho està. Per tant, no podem votar a favor d’una moció quan ja hem donat suport a
una declaració subscrita per tots els grups aquí representats.
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En segon lloc, nosaltres sí creiem que s’estan produint, aquests dies, autèntiques
barbaritats en aquesta guerra i que és absolutament condemnable, sense cap
pal·liatiu, la mort de centenars de persones, molt majoritàriament palestines, que
malauradament i periòdicament estan en un episodi de la mateixa guerra que ja fa
segles que es produeix. Per tant, nosaltres manifestem el nostre rebuig fontal i el
nostre condol a les famílies. Què ens preocupa? Mirar de contribuir a una sortida en
aquesta situació i no posar més llenya al foc. En aquest sentit, trobem que l’Acord
entre alcaldes i alcaldesses per la Pau a Catalunya, on es reclama que s’aturi el
conflicte de Gaza, és un equilibri superior al que planteja aquesta moció així com el
que planteja la declaració i, per tant, si ens haguéssim d’adherir a un text ja escrit, ens
adheriríem a l’Acord.
Em sembla que només la manera de contribuir, encara que som petits i modestos, a
aportar un gra de sorra per contribuir al fet que no hi hagi guerres periòdiques a aquest
territori és partir d’una anàlisi de la situació i un reconeixement dels drets. Fins i tot,
nosaltres estem d’acord amb alguns punts de la moció si són més equilibrats i és clar
que la Diputació s’ha de solidaritzar amb el poble palestí i amb tots qui pateixen la
guerra fruit de qualsevol enfrontament armat, però de tots, eh! I és evident que tant la
comunitat internacional com la diplomàcia europea han d’intermediar per aturar
immediatament aquesta massacre, però també és veritat que no veiem la possibilitat
que això es produeixi sense un cessament bilateral dels enfrontaments, per la qual
cosa ens sentim representats per la declaració institucional que s’ha fet aquí i veiem
innecessari parlar-ne un altre cop a la moció. Ja s’ha fet un esforç poc abans d’aquest
Plenari per elaborar una declaració institucional i, si ens trobem còmodes de debò amb
alguna declaració, és amb l’Acord.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Brevemente. Votaremos en contra porque ya nos sentimos representados por la
declaración institucional leída por el Presidente y, eso sí, recordar a todas las víctimas
del conflicto, incluidos los cuatro israelíes asesinados, origen del conflicto del cual
estamos hablando, quienes han sido también víctimas. Lo que me sabe mal, también,
es que la moción presentada por ICV olvide que Hamas ha secuestrado y asesinado a
muchas personas durante estos años, y son parte del conflicto. Dicho esto,
recordamos a todas las víctimas del conflicto, esperando que la comunidad
internacional pueda ayudar a solucionar este tema”·
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Efectivament, s’estan produint autèntiques
barbaritats a la Franja de Gaza, ho explicaven molt bé els portaveus que m’han
precedit. S’estan produint massacres amb civils i, per tant, gestos com el de subscriure
una declaració institucional, són importants, però, malauradament, avui tornarem a
casa nostra mentre que molts no tornaran a llurs cases o, fins i tot, no es podran
retrobar amb llurs familiars. Per tant, jo faria una crida a remoure consciències entre la
comunitat internacional, perquè aquest tema és urgent i són importants declaracions,
com la dels alcaldes i les alcaldesses per la Pau a Catalunya, que segurament podem
fer. Si més no, aquí hem fet el que pertocava, que era aprovar una declaració
institucional amb el suport de tothom. I és per aquest motiu que nosaltres, que havíem
tingut la intenció inicial d’abstenir-nos, finalment no donem suport a la moció, ja que
hem estat capaços de posar-nos d’acord en la declaració. Per tant, votarem en contra.
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A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió Sr. García
Cañizares, qui diu: Breument, per repetir el mateix. Ja hem fet l’esforç d’arribar a un
consens que ens ha permès fer una declaració institucional, al principi del Plenari, que
crec que cobreix totes les necessitats. Sobretot, posem l’èmfasi en el fet que qualsevol
tipus de violència és dolenta sigui on sigui i més encara si moren innocents. No cal
recordar que aquesta és la nostra voluntat i que, segurament, ha estat la voluntat dels
homes en tots els temps. Només recordar Hobbes, qui deia que l’home és dolent i
l’hem d’educar perquè sigui bo; Rousseau, qui deia que l’home és bo i la societat el
perverteix, o Mandela, qui deia que cap infant no neix odiant sinó que la societat li
ensenya a odiar però, també, el pot ensenyar a ser bo. Per tant, aprofitant aquestes
frases de persones importants, aprofito per dir que la voluntat de la declaració
institucional era aquesta: condemnar qualsevol cosa que porti a la violència.
Evidentment, després de la declaració, ens sembla fora de lloc votar a favor
d’aquesta moció, que no diu res més que el que ja diu la declaració institucional.
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Amb molta brevetat. Aclarir que la moció no diu el
mateix que la declaració institucional. Hem fet un esforç en aquesta darrera quan tots
els portaveus ja sabien que mantindríem la moció i també hem estat d’acord a poder
expressar-nos a favor de les víctimes i en contra de la violència mitjançant una
declaració, però la moció demana un boicot i sancions a Israel per crims de guerra.
Per tant, entenc que hi hagin grups que no la votin, però la moció no és igual que la
declaració.
I això va per al Grup del PP, no per a la resta de grups: condemnem tota violència. La
dels quatre israelians segrestats i assassinats, que encara no sabem qui els va matar,
i la de qualsevol víctima arreu del món, senyor Villagrasa. M’ofèn personalment que ho
posi en dubte, perquè jo no poso en dubte que vostè recordi totes les víctimes de la
violència.
I el Ple n’acorda rebutjar la moció, amb els vot favorable dels diputats assistents del
grup polític d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (3) i
els vots en contra dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (18), del Partit Popular (6), i d'Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 3 vots a
favor i 46 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 5162 al 6346, ambdós inclosos, de l’any 2014 i dels acords adoptats per la
Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 12 i 26 de juny i
extraordinària de data 3 de juliol de 2014.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 50 minuts, desitjant a tothom unes bones vacances.
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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 541784 al 541816.
Barcelona, 25 de setembre de 2014
La Secretària General

66

