Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 25 de setembre 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, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Carles
Combarros i Vilaseca, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier García
Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, Carme García i
Lores, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric
Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Monrás i Galindo,
Immaculada Moraleda i Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere
Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch,
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, 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 Jordi Subirana i Ortells, Ignasi Giménez
i Renom i Josep Mayoral i Antigas.
0.- Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Eva
Maria Menor i Cantador, del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal, en substitució de l’Il·lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido.
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 de la diputada senyora Eva Maria Menor
i Cantador, candidata electa del grup de PSC-PM per la Junta Electoral de Zona de
Sabadell, 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 a la Sra. Menor i Cantador 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, la Sra. Menor i Cantador 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?”. La nova
diputada, Sra. Menor i Cantador, 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 diputada
amb els honors, drets, privilegis i obligacions pròpies del seu càrrec. Tot seguit la nova
diputada 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:
PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de juliol de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa restar assabentat del Decret de la Presidència núm.
7418/2014, de 2 de setembre, pel qual es pren en consideració la pèrdua de la
condició de diputat de la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido,
de la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM), de la Junta
Electoral de Zona de Sabadell, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Sabadell, amb efectes del dia 2 de setembre de 2014 i
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi al lliurament de la credencial de la
condició de Diputada Provincial a la primera suplent de la llista electoral corresponent,
Sra. Eva Maria Menor Cantador.
3.- Dictamen que proposa la modificació de la composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment de les Àrees d’Atenció a les Persones; Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies i la Comissió Especial de Comptes.
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals
4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració Política de l’Assemblea General d’Arc Llatí, acordada en sessió celebrada a
Carcassona el 8 de juliol de 2014.

2

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

Servei de Programació
5.- Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2014, i donar compte del
corresponent informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària.
Organisme de Gestió Tributària
6.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament d'Alella, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
7.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple
de l’Ajuntament de Calella, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
8.- Dictamen que proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, a favor de la Diputació de Barcelona, de
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
9.- Dictamen que proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Gurb, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
10.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació i modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
11.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
12.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vallirana, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
13.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenten els grups de CiU, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM de la Diputació
de Barcelona, de suport a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Moció que presenta el grup PSC-PM de la Diputació de Barcelona, davant el 9 de
novembre de 2014.
3.- Moció que presenta el grup PSC-PM de la Diputació de Barcelona, sobre el dret de
remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzades a biblioteques.
4.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i pels
presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern.
5.- Precs
6.- Preguntes
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de juliol de 2014.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 24 de juliol de
2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalantse’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 16 de setembre de 2014, que proposa restar assabentat del
Decret de la Presidència núm. 7418/2014, de 2 de setembre, pel qual es pren en
consideració la pèrdua de la condició de diputat de la Diputació de Barcelona de
l’Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido, de la candidatura del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PM), de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, com a
conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Sabadell, amb efectes del dia 2 de setembre de 2014 i sol·licitar a la Junta
Electoral Central que procedeixi al lliurament de la credencial de la condició de
Diputada Provincial a la primera suplent de la llista electoral corresponent, Sra.
Eva Maria Menor Cantador.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 2 de setembre de 2014,
dictà el decret 7418/14, pel qual es resol prendre en consideració la pèrdua de la
condició de diputat de la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Sabadell, decret que literalment diu:
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“ATÈS que, en data 2 de setembre de 2014, el Vicesecretari de l’Ajuntament de
Sabadell, Sr. Josep Manel Colell, va emetre un certificat en el qual manifesta que el
Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió celebrada el 2 de setembre de 2014, es
va donar per assabentat de la dimissió voluntària del regidor Il·lm. Sr. Manuel
Bustos Garrido.
ATÈS que la dimissió del càrrec de regidor comporta la pèrdua de la condició de
diputat provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
ATÈS que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona
de Sabadell, de data 17 de juny de 2011, pel qual es proclamen els diputats
provincials, resulta que la primera suplent de la llista electoral del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PM) per dita Junta Electoral de Zona és la regidora
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, Sra. EVA MARÍA MENOR CANTADOR.
VIST que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (en endavant, LOREG), preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o
pèrdua de la condició d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es
cobrirà, ocupant el seu lloc un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent,
conforme a l’ordre establert entre ells.
VIST que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de
no poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors
els tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de
diputat/da corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en
l’article 206 de la mateixa llei.
VIST que, en el mateix sentit la Junta Electoral Central (en endavant, JEC) dictà
una Instrucció, amb data 10 de juliol de 2003, que assenyalà que, en el cas que la
vacant es produís en el càrrec d’un/a diputat/a, la corporació corresponent ho
posarà en coneixement de la Junta Electoral competent.
ATESOS els acords de la JEC de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de juliol de 1994,
en virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la diputat/da
electe/a té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer Ple que
se celebri.
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, estableix expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà
de presentar la credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre,
RESOLC
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la pèrdua de la condició de diputat de la
Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. MANUEL BUSTOS GARRIDO, de la
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candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) per part de la Junta
Electoral de Zona de Sabadell, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec
de regidor de l’Ajuntament de Sabadell, amb efectes del dia 2 de setembre de 2014,
tal i com es deriva del certificat emès a l’efecte pel Vicesecretari de l’Ajuntament de
Sabadell, de data 2 de setembre de 2014.
Segon.- SOL·LICITAR a la JEC que, de conformitat amb el que disposa l’article
206 LOREG, procedeixi al nomenament i a lliurar la credencial del següent candidat
electe i primer suplent, com a diputat de la Diputació de Barcelona, corresponent de
la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM), de la Junta Electoral de
Zona de Sabadell, Sra. EVA MARÍA MENOR CANTADOR.
Tercer.- Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de la nova
diputada, Sra. EVA MARÍA MENOR CANTADOR, per part de la Secretaria General,
ES NOTIFIQUI de forma fefaent a aquesta la recepció de la credencial, als efectes
que pugui prendre possessió del seu càrrec de diputada d’aquesta Corporació local,
en la primera sessió plenària que se celebri, previ jurament o prèvia promesa del
càrrec de diputada de conformitat amb la fórmula establerta en el Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i
la declaració de possibles incompatibilitats, i qualsevol activitat econòmica que li
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, segons els models aprovats
pel Ple corporatiu, i tot això d’acord amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei
reguladora de les bases del règim local i 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 2
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la JEC, als efectes legals
oportuns.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido i a la Sra.
Eva María Menor Cantador; al President de la Diputació de Barcelona; a la
Secretaria General; a la Intervenció General; a la Tresoreria; i al Coordinador
General; així com al President del Grup Polític del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PM) i als Portaveus de la resta dels grups polítics, als efectes del
seu coneixement.”
En ús de les facultats que em confereixen els arts. 34 i concordants de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 7418/14, de
2 de setembre, que resol prendre en consideració la pèrdua de la condició de diputat
de la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido, del Grup Polític del
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM), com a
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conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sabadell,
amb efectes del dia 2 de setembre de 2014, segons el text literal que consta en la part
expositiva d’aquest dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de data 8 de setembre de 2014, que proposa la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de les Àrees
d’Atenció a les Persones; Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies i la
Comissió Especial de Comptes.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, va elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació
i jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió
del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar fixar la creació de cinc comissions informatives i de seguiment i de la Comissió
Especial de Comptes, d’acord amb l’estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona distribuïda en sis àrees executives i competencials.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el 14 de febrer de
2013 va aprovar la nova estructura de la Diputació de Barcelona en cinc àrees
competencials i executives: Àrea de Presidència; Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local; Àrea d’Atenció a les Persones; Àrea de Territori i Sostenibilitat i Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies
Atès que el Ple de la Corporació en aquesta mateixa sessió extraordinària acordà que,
de conformitat amb els articles 12 i 13 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
es configurés per a cada àrea executiva i competencial una comissió informativa i de
seguiment que tindrà la mateixa denominació, a excepció de l’Àrea de Presidència ja
que la proposta o dictamen d’aprovació dels actes administratius executius que siguin
competència plenària d’aquesta Àrea executiva es sotmetran a informe i consideració
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
Atès que el Ple corporatiu en la dita sessió acordà que els cinc grups polítics de la
corporació tinguessin representants, com a membres de ple dret, en les comissions
informatives i de seguiment en proporció a la seva representació dins del Ple
corporatiu, en la forma següent:
a) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local; Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Atenció a les Persones i Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, es fixà el nombre total de membres en 17, inclòs el
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President o Presidenta, distribuïts entre els grups polítics de la manera
següent:






CiU ........................
PSC .......................
PP ..........................
ICV .........................
ERC ........................

7 membres de ple dret
6 membres de ple dret
2 membres de ple dret
1 membre de ple dret
1 membre de ple dret

b) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, atès que en aquesta es dictaminen tots
els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin competència
plenària, i atès que es van ampliar les matèries adscrites a dita Àrea, ja que s’hi
va incloure la matèria de cultura, es fixà el nombre total de membres en 25,
inclòs el President o Presidenta, distribuïts entre els cinc grups polítics de la
manera següent:






CiU ........................
PSC .......................
PP ..........................
ICV .........................
ERC ........................

10 membres de ple dret
9 membres de ple dret
3 membres de ple dret
2 membres de ple dret
1 membre de ple dret

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del 21 de març de 2013, per
unanimitat dels diputats i de les diputades presents, va acordar ratificar la composició
de les comissions informatives i de seguiment, i concretament la incorporació com a
membre de ple dret en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, de l’Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern, en representació
del grup del PSC-PM, d’acord amb el seu escrit de data 28 de febrer de 2013, que va
tenir entrada el Registre general de la Diputació de Barcelona, en data 1 de març de
2013.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del 21 de març de 2013, per
unanimitat dels diputats i de les diputades presents, va acordar ratificar la composició
de les comissions informatives i de seguiment, concretament la incorporació com a
membre de ple dret en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, de l’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, en
representació del grup del PSC-PM, d’acord amb el seu escrit de data 28 de febrer de
2013, que va tenir entrada el Registre general de la Diputació de Barcelona l’1 de març
de 2013.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 25 d’abril de 2013, per
unanimitat dels diputats i de les diputades presents, va acordar ratificar la composició
de les comissions informatives i de seguiment i concretament la incorporació de la
Il·lma. Sra. Carme García Lores com a membre de ple dret en la Comissió Informativa i
de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en substitució de la Il·lma. Sra. Pilar
Díaz Romero, i en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, en substitució de la Il·lma. Sra. Sara Jaurrieta
Guarner, en representació del Grup polític PSC-PM.
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Vist l’escrit presentat pel Grup PSC-PM, de data 28 de gener de 2014, que va tenir
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació el mateix dia 28 de gener de 2014,
amb el número 1400004610, pel qual es proposa modificar la composició de la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el sentit
d’adscriure-hi com a membre del ple dret de dita Comissió l’Il·lm. Sr. Ramon Serra
Millat en substitució de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero.
Atès que el Ple de la Diba, en sessió ordinària de 24 d’abril de 2014, va acordar
nomenar membre de ple dret el diputat Il·lm. Sr. Carlos Combarros i Vilaseca en les
comissions informatives i de seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones i d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, en substitució de la Il·lma. Sra. Mireia
Hernández Hernández que va dimitir del seu càrrec de diputada, amb efectes del dia
30 de gener de 2014 i també nomenar-lo, com a membre de ple dret, en la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en
substitució de l’Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa.
Vist l’escrit del Grup de PSC-PM, de 10 de juny de 2014, en què es proposa nomenar
com a membre de ple dret el diputat Il·Im. Sr. Antonio Bermudo Avila en les comissions
informatives i de seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies i en la Comissió Especial de Comptes.
Vist que els articles 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local; 89.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 12 del vigent Reglament Orgànic
d’aquesta Corporació, estableixen la necessitat de crear uns òrgans complementaris
de caràcter col·legiat que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com la competència
sobre el seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i dels diputats
o diputades que ostenten les delegacions.
Atès que mitjançant decret de la Presidència, núm. 7418/14, de 2 de setembre, es va
acordar donar-se per assabentat de la pèrdua de la condició de diputat provincial del
Sr. Manuel Bustos Garrido, com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Sabadell, amb efectes del dia 2 de setembre de 2014, data
en què el Ple de l’Ajuntament va prendre en consideració la seva renúncia, per la qual
cosa, també perd la condició de membre de ple dret de les comissions informatives i
de seguiment a les quals es troba adscrit.
Vist que els articles 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 12 del
vigent Reglament Orgànic de la Diputació, regulen les comissions informatives i de
seguiment.
Vist que la regulació de la Comissió Especial de Comptes es troba en els articles 89.a)
i 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 15.3 del vigent Reglament Orgànic de la Corporació.
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Vista la proposta presentada pel Grup PSC-PM en data 10 de juny de 2014, abans
assenyalada.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 61 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR la creació de les comissions informatives i de seguiment
d’aquesta Corporació, d’acord amb l’actual estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona, que a continuació es determina. Així mateix, ACORDAR que aquests
òrgans col·legiats no resolutoris estaran integrats proporcionalment al número de
membres de ple dret que correspon proporcionalment a cada grup polític, en la forma
acordada pel Ple de la Corporació i integrada pels diputats i diputades següents.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Antonio
Bermudo Avila en les comissions informatives i de seguiment de l’Àrea d’Atenció a les
Persones i de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, així com de la
Comissió Especial de Comptes, i donar-se per assabentat de l’exclusió com a membre
de ple dret del Sr. Manuel Bustos Garrido de la Comissió Informativa i de Seguiment
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies i de la Comissió Especial
de Comptes, quedant constituïdes de la manera següent:
I

COMISSIÓ
INFORMATIVA
I
DE
SEGUIMENT
DE
L’ÀREA
DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17
membres de ple dret, inclòs el President
President: IL·LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident primer de la
Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, President suplent
2. Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
3. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
4. Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
5. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
6. Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
3. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
5. Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
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c) PP:
1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia
2. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
e) ERC-AM:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
II COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES
PERSONES, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la
Presidenta
Presidenta: IL·LMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, Vicepresidenta segona
de la Diputació de Barcelona, i per delegació del President d’aquesta
Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Presidenta suplenta
2. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
3. Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
4. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
5. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
6. Il·lm. Sr. Carles Combrarros i Vilaseca
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya
2. Il·lm. Sr. Antonio Bermudo
3. Il·lma. Sra. Carme García Lores
4. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
5. Il·lma. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera
e) ERC-AM:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
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III COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President
President: IL·LM. SR. JOAQUIM FERRER I TAMAYO, Vicepresident tercer de la
Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President suplent
2. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
3. Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
4. Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra
5. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
6. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
3. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
5. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
6. Il·lm. Sr. Ramon Serra Millat
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro
2. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera
e) ERC-AM:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
IV COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’HISENDA,
RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES, que estarà integrada per 25
membres de ple dret, inclòs el President
President: IL·LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL i per delegació del
President de la Diputació de Barcelona
Vocals:
a) CiU:
1. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, President suplent
2. Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
4. Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
5. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
6. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
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7. Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
8. Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra
9. Il·lm. Sr. Carles Combrarros i Vilaseca
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Antonio Bermudo Avila
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lma. Sra. Carme García Lores
4. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
5. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
6. Il·lma. Núria Marín Martínez
7. Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
8. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
9.
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
3. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás
2. Il·lm. Sra. Elsa Blasco Riera
d) ERC-AM:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
Tercer.- ACORDAR que les comissions informatives i de seguiment abans
assenyalades tindran per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que
hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les matèries de l’àrea
corresponent, i que en el cas de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, també informarà d’aquells assumptes tramitats
pels serveis adscrits a l’Àrea de Presidència.
Quart.- ACORDAR que la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES tindrà la mateixa
composició que la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
Cinquè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència
efectiva a les sessions de les comissions informatives i de seguiment i a la Comissió
Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la Corporació, en la quantia i
condicions que per aquest s’estableixin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als grups polítics, a tots els
membres de ple dret de les comissions informatives i de seguiment, de la Comissió
Especial de Comptes, de la Junta de Portaveus, a la Coordinació General, a la
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a la Direcció dels Serveis
de Recursos Humans i a la Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria
General, als efectes legals oportuns.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (17), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals
4.- Dictamen de data 28 d’agost de 2014, que proposa l’aprovació de l’adhesió de
la Diputació de Barcelona a la Declaració Política de l’Assemblea General d’Arc
Llatí, acordada en sessió celebrada a Carcassona el 8 de juliol de 2014.
1. L’any 1999, l’aleshores Gabinet de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona va començar a treballar amb un conjunt d'administracions locals de segon
nivell del Mediterrani Occidental (dels Estats d’Itàlia, França, Espanya i Portugal), sota
la denominació de xarxa “Arc Llatí”, interessades en col·laborar d’una manera
específica en àmbits comuns estretament lligats a les polítiques locals d’aquests
països.
El 20 de juny de 2002 es va constituir l’Associació Arc Llatí (en endavant Arc Llatí) i
cinquanta-sis administracions d’aquest espai territorial varen aprovar els seus Estatuts,
aprovats prèviament per aquesta corporació en data de 30 de maig de 2002. La
Diputació de Barcelona va ésser escollida per ostentar la Presidència de l’Arc Llatí.
2. En l’actualitat la Diputació de Barcelona desenvolupa les funcions de la Secretaria
Permanent i el seu president ostenta el càrrec de tresorer i membre del Consell
d’Administració de l’Arc Llatí. A més, la Direcció de Relacions Internacionals coordina
la participació de la Diputació de Barcelona en els treballs d’aquesta xarxa.
3. Des de l’assemblea general de Carcassonne, de 12 d’abril de 2011, fins
l’assemblea general de Carcassonne, de 8 de juliol de 2014 el President de l’Arc Llatí
ha estat el Sr. André Viola, President del Conseil Général de l'Aude.
4. Des de l’assemblea general de Carcassonne, de 8 de juliol de 2014 el President de
l’Arc Llatí és el Sr. Mario Fiasella, President de la Provincia della Spezia. En el marc
d’aquesta darrera sessió de l’assemblea general, l’Arc Llatí ha aprovat una declaració
política sobre el paper dels governs locals intermedis en la cohesió territorial i de
competitivitat al Mediterrani.
Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració Política té per a la Diputació de
Barcelona, com a govern local intermedi, a la vista de les competències de les
diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos
peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 91 i 92 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
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I atès que aquesta Declaració Política de l’Assemblea General d’Arc Llatí és un
document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix,
per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols
generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es
proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i
que correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda
respecte de l’aprovació dels convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 de
la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB,
de data 23 de desembre de 2013, donada la rellevància institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política de
l’Assemblea General d’Arc Llatí, adoptada a Carcassona el 8 de juliol de 2014, d’acord
amb el text que es detalla a continuació:
“Els representants polítics de l'Arc Llatí, reunits en Assemblea General, al
Departament de l'Aude, França, reafirmen el seu compromís comú en el si de
la seva xarxa de Governs Locals Intermedis. També confirmen la seva voluntat
política de preparar el futur treballant per un Mediterrani de Governs Locals, de
forma apropiada per respondre als grans reptes que constitueixen la sortida de la
crisi econòmica i social en tots els nostres territoris i les transicions democràtiques.
En resposta a aquests desafiaments, els estats de la conca mediterrània han iniciat
reformes de les seves administracions territorials que, paradoxalment, es tradueixen
en la voluntat de supressió de nivells de governs locals en la ribera nord, alhora que
es tendeix cap a moviments de descentralització en la ribera sud.
La renovació de les instàncies polítiques de la Unió Europea- Parlament, Consell i
Comissió- i el nou període, 2014-2020, que s'inicia amb la posada en marxa de les
principals polítiques europees, representen una oportunitat per als governs locals
intermedis del Sud d'Europa, en particular els de les zones rurals, per demostrar
que el seu rol és imprescindible. Aquest paper consisteix a acompanyar el
sorgiment d'un espai mediterrani a través de cooperacions que estructuren la zona,
fonts de desenvolupament econòmic, social i econòmic.
En aquest sentit, la xarxa recolza la proposta de posar en marxa una política de
cohesió per al Mediterrani. Arc Llatí ha contribuït a l'informe aprovat per l’ARLEM
sobre aquest tema en la seva sessió plenària, el 24 de febrer de 2014, per
promoure un desenvolupament harmoniós del conjunt de l'espai mediterrani amb la
finalitat de reduir els desequilibris territorials, promoure les singularitats i enfortir les
complementarietats. L’Arc Llatí recorda que els instruments estratègics apropiats
per concretar aquesta ambició comuna existeixen, com és el cas dels de la
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cooperació territorial- amb eines com el programa MED, INTERREG, SUDOE,
POCTEFA, etc..- i la cooperació descentralitzada- a través de programes ENI CBC
MED, Europeaid i uns altres. Però la seva coordinació i la seva articulació haurien
de reforçar-se per desenvolupar una política de cohesió eficaç.
Per aconseguir aquest objectiu, l’Arc Llatí fa anys que recolza l'adopció d'una
iniciativa que estructuri l'espai mediterrani basada en estratègies macro-regionals
propostes per la Unió Europea i el Comitè de les Regions. Aquestes estratègies
proporcionen el marc polític i la forma de governança més apropiades per garantir
la coordinació de les eines de cooperació i de desenvolupament i l'eficàcia dels
partenariats entre actors en tots els nivells de govern a la Mediterrània.
L’Arc Llatí està contemplat en la proposta de l’ARLEM d'aplicar un enfocament
macroregional en el marc d'una estratègia que està en debat. Una primera etapa es
pot basar sota les tres àrees « Mediterrani occidental », « Adriàtic-Jònic » i «
Mediterrani oriental », per aconseguir un espai mediterrani integrat.
Aquest ambiciós objectiu no s'aconseguirà si no es té en compte als governs locals
i regionals dins de la seva diversitat i com a actors clau del desenvolupament i de la
cooperació. Aquests governs hauran de tenir un important rol en la posada en
marxa de l'estratègia macroregional, així com als programes de cooperació que la
recolzen.
La Unió Europea i els Estats han de valoritzar i implicar, més que en el passat, a les
regions i als governs locals intermedis en l’elaboració i la governança d’aquestes
estratègies i programes. La Carta de la governança multinivell a Europa, adoptada
en el Ple del Comitè de les Regions celebrada els dies 2 i 3 d’abril de 2014,
constitueix el marc de referència que permet aconseguir aquest objectiu ja que
estableix principis fonamentals (subsidiarietat, proporcionalitat, participació,
associació, transparència,...) i mecanismes per a la seva consecució, i està oberta a
rebre suport per tots els nivells de govern. L’Arc Llatí considera de màxima
importància aquest instrument que recull i desenvolupa el contingut del Manifest de
Salern sobre el rol dels governs locals intermedis en un context de governança
multinivell, aprovat per l’Assemblea General de l’Arc Llatí, a Ravello-Salern, el 16
d’abril de 2012,donat que els governs intermedis són una peça d’engranatge per a
la cohesió territorial i la governança multinivell.
L’Arc Llatí està convençut que també cal millorar els processos de cooperació, en
tots els nivells de govern (europeu, nacional, regional i local), entre els sectors
públic i privat del Mediterrani.
En aquest sentit urgeix la implementació d'un enfocament territorial reforçat en el
marc de l'Instrument Europeu de Veïnatge. Aquest enfocament permetrà que
aquests territoris s’apropiïn els valors comuns de seguretat, de responsabilitat
mútua, de democràcia, d'Estat de Dret i de respecte dels drets humans.
Aquest enfocament millorarà en articular-se amb la implicació dels governs locals
intermedis en el marc de la cooperació descentralitzada. En aquest context, un gran
nombre de governs locals d'ambdues riberes del Mediterrani han anat construint, al
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llarg de molts anys, partenariats entorn de projectes de desenvolupament local
sostenible, que responen als reptes dels serveis públics i d'inclusió econòmica i
social. Aquestes aliances també contribueixen a compartir, mitjançant el diàleg
transversal, les pràctiques i les contribucions de la descentralització en les diferents
cultures.
En reforçar l'existència d'aquests partenariats basant-se en l'experiència dels
Governs Locals, es garantirà la coherència i l'eficàcia de les polítiques públiques
per aconseguir un espai de cohesió sòlid, i , finalment, enfortirà la democràcia.
L’Arc Llatí desitja recordar que tots els nivells de Governs locals i regionals
contribueixen a garantir les solidaritats socials i territorials, seguint una lògica de
subsidiarietat.
En un moment en què les principals polítiques europees identifiquen el
desenvolupament urbà com a creador de riquesa, els membres de l'Arc Llatí
recorden que alhora comporta exclusions socials i geogràfiques. Només les
polítiques de cohesió social i territorial aplicades en un nivell apropiat de govern
permeten assegurar una reducció de les disparitats que afavoreixin a la integració
dels actors i a les intervencions a la Mediterrània.
Els Governs Locals Intermedis tenen per missió principal garantir les solidaritats
socials i territorials. Ells representen el nivell més adequat per garantir la
complementarietat i l'equitat entre els territoris urbans i rurals. Aquest és el nivell on
s'estan creant les aliances i la cooperació entre les ciutats i les zones rurals, posant
en comú els recursos a favor d'un desenvolupament econòmic equilibrat i d'una
prestació dels serveis públics essencials i de qualitat per a tots els ciutadans.
Els Governs Locals Intermedis són també el nivell més adequat per assegurar l'èxit
de la política de cooperació transfronterera que els ha identificat com a nivell de
referència per a la integració concreta dels territoris de la UE.
En aquesta línia, l’Arc Llatí explora les modalitats de cooperació i de partenariat
entre els Governs Locals Intermedis membres de l'Arc Llatí i les col·lectivitats
metropolitanes i les organitzacions “intermunicipales” en el Mediterrani amb la
finalitat d'aprofundir les complementarietats entre les polítiques públiques
implementades pels diferents nivells d'administració.
Preocupats per la sostenibilitat d'aquestes polítiques i de les competències que es
posen al servei de la cohesió territorial i de la democràcia ciutadana, els
representants polítics d'Arc Llatí alerten sobre el risc que representa la voluntat dels
Estats de suprimir nivells sencers de Governs locals.
Sens dubte s'ha de debatre una certa reorganització per tenir en compte la
metropolització. Però a les zones rurals i intermetropolitanes, el manteniment dels
governs locals intermedis és necessari per assegurar la cohesió social i territorial,
factor d'equilibri i motor de desenvolupament.
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Actualment, la inclusió està al centre dels problemes polítics, socials i econòmics
del Mediterrani. Aquesta inclusió està promoguda per les accions dels Governs
Locals Intermedis i constitueix un dels pilars que sostenen o que fan sorgir la
democràcia en les nostres societats.
Alhora, els Governs locals Intermedis són els actors indispensables en el
desenvolupament de les polítiques de turisme sostenible per a la preservació del
patrimoni natural, cultural i artístic, que constitueix una de les principals
característiques de l'activitat econòmica dels nostres territoris i és un motor eficaç
de creixement, de competitivitat i d'inclusió a la Mediterrània.
Els Governs Locals Intermedis juguen un rol major en la gestió de la protecció
d'espais naturals i del paisatge, en particular en la lluita contra les catàstrofes
naturals, la gestió dels residus i la gestió de l'ús racional de recursos hídrics.
Els Governs Locals intermedis, membres de l'Arc Llatí, inverteixen activament en
l'acció local en matèria d'eficiència energètica i en energies renovables.
D'aquesta forma, els objectius de cohesió territorial i de competitivitat al Mediterrani
no podrien aconseguir-se si no es donessin dues condicions: d'una banda, una
governança que finalment atorgui un lloc equitatiu a tots els nivells respectant el
principi de subsidiarietat reforçada, i d'altra banda, una contribució efectiva dels
Governs Locals Intermedis en les polítiques de desenvolupament i de cooperació.”
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l‘Associació Arc Llatí.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (17), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
5.- Dictamen de data 16 de setembre 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

18

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 15/2014 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 sis milions set-cents vint mil quatre-cents
setanta-tres euros amb cinquanta-nou cèntims (6.720.473,59) € 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.
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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 (19), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (17), del Partit Popular (6) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
44 vots a favor i 4 abstencions.
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Organisme de Gestió Tributària
6.- Dictamen de data 5 de setembre de 2014, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Alella, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament d'Alella en data 31 de juliol de 2014 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Alella, en data 31 de juliol de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Multes coercitives
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
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Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
7.- Dictamen de data 30 de juliol de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calella, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Calella en data 5 de juny de 2014 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Calella, en data 5 de juny de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Multes coercitives








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

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

- Altres ingressos tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar derivats, de la Taxa pel
servei de clavegueram








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
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Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
8.- Dictamen de data 30 de juny de 2014, que proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en data 27 de març de 2014 acordà la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cànoves i Samalús, en data 27 de març de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona
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de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Quotes d'urbanització
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l'Ajuntament.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
9.- Dictamen de data 30 de juny de 2014, que proposa l'acceptació de la
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gurb, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Gurb en data 16 de juny de 2014 acordà la modificació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Gurb, en data 16 de juny de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Quotes d'urbanització








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

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

Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17),
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Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
10.- Dictamen de data 3 de juliol de 2014, que proposa l'acceptació de l’ampliació
i modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta en data 11 de juny de 2014 acordà l’ampliació i
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
la Llagosta, en data 11 de juny de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Altres ingressos no tributaris







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







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

III.- Concessions administratives







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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la
Llagosta, en data 11 de juny de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que s'enumeren, en el
sentit de delegar únicament i exclusivament les funcions de recaptació que a
continuació es detallen:
- Sancions administratives







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
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Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
11.- Dictamen de data 30 de juliol de 2014, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La Pobla de
Lillet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet en data 8 de juliol de 2014 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
La Pobla de Lillet, en data 8 de juliol de 2014, a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
 Practica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors.

- Taxa per ocupació via pública







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

2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de La
Pobla de Lillet, en data 8 de juliol de 2014, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
per la qual cosa les funcions delegades d'aquest concepte són les que a continuació
s’especifiquen:







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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12.- Dictamen de data 19 de juny de 2014, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallirana, a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Vallirana en data 29 de maig de 2014 acordà l’ampliació de
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Vallirana, en data 29 de maig de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa d'entrada de vehicles i guals










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

33

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat deis anteriors.
- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d'interès general.
- Taxa ocupació de via pública i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
- Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.
- Taxa llicències ocupació.
- Taxa mercat.
- Taxa llicències urbanístiques.
- Taxa cementiri municipal.
- Taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires.
- Contribucions especials i quotes urbanització.
- Execucions subsidiàries.
- Sancions administratives.
- Multes coercitives.
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
- Preu públic llar d'infants.
- Preu públic franges protecció incendis.
- Preu públic teleassistència.
- Preu públic ensenyaments especials municipals.
- Altres ingressos tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar.
- Altres ingressos de dret públic no tributaris.
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
 En les taxes i preus públics de cobrament periòdic per rebut, emissió dels padrons
amb les dades i fitxers facilitats per l'Ajuntament.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació deis deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
13.- Dictamen de data 25 de juny de 2014, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en data 27 de maig de 2014 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, en data 27 de maig de 2014 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Quotes d'urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta
Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores d'aquest municipi, un cop providenciat el
constrenyiment per aquest Ajuntament.
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Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables
Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat deis anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48. membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (17),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
La Presidència indica hi ha dues mocions sobre la consulta del 9-N. Una d’elles va se
presentada pels grups de CiU, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM, amb la denominació “Moció
de suport a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9-N de
2014, i una altra, presentada pel Grup del PSC-PM, identificada com “Moció davant el
9-N de 2014”. El president indica que els portaveus han acordat que es farà una única
intervenció de cada grup per a ambdues mocions, però amb votació separada.
1.- Moció que presenten els grups de CiU, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM, de la
Diputació de Barcelona, de suport a la convocatòria de la consulta sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les
constitucions catalanes i les institucions pròpies.
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Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior
assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats,
han exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg,
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter
català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni
excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació.
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
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El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant de forma reiterada.
Els ajuntaments garantiran la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i
pacífica.
Per tot això, els grups de Convergència i Unió (CiU), Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) i Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), proposen al Ple de la Diputació de Barcelona
l'adopció dels següents:
ACORDS
1.

Mostrar el suport de la Diputació de Barcelona a la convocatòria de la consulta
del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins
l’exercici dels nostres drets democràtics i al compromís dels ajuntaments de les
comarques de Barcelona amb la realització de la mateixa, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació.

2.

Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei
de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel
Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i
dels seus representants.

3.

Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al
president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides,
al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al
president de la Comissió Europea.

2.- Moció que presenta el grup PSC-PM de la Diputació de Barcelona, davant el 9
de novembre de 2014.
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les
injustícies provocades per l’atur, les retallades del sistema social del nostre país,
l’augment de la pobresa, entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi
que castiga especialment els sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del
seu treball i el jovent del nostre país.
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A aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la
insatisfacció profunda d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre
Catalunya i Espanya, la decepció que va suposar la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a
decidir votant i aprovant-lo, la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern
causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i atacs soferts per
elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema
educatiu.
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents
manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest
malestar.
Per tot això, el Grup Socialista de la Diputació de Barcelona presenta per a la seva
consideració i acceptació pel Ple de la Diputació de Barcelona la següent
MOCIÓ
1.- Manifestar que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una
sortida positiva de la situació actual.
2.- Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi
institucional que travessem al país que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com
a condicions indispensables i prèvies a una consulta de la ciutadania.
3.- Donar suport a la llei de consultes populars no referendàries. Amb una Llei de
consultes populars no referendàries com la que es preveu aprovar no es pot fer una
pregunta pròpia d’un referèndum.
4.- Atès que són molts els catalans i les catalanes que desitgen votar, considerem
que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament que no passi per sotmetrela al vot ciutadà.
5.- Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i 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’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres
hem subscrit una moció, conjuntament amb CiU i ICV, a l’entorn del dret a decidir, amb
una finalitat: volem votar i ens volem comprometre amb el resultat que s’obtingui de la
consulta.
Catalunya ha anat madurant lentament durant dècades i vol el dret a
l’autodeterminació, una demanda que ni és improvisada ni conjuntural ni sobrevinguda.
I es pot notar, veient en l’any en què la fem, per molts motius: fa 300 anys de la
desfeta catalana en la Guerra de Successió Espanyola, fa 100 que es va crear la
Mancomunitat de Catalunya, fa 75 anys que les tropes franquistes entraren a
Barcelona, fa cinc anys de la primera consulta a Arenys de Munt. És a dir, el nostre
autogovern no és de poques dècades i sempre hem estat un poble que no ha volgut
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ésser súbdit de ningú. En aquests moments, tenim un aval polític indiscutible amb la
Llei de consultes populars no refrendàries i participació ciutadana, amb una majoria
molt alta en la votació del passat divendres -106 vots a favor- tenim un aval legal
procedent del Consell de garanties estatutàries i, també, el suport de la legislació
internacional perquè tant el dret a l’autodeterminació, recollit en el Pacte internacional
dels drets civils i polítics, com la Carta de l’ONU reconeixen, com a part dels drets
humans, aquest dret a l’autodeterminació.
És per això que s’han produït manifestacions multitudinàries, aquests darrers anys, de
rebuig a les decisions del Govern central, unes manifestacions de centenars de milers
de persones que, de cop, encara són més i més multitudinàries, fet que indica
clarament que tenim la majoria activa al país i supera qualsevol expectativa de vot
considerada partidista. El moviment a favor de l’autodeterminació de Catalunya és
transversal i sorgeix de baix a dalt entre la ciutadania, i crec que això és un dels
elements que ens diferencia d’Escòcia. I és per això que, tant a Barcelona ciutat,
Barcelona província com en el conjunt de Catalunya, la majoria silenciosa és cada cop
més independentista perquè surt de la base i es dirigeix cap a les institucions.
Com fem aquestes manifestacions? Crec que són un model de civilitat, fem les
manifestacions més grans que es poden trobar en els mitjans de comunicació
planetaris i les fem per reclamar l’essència de la democràcia: votar. I les fem
festivament, pacíficament, serenament, assenyadament perquè aquest és el nostre
tarannà i perquè així tenim esperança de construir un país millor per a tothom;
garantint un Estat del Benestar sostingut en el temps, alliberant-nos de la xacra de la
corrupció, combatent l’atur, la pobresa i les desigualtats amb les nostres pròpies eines.
És per això que volem votar i votar el 9-N ens sincronitza amb els valors que han fet
moure i fer més justa la Humanitat. Per tant, estem avalats per aquests valors: llibertat,
igualtat de drets i deures entre totes les persones, igualtat d’oportunitats que, lluny de
ser realitzada, és contrarestada per les majories demogràfiques d’un Estat que no
escolta, negant i menystenint el mandat democràtic del poble. Tenim al costat la
fraternitat entre persones i pobles, que sempre hem defensat i que ens intenten
emmascarar amb canvis comptables de conveniència que volen confondre balances
fiscals incontestables i realitats econòmiques. Tenim al nostre costat la justícia perquè
mai no ha estat just privar qualsevol part de la Humanitat de decidir el seu futur i tenim
al nostre costat l’imprescindible aprofundiment democràtic, el de la nostra societat que
demanda amb raó més participació en la presa de decisions que l’afectin, un
acompanyament més intens de la democràcia participativa que el de la democràcia
representativa, que ens ha acompanyat tots aquests anys. I perquè la llei aprovada el
passat divendres ha de servir per preguntar moltes més coses a la ciutadania, coses
sobre la més rabiosa quotidianitat o sobre l’organització territorial del nostre país. I no
es pot anar en contra dels signes dels temps i no pot ser que, en la segona dècada del
segle XXI, hi hagi algun govern de la UE que no vulgui saber què pensa la gent
mitjançant una consulta perquè, al cap i a la fi, el que estem decidint és això. Com pot
ser? És imprescindible que, davant de les reivindicacions majoritàries d’un poble, un
govern, sigui quin sigui, escolti la ciutadania i no presumeixi d’una fermesa que només
oculta la seva intransigència, la negació de la negociació i es prodiga en amenaces i
en l’apel·lació a la por. Per tant, un govern estatal que practica aquest negacionisme
tan estès -llengua, cultura, existència- mostra una poca maduresa democràtica que
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ens fa tenir enveja del 10 de Downing Street. Creiem que aquesta és la gran diferència
amb el que ha succeït a Escòcia. És per tot això i més que el 9-N volem votar i que les
urnes dictin, de manera democràtica, el futur del nostre país.
I en relació, molt breument, amb la moció presentada pel PSC els seré franc perquè
vaig accelerat de temps: no és que aquesta sigui una mala moció. Nosaltres hauríem
fet esmenes a un parell de punts, però creiem sincerament que aquesta és una moció
sobrevinguda que el que intenta és tapar una moció que s’està presentant en
ajuntaments i diputacions, on es dóna suport municipal i supramunicipal a una llei de
consultes i a un sentiment majoritari de la població de Catalunya. I considerem que
l’han presentat en un mal moment. L’haurien pogut presentar en un altre moment i
n’hauríem pogut parlar però, des del nostre punt de vista, és evident que aquesta
moció, on es diuen algunes coses acceptables i altres en què posaríem esmenes
bastant importants, té una finalitat més relacionada amb l’estratègia de vot que amb el
contingut polític i en això no entrem. Per això, votem en contra.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: No és la primera vegada
ni la primera moció que hi fem sobre el dret a decidir, però és segurament important
perquè estem en el tret de sortida del que serà la campanya electoral per a la votació
del 9-N.
Quan hem parlat del dret a decidir en aquest Ple, quan en parlem en aquesta moció,
estem connectant amb dues de les principals demandes que la ciutadania de
Catalunya té avui i que, més que demandes, són un tsunami del qual les institucions i
els partits polítics ens hem de fer ressò. La onada que desitja tornar a decidir, a
negociar o no quina és la nostra relació amb l’Estat espanyol vol, també, opinar sobre
els afers públics, on també vol participar. L’encaix o no de Catalunya en l’Estat
espanyol és un dels temes que les mobilitzacions,(les més grans de la UE en dècades,
ens demostren que està en boca de bona part de la ciutadania de Catalunya.
Avui presentem una moció, el text de la qual recull el millor de la tradició unitària de
l’esquerra catalanista, de la tradició unitària del catalanisme del PSUC, de la tradició
unitària del catalanisme d’ICV. Estem presentant una moció consensuada per diversos
partits polítics, l’ACM, l’AMI..., que pretén ser molt àmplia i recollir les sensibilitats que
avui expressa tota la societat però tenen un punt en comú: poder votar el 9-N per ser
lliures de decidir allò que volem ser, sigui quin sigui el resultat de la consulta. I, en la
millor tradició del catalanisme d’esquerres, aquesta moció parla que Catalunya vol
encetar un nou procés, un nou procés que serveixi per consolidar l’Estat del Benestar,
que serveixi per lluitar contra l’atur, per netejar el país de corruptes, corruptors i dels
que els emparen, que ens serveixi per crear una Catalunya més lliure, justa i neta, fent
taula rasa amb el passat i decidint lliurement quin model d’Estat volem.
Com deia, no és el primer cop que presentem una moció així però, segurament, és la
més important i n’estic segur perquè penso que cap dels diputats i de les diputades no
té dubte que acabarem votant digui el que digui l’Estat espanyol. Els catalans i les
catalanes acabarem votant i decidint lliurement el nostre futur.
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Respecte a la moció que ens presenten des del PSC, és una moció que podríem haver
acordat, però no hi podem votar a favor sinó en contra per un tema que explicaré
breument: la referència que s’hi fa a la Llei de consultes i la possibilitat de fer o no una
pregunta amb aquesta llei. Per a nosaltres, la Llei de consultes situa Catalunya al
capdavant de països de la UE en mecanismes de consulta i participació ciutadana i,
per a nosaltres, qualsevol pregunta, el plantejament de la qual no atempti contra els
drets humans o el principi de la nostra democràcia, pot ser plantejada a la ciutadania
amb una consulta no vinculant i no refrendària. Però, per què no podem preguntar a la
ciutadania, mitjançant, aquesta llei, quin tipus de relació vol amb l’Estat espanyol o si
vol la independència? No creiem que hàgim de posar cap frontera a les consultes
populars ni a escoltar l’opinió de la ciutadania perquè connecta, com deia, amb dues
onades: la que reclama una nova política, una major transparència i una major
participació ciutadana i la que reclama el dret de poder decidir el futur de Catalunya.
Com he dit, volem votar el 9-N i volem votar per ser lliures, com els escocesos, que no
són independents però sí lliures perquè han decidit lliurement què volen ser. Vull ser
lliure el 9-N, vull que les catalanes i els catalans siguin lliures, segueixin o no formant
part de l’Estat espanyol però havent decidit lliurement què volen ser, perquè volem que
el 9-N votin els independentistes, els federalistes i els que volen mantenir l’actual
situació, però poder decidir quin és el nostre futur. I també en la millor tradició del
PSUC i de l’esquerra catalanista volem arribar al 9-N incorporant el PSC, que hi
segueixen formant part i esperem que acabin recolzant aquesta consulta. Per què
l’hem d’aprovar aquí? Perquè l’ha aprovat gairebé el 90% de municipis del país i
perquè nosaltres, com a Diputació de Barcelona, hem de representar allò que diuen
els municipis del país. Per què l’aproven els municipis? Perquè els ajuntaments són,
l’administració més propera a la ciutadania i no només han fet Plens extraordinaris
sinó que hi ha hagut importants demandes ciutadanes dient: “Vull que el meu municipi
es comprometi amb la consulta”. Sense dir res més, votarem el 9-N. Siguem el que
siguem, serem lliures perquè ho haurem decidit lliurement.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Primero, en referencia a la moción del PSC, votaremos en contra ya que hace un
flaco favor a la unidad del pueblo español. Ustedes apoyan una ley-trampa en que el
nombre no hace la cosa y lo que llaman Ley de Consultas es, en realidad, una ley para
hacer el referéndum sobre la unidad o la ruptura de España. Por eso, votaremos en
contra.
Respecto a la primera moción, creo que su parte expositiva es un claro ejemplo de lo
que ha sucedido en los últimos años, en que se han ido manipulando nuestra historia y
algunas realidades. Pondré unos ejemplos. Hablan de la Guerra de Sucesión
Española y del Decreto de Nueva Planta, que elimina las constituciones catalanas.
¿Qué constituciones? Es cierto que se destruyó el Derecho Público catalán, lo mismo
que en Valencia y en Aragón, y se unificó el Derecho Público territorial, pero lo que
nunca dicen es que el verdadero Derecho catalán, el Derecho Civil, no sólo se
mantuvo sino que se potenció. Además, hacen referencia al hecho que Cataluña
perdió la guerra. No es cierto, porque algunos catalanes perdieron mientras que otros
ganaron: Cervera, Manlleu, Valle de Arán, Berga…
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Dicen que el derecho a decidir está reconocido en los tratados internacionales. ¿De
verdad creen que Cataluña es una colonia? ¿Hay alguien aquí capaz de sostener esa
barbaridad? Porque lo que comentan en la parte expositiva es un insulto y una falta de
respeto a aquellos países que hoy tienen plena soberanía tras ser una colonia.
Reivindican el derecho a decidir para recuperar las libertades perdidas. ¿Qué
libertades? ¿Cuál es la lengua mayoritariamente utilizada aquí? ¿Qué moción se
presenta aquí? Hablan de corrupción y me hace gracia haber tenido un consejero
contrabandista y un presidente de la Generalidad, padre del nacionalismo catalán, que
la convirtió en un negocio.
Ustedes presentan una moción que busca confundir y distorsionar. Nunca se puede
apelar a la voluntad de un pueblo al margen de la democracia constitucional. No se
puede confundir la democracia con la voluntad colectiva de un pueblo poniendo urnas
al margen de la ley, la cual puede cambiarse, lo mismo que las constituciones, votando
en unas elecciones y presentando las propuestas de reforma allá donde competan. No
se cambia una ley apelando a su desobediencia. La base de la democracia no es
votar, porque hasta los regímenes más autoritarios lo permiten. La base de la
democracia es el respeto a la ley y votar conforme a ella. Esta es una convocatoria
que sólo tiene un sello rupturista y el derecho a decidir es, desgraciadamente, el
derecho a dividir y nuestra visión de Cataluña es diferente, es cierto, pero no por ello
menos intensa y legítima que la de los demás. Para nosotros, más Cataluña no es
menos España y Cataluña no niega la realidad de España. Ser catalán es la forma
más natural de sentirnos españoles. Decimos NO a posturas rupturistas y un triple SÍ a
Cataluña, España y Europa.”
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Aquí tenim dues mocions. Una, presentada
conjuntament per tres grups aquí representats, i una altra, presentada pel nostre Grup.
Primer, voldria fer algunes consideracions de rigorositat abans d’entrar en el debat
polític i és que, en aquesta primera moció, se’ns parla de mostrar el suport de la
Diputació de Barcelona a la convocatòria de la consulta del 9-N. Bé, aquesta no s’ha
produït encara i es pot mostrar el suport sobre una previsible consulta però, a hores
d’ara, estrictament, i crec que hem de ser estrictes, no podem parlar de quelcom
inexistent perquè, a més a més, encara no s’ha publicat la Llei de consultes, fet que no
vam preveure quan vam registrar aquestes dues mocions fa una setmana però, avui,
25 de setembre de 2014, no podem parlar estrictament sobre una consulta o la
consulta. Per això, parlarem d’una consulta i no de la consulta.
Dit això, no podem donar suport a aquesta moció. En primer lloc, per aquest
argument, que segurament ho és des del punt de vista de la redacció del text i de la
forma en què ho diu. En segon lloc, perquè volem votar. Algun portaveu ha dit que
volem votar el 9-N. Encara no hem estat convocats ni sabem si es farà de manera
legal o no i, per tant, no ens podem pronunciar aquí encara, però diem: “Volem votar el
9-N. El PSC vol votar”. Però també dir al portaveu d’ERC que volem votar perquè deia
que hi ha una majoria silenciosa que ho desitja, cosa que ens haurà de dir el poble
català, que esperem que es pugui expressar a les urnes algun dia, perquè aquest és
un principi democràtic bàsic però, en qualsevol cas, el portaveu no pot atribuir-se’n la
voluntat. Si volem votar és perquè sabem que ara, al nostre país, hi ha una situació de
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malestar i de insatisfacció per molts motius que no cal analitzar -no tenim el tempsperò estem segurs que aquesta situació no tindrà una sortida òptima si no es consulta
la ciutadania. Ara bé, hi ha unes fases prèvies abans de consultar: molt diàleg, que
ens ha faltat aquí. Quan es diu que volem votar com a Escòcia, diem que sí ho volem,
d’una manera cívica i legal, com a Escòcia, però ens quedem sols en el Ple, i ho
sabem. Això no és possible en aquest país de moment. Segurament, per l’immobilisme
d’uns i perquè les coses no han acabat de fer-se bé en aquest país. Per tant, volem
votar com a Escòcia i no pressuposar resultats; una altra lliçó escocesa. És el poble
qui ha de parlar i la sobirania hi resideix, no en les nostres proclames ni en els nostres
discursos i, per tant, presentàvem la moció alternativa perquè precisa la situació dient:
“Sí, volem votar però fent-ho de la manera legal: convocatòria per l’òrgan competent”.
Amb un matís: quan parlem de nosaltres, ho fem parlant del PSC. El nostre Grup
parlamentari va donar suport a la Llei de consultes, però creiem que no és aquesta
l’eina correcta per convocar un referèndum, ja ho diu el títol de la Llei. En tot cas,
encara no està publicada. I matisar, ara que se m’acaba el temps, que ens deien que
no és una mala moció però arriba en un mal moment. Bé, és un mal moment. La Llei
de consultes es va aprovar divendres passat i no podem anar més enllà del moment.
Ara és el moment. Segurament hem fet coses que no ens han ajudat a arribar a aquell
punt de diàleg i tranquil·litat que ens fa avançar als pobles i als països però, en tot cas,
no és una mala moció i ara és el moment perquè hi ha un clam de molta gent i el
volem expressar però d’una manera cívica, legal i evitant la crispació i la confrontació,
que no ajuda a avançar els pobles ni les societats.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Intentaré cenyir-me al temps que ens hem atorgat els portaveus,
encara que és evident que se’ls han saltat tots. Ja anuncio el sentit del vot de CiU.
Votarem a favor de la primera moció i votarem en contra de la segona moció.
Presentem aquesta moció conjunta per dues raons. Primera, donar suport a la majoria
del Parlament de Catalunya, que va decidir que calia fer una consulta i que calia
decidir-ne el dia i la pregunta. Per tant, una majoria que representa la població del país
és suficient per donar-li suport des de l’Administració local. Segona, donar un suport
total i absolut al president Mas, qui ha encapçalat tot aquest camí que arriba fins al dia
d’avui, dia en el qual, com deia la portaveu socialista, estem a punt de signar el decret
de convocatòria de la consulta del 9-N. Això ha de passar aquesta setmana i nosaltres,
que hem seguit fil per randa aquest procés, estem veient com s’ha anat complint dia a
dia el trajecte que plantejaren el president i el Parlament en el seu moment.
Per tant, en primer lloc, per fer costat a la representació del país, al Parlament i, en
segon lloc, perquè som una administració local i hi ha dues associacions de municipis
majoritàries a Catalunya, l’AMI i l’ACM que han consensuat una moció, aprovada per
la majoria esclafant dels municipis de Catalunya, sobre una qüestió tan senzilla i
democràtica com poder saber què vol la gent per al seu país. I nosaltres, que
representem l’Administració local de la demarcació de Barcelona, que és una part molt
important de la ciutadania, la qual arriba, com ja hem dit en altres ocasions, als
ajuntaments com a primera instància dels seus interessos i les seves necessitats, com
a càrrecs electes sabem que el sentiment, en aquesta nació, és el de poder opinar què
volem per al nostre futur. Realment, no podíem fer res més que portar aquí el
sentiment general. Estem vivint uns moments històrics, estem parlant d’uns moments
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revolucionaris, una revolució moderna i no històrica, però totes les revolucions emanen
del poble i aquesta està emanant del poble, i els representants polítics n’hem de
recollir els anhels i posar-nos a treballar. En aquest cas, la revolució és pacífica,
multitudinària i festiva però no pas menys important per això i és evident que estem en
aquest moment.
Com que em toca parlar l’últim, sempre em quedo empeltat de les intervencions dels
altres diputats i és evident que no puc aguantar-me a l’hora de respondre algunes
qüestions. Nosaltres som molt clars: volem votar el 9-N i volem votar el que la majoria
dels ciutadans ha expressat en enquestes. Votarà Sí o votarà NO però el que és
important és poder posar aquesta possibilitat a l’abast de tothom. Deia que m’empelto
de les intervencions prèvies perquè sorprèn com es pot tergiversar la història, com es
pot dir que les constitucions catalanes no eren tals, com es pot dir que hi ha dubtes en
relació amb llibertats nacionals de Catalunya de fa 300 anys i que hi hagin dubtes
sobre com es va imposar el Decret de Nova Planta, que va liquidar les constitucions,
les quals sí eren una eina. Sorprèn això i sorprèn que es digui, des del PP, que està
portant un camí estrany dient que una llei és anticonstitucional abans que el Tribunal
Constitucional en digui res. Això, deixin que ho digui així, és una perversió que confon
l’Estat de Dret, del qual estan parlant. Un dels seus pilars és que ni el legislatiu ni
l’executiu no es poden ficar en qüestions judicials. De què serveix que el Tribunal
Constitucional dicti sentència sobre una llei si abans de conèixer-la i abans del decret
que la desenvolupa, amb un informe que diu que és constitucional, ja s’ha decidit
d’antuvi que és inconstitucional? No veuen la perversió? No veuen la falsedat i la
manipulació que poden sembrar entre els ciutadans? Poden parlar de moltes coses
però no posar en joc l’Estat de Dret ni dir que els altres el posem en joc. És molt greu i
pervers. I suposo que això que està dient pot ofendre el món judicial. La Llei de
consultes pot ser anticonstitucional però la Constitució diu que el TC ha de ser
independent, quan resulta que els seus membres són nomenats des del legislatiu o
des de l’executiu i sabem que el seu president ha estat militant d’un partit polític. Si
resulta que estem dient que una llei és anticonstitucional sense saber-ho i llegim que la
Constitució especifica la independència dels magistrats, potser ens haurem de
plantejar si el propi Tribunal Constitucional és inconstitucional, cosa molt complicada,
però com que seria ridícul no ens ho plantegem, encara que demanem que, abans de
tenir un decret i una llei aprovada i abans que el Tribunal Constitucional en digui res,
no es digui des de l’executiu ni des del legislatiu -PP i PSOE- que alguna cosa que no
ha passat pel Tribunal Constitucional és il·legal.
En tot cas, acabo reclamant que el 9-N s’han de posar les urnes per moltes raons
però, sobretot, perquè els ciutadans, que estan a prop dels municipis, ho han demanat
i ho han demostrat en una consulta espontània de fa cinc anys i perquè tenim
l’obligació d’escoltar la gent. Fins i tot, si la llei no cobreix les necessitats, s’ha de
legitimar perquè totes les revolucions van en contra de l’Estat legal del moment i són
els ciutadans, amb llur legitimitat, els que poden canviar les lleis.
Intervé de nou el Sr. Portabella, qui diu: Perquè en la meva primera intervenció el
temps se m’acabava, la meva intervenció ha estat amable, segons la meva concepció,
amb la moció del PSC i, per tant, no he volgut entrar-hi en profunditat, però sí que vull
fer alguns matisos sobre la intervenció de la portaveu del PSC.
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He dit que hi havia coses que em semblaven bé i coses que hauria corregit. Entre les
primeres, dir que és positiu que “sols una estratègia unitària de tot el catalanisme
permetrà una sortida positiva de l’actual situació”, però vull fer una reflexió sobre això.
Hi ha milions de persones que surten al carrer. El PSC no hi era a la manifestació de
l’11-S. Si hi hagués estat, el nombre de manifestants encara hagués estat major. Hi
ha centenars de municipis que estan votant mocions molt semblants a la que avui
estem posant a votació aquí. Hi ha abassegadores majories en el Parlament de
Catalunya. Què vol dir una estratègia unitària de tot el catalanisme? Que vostès no hi
són? Doncs potser és l’hora que es moguin i vinguin amb la majoria unitària de tots els
catalanistes. Perquè la veritat és incontestable. Si volen, podem discutir sobre si som
un centenar de milers de persones més o menys els que ens mobilitzem. Si volen,
podem discutir si són deu més o deu menys els municipis que hi donen suport, però és
evident i abassegador que el catalanisme vol que es voti el 9-N.
Segona qüestió. En el segon punt, es diu “Manifestar que tenim el convenciment que
no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional que travessem al nostre país que
no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions prèvies i indispensables
per a una consulta de la ciutadania”. Perdoni, però estan parlant de l’Estatut
d’Autonomia? Perquè així es va produir o potser ja no se’n recorden? No recorden que
primer es va aprovar en el Parlament, després a les Corts, després es féu una
consulta i, després, el Tribunal Constitucional va liquidar-lo? No és veritat que hi va
haver diàleg, negociació i pacte com a condició prèvia i indispensable a la consulta?
Per tant, a què es refereixen exactament? A que torni a passar el que va passar amb
l’Estatut d’Autonomia?
Tercera qüestió, i acabo. Ha dit que hi havia una imprecisió en el text de la nostra
proposició perquè encara no s’havia convocat la consulta. És cert. És una imprecisió
com la que vostès diuen en el tercer punt, on diu “Donar suport a la Llei de consultes
populars no refrendàries. Amb una llei de consultes populars no refrendàries com la
que es preveu aprovar”. No, no. Ja es va aprovar divendres passat amb 106 vots a
favor, inclosos els del PSC, i sobta que hi hagi un text preparat abans del divendres
perquès es diu “es preveu aprovar” i que, en canvi, no se’ns informés a la Junta de
portaveus que el volien entrar. Sí se’ns va informar que entrava la moció sobre les
biblioteques. Per tant, torno a la meva primera intervenció: aquesta moció està prou bé
i podríem posar-nos-hi d’acord, però el moment en que es presenta, considerem, no
s’adiu perquè vol neutralitzar la que sí té la majoria aquí.
Intervé de nou el Sr. Villagrasa, qui diu: “Brevemente, para puntualizar un par de
cosas al señor García Cañizares sobre lo de 1714. Derecho Público eliminado pero no
sólo afectó a Cataluña, sino también a Aragón, Valencia y Baleares. Dígame,
exactamente, qué constituciones se anulan en 1714, porque ustedes juegan con la
palabras. Ni una, porque no existían.
Segunda, sobre el cumplimiento de la ley. Oiga, todo aquello que afecta a la unidad
territorial y a la vertebración del Estado y que no entra en la Constitución es
inconstitucional. Por lo tanto, ustedes están haciendo un juego en los márgenes de la
ley, algo inconstitucional. Eso sí, también es perverso que la Generalidad no cumpla la
ley en muchas de sus competencias y no haga lo que dictan muchas sentencias
judiciales.”
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De nou intervé la Sra. Díaz, qui diu: Les darreres paraules: “Aquesta moció està bé i
podríem posar-nos-hi d’acord.” Això és el que vol dir l’estratègia unitària del
catalanisme, on mai no ens han volgut des que es va iniciar aquest procés, perquè
recordo, a més, el paper del Sr. Rigol, al qual sí ens vam sumar amb una finalitat: la
consulta. Quan es confon consulta amb independentisme, nosaltres no hi serem,
evidentment, perquè hi ha d’haver una prèvia consulta al poble. Això és el que vol dir
estratègia unitària i ERC no ens ha volgut mai en ella perquè és diferent, perquè el
nostre objectiu és la consulta i el seu objectiu és un altre.
Dit això, pensem que això ha de passar pel diàleg, la negociació i el pacte, perquè no
ens hem de cansar mai de dialogar. Evidentment, un dels motius d’aquest malestar
que tenim com a país és la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, que
es va produir només perquè una formació política va decidir portar-l’hi. Si no s’hi
hagués portat, no s’hagués produït aquesta sentència, origen de tot el malestar del
poble de Catalunya. N’hi ha més, però aquesta n’és una. Aquesta estratègia unitària
ha de passar per això, però hi ha diferències entre els qui veuen la consulta com una
eina per arribar a un altre objectiu i nosaltres, que la veiem com un camí
imprescindible per tal que la gent s’expressi i, d’aquesta expressió, en poden sortir
moltes coses. Ho hem vist la setmana passada. És més, es poden consultar moltes
altres coses. No ens han volgut. Entenc que el nostre Grup és també sobirà per
presentar mocions. Tenim aquesta competència i, per tant, vam decidir entrar-la i no
havíem d’anunciar-la a la Junta de portaveus perquè va ser una decisió posterior i vam
acabar d’elaborar-la minuts abans de registrar-la. Per tant, entenc que no s’ha de
sentir ofès i que som sobirans en la forma i en el reglament, si més no, acordat
verbalment, per presentar-la. I diu que no hi està d’acord però no hi ha volgut entrar
perquè volen evitar aquesta unitat del catalanisme.
Per últim, dir que nosaltres tenim una necessitat: estendre ponts. Seré una mica
reiterativa en el tema del diàleg, la negociació i el pacte, però en tenim la necessitat.
Hem arribat a un punt del qual no sortirem amb confrontació ni enrocant postures. No
és manera i és veritat que hi ha una expressió majoritària sobre el fet que la gent de
Catalunya vol votar, no només als ajuntaments sinó que la gent surt al carrer, però no
hem de confondre consulta amb independentisme. Hi ha moltes mocions que s’han
aprovat en ajuntaments però que no diuen exactament això. No ho hem de confondre.
No m’agrada sentir dir que hi ha 800 ajuntaments que -sí, n’hi ha aquí alguns
representants que governen en municipis on s’han aprovat mocions- han aprovat
mocions, però que no diuen exactament el que diu aquesta moció. Per tant, no posem
tot exactament en el mateix sac i quan parlem de milions de persones al carrer... Bé,
som set milions. No sé, igual vam veure deu o catorze milions. Hi ha gent que no és
independentista però que vol votar i nosaltres ens sentim membres d’aquesta majoria.
No vam ser a la manifestació de l’11-S. Vam llegir el manifest, que era
independentista. Si nosaltres som convocats per tal que el poble català s’expressi, hi
serem molt possiblement, però si se’ns convoca amb un manifest que parli
d’independentisme, trencant aquesta unitat imprescindible del catalanisme, no hi
serem, malauradament. És el poble de Catalunya qui ho ha de dir i no pressuposar
resultats d’una consulta.
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: No anàvem a fer rèplica perquè no ens sentíem
al·ludits, però en aquest cas sí ens hem sentit al·ludits i li vull preguntar, senyora Díaz,
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si ens està dient a ICV, que no volem els socialistes en la unitat de Catalunya. Una
altra cosa; aquí hi ha portaveus que han comptat manifestants. Volem deixar de
comptar manifestants i comptar vots. En això, ens posarem segurament d’acord amb
les xifres.
La Sra. Díaz el respon que no.
Intervé de nou el Sr. García Cañizares, qui diu: Seré molt breu perquè l’Àlex m’ha tret
una part de la intervenció. En tot cas, diré al senyor Villagrasa que no el respondré,
que ho sàpiga i, a la senyora Díaz, que no estem confosos. Volem una consulta per
consultar.
De nou demana la paraula el Sr. Portabella, qui diu: Cinc segons, gràcies. Només per
desmentir l’opinió del PSC sobre ERC. Sí que els volem amb nosaltres en l’estratègia
unitària del catalanisme.
En relació amb la primera Moció el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb
els vots favorables dels diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió
(19), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i
d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i el vot en contra dels
grups políticsdel Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (17) i del
Partit Popular (6), sent el resultat definitiu de 25 vots a favor i 23 vots en contra.
En relació amb la segona Moció el Ple n’acorda rebutjar-la amb els vots favorables
dels diputats assistents dels grups polítics del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Progrés Municipal (17) i els vots en contra dels grups polítics de Convergència i Unió
(19), del Partit Popular (6), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2),
sent el resultat definitiu de 17 vots a favor i 31 vots en contra.
3.- Moció que presenta el grup PSC-PM de la Diputació de Barcelona, sobre el
dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzades a
biblioteques.
El President demana que es doni lectura a la moció presentada pel PSC-PM sobre el
dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres que es realitzen a les
biblioteques.
D’ acord, amb allò previst al Reglament d’ Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats locals, el Grup Socialista de la Diputació de Barcelona vol sotmetre al Ple
la següent Moció,
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel
producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’ accés a la cultura a tota
la ciutadania.
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Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels
països de la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea
(Directiva 2006/115/CE, una norma referent a la implantació del cànon per préstec
bibliotecari.
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de
compensació als creadors i la de facilitar l’ accés a la cultura. L’ existència dels dos
drets és compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques
competents l’ establiment de mecanismes i fórmules que els garanteixin.
La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a
percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les
institucions comunitàries. Com també és evident que les biblioteques públiques
municipals desenvolupen un paper essencial i indispensable en la formació i l’equilibri
social i cultural. A més cal considerar que la indústria del llibre suposa el 38,1% del
total de l’ aportació al PIB de la cultura i que les biblioteques són un estímul a aquest
sector industrial, greument afectat per la crisi econòmica.
La majoria dels països europeus, han considerat el cànon fonamentalment una política
de suport a les literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és assumit pels
governs nacionals o regionals. En canvi, la transposició que Espanya fa de la directiva
situa el cànon en els titulars dels serveis que, després de l’ aplicació de les excepcions
previstes, són en el nostre país els ajuntaments.
El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques. El paguen les
administracions públiques . En aquest sentit el decret preveu que hi pugui haver
mecanismes de cooperació entre l’ Administració General de l’ Estat, les Comunitats
Autònomes i les corporacions locals.
En el cas dels municipis de la província de Barcelona, cal tenir en compte l’esforç que
han fet i fan aquesta institució i els ajuntaments en el foment de la lectura pública, amb
216 biblioteques i 9 bibliobusos que l’apropen a la ciutadania. Concretament, donen
servei a 5.540.925, el 97,83% de la població de la demarcació de Barcelona. Un esforç
que representa assumir el 98% del pressupost (el 58% els ajuntaments, el 40% la
Diputació i el 2% la Generalitat). No es pot demanar, doncs, que aquestes entitats
assumeixin també el cànon per préstec bibliotecari.
Per tot això, i amb l’ objectiu de fer efectiu l’ accés a la cultura i a la vegada el suport a
la creació, el Grup Socialista de la Diputació de Barcelona presenta per a la seva
consideració i acceptació pel Ple de la Diputació de Barcelona la següent
MOCIÓ
1.- Instar els Governs d’Espanya i de la Generalitat a que incorporin en els
pressupostos de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti cobrir el
cànon per préstec bibliotecari de les biblioteques municipals.
2.- Instar el Govern d’Espanya a recuperar els objectius i els mecanismes de
cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura”, en el programa d’

49

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i formulat
amb la cooperació de la Generalitat, en l’ àmbit de Catalunya.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup de Convergència i
Unió, Sr. García Cañizares, qui diu: Hem fet unes esmenes d’última hora que s’han
acceptat i s’haurien d’acceptar en veu perquè ja n’hem parlat. Deia que CiU demanava
al Govern espanyol modificar la Llei 10/2007 en el sentit d’eximir els titulars
d’equipaments públics del pagament del cànon del préstec i fer-se’n càrrec
íntegrament. Un segon punt demanava al Govern espanyol modificar l’RD 624/2014 en
el mateix sentit. Una tercera esmena demanaria que els governs central i català
negociessin. Mantindríem igual la resta i coincidim amb el que diu la moció sobre
mantenir els objectius i, en un sisè punt, que ens semblava que mancava, es
demanaria donar trasllat dels acords al Govern central, a la Generalitat, a l’ACM i a la
FMC.
La Presidència pregunta a la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal, Sra. Díaz, si s’accepten o no les esmenes, al que
respon la Sra. Díaz dient: pensava que havia de presentar primer la moció per passar
després a acceptar les esmenes. Ja avanço que sí les acceptem.
La Presidència manifesta que si les accepten es presenta la moció, tal com queda, a
discussió i votació.
Intervé la Sra. Díaz, qui diu: Ja avanço que les acceptem. N’havíem parlat uns
instants abans del Ple perquè pensem, a més a més, que millora la part dispositiva i hi
introdueix la part de donar trasllat, que era imprescindible i no hi era.
Continua la seva intervenció dient: M’agradaria fer una breu presentació per explicar el
per què d’haver presentat aquesta moció, que pensem que és important. D’una banda,
l’element bàsic, la vetlla que els poders públics han de tenir en tot el procés de la
creació d’obres literàries i llur préstec. És cert que hi ha una directiva europea que
estableix la implantació del cànon per préstec bibliotecari, una legislació que pensem
que és legítima, coherent i imprescindible, podríem afegir, per vetllar per aquesta
creació dins de la cultura, però també és cert que la majoria de països europeus ha
considerat que aquest cànon és, fonamentalment, una política de suport a la literatura i
a la cultura pròpies, per la qual cosa ha estat assumit pels governs estatals i regionals.
En canvi, aquí no ha estat així i la transposició de la directiva fa recaure el cànon sobre
els titulars dels serveis, o sigui sobre les administracions, sobre les quals es fa recaure
tot. En el cas de la demarcació de Barcelona, un model referent, la Xarxa de
Biblioteques Municipals, que compta amb el suport dels ajuntaments i de la Diputació.
Fa poc recordàvem que tenim el nombre absolut de biblioteques més gran de l’Estat. I
era aquí on s’havia d’aprovar una moció en aquest sentit per dir que el model de
transposició d’aquesta directiva ha de ser el d’altres països europeus. No pot recaure
en qui ja fa un esforç monumental per mantenir un servei, no només de molt bona
qualitat sinó gratuït. I és per aquest motiu que presentem aquesta moció, per reclamar
que aquest cànon no recaigui en els titulars d’aquest servei de qualitat i que els futurs
pressupostos disposin d’una partida que ens eximeixi de tot això. ICV també ens havia
presentat una sèrie d’esmenes, amb un curt marge de temps, però ja queden
recollides en la part dispositiva i, per tant, entenc que ja satisfem la seva petició.
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A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Bé, nosaltres fem una
proposta en el segon punt de la part resolutiva per tal de votar-la a favor. El text
quedaria així: Rebutjar el contingut del RD 624/2014 i, per tant, sol·licitar-ne la retirada
i elaborar una nova proposta que tingui present el respecte dels drets d’autor, partint
d’un cànon fix per adquisició d’obra, i que reguli més acuradament les diferents
excepcions que contempla l’article 6.3 de la Directiva 2006/115 de la UE, escoltant els
sectors afectats. Lamento fer l’esmena en veu però sembla que hi ha hagut problemes
amb el correu electrònic i em consta que la senyora Díaz no ha rebut a temps
l’esmena, la qual no modifica substancialment el que estava acordat amb el portaveu
de CiU però em sembla que queda molt més clar el punt 2 i en el punt 6, com que
sembla que pot afectar molts municipis i les diputacions, que també tenim competència
en matèria de biblioteques i foment de la lectura, també donar trasllat dels acords a les
altres diputacions del país.
La Presidència demana si podríem aclarir si acceptem o no l’esmena.
Intervé de nou la Sra. Díaz, qui diu: No tinc tanta capacitat. Pensava que en tenia una
mica, però no tanta. Sí que m’ha quedat clar el tema del trasllat i em sembla fantàstic
traslladar els acords a altres diputacions però pel que fa a la resta no ho tinc clar.
Teníem dos punts i ara passem a cinc, un d’ells, de trasllat, i en un d’ells es diu que es
modifiqui la llei per eximir els titulars dels equipaments públics de fer-se càrrec del
cànon. Bé. Un altre diu que es modifiqui el RD. Bé. Tenint en compte que això es
contempla en els pressupostos de 2015 i es recupera el Pla de fomento de la lectura,
ara mateix, m’he perdut i estic mirant el portaveu de CiU a veure si es pot desprendre,
de la seva mirada, si ha entès alguna cosa però, llegint el redactat no cal dir en cinc
frases el que es pot dir en una. Si ens hem deixat alguna cosa per afegir, no tenim cap
problema però el portaveu d’ICV m’ha de perdonar perquè no he estat capaç de seguir
l’argumentació. A banda del redactat, si hi ha alguna cosa nova i podem afegir-la, cap
problema però no l’he captat.
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Doncs no és el mateix demanar en quin sentit
s’ha de modificar el RD que no fer-ho. En aquest sentit, el tema del cànon és bastant
important, el tema dels drets d’autor no s’expressa en la part resolutiva -l’estic llegint
ara perquè no l’hem tingut abans-, però si és així ens abstindrem sense cap problema
atenent el fet que no els volem en el catalanisme polític.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Miri, president, com a portaveu d’ERC li he
de confessar que no entenc. Això es fa abans del Plenari. El que no pot ser és que es
formi un espectacle d’algunes esmenes, sí, i altres, no. No és seriós. Què vol que li
digui. Si es presenta una moció i hi ha esmenes fetes abans del Plenari, es resolen
abans del Plenari però, clar, després diuen que parlo molt. Però és que portem molta
estona parlant sobre una cosa que ja havia d’estar solucionada abans del Plenari i ens
veiem incapaços de prendre una decisió sobre això.
El Sr. Mañas manifesta que: no tenim problema. Votin el text ja pactat, nosaltres ens
abstenim, s’aprova i, si no tenen dificultat, ja en portarem un per l’octubre.
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El Sr. Portabella diu: Posem-lo sobre la taula amb temps i forma correctes.
La Presidència manifesta que el que sí que és necessari i convenient és que
Secretaria sàpiga què intentem aprovar.
Intervé de nou el Sr. Portabella, qui diu: Li he dit abans, a la portaveu socialista, que
votàvem a favor d’aquesta moció. En aquests moments, no sé què votem.
La Presidència diu: Entenia, així m’ho ha dit la senyora Secretària, que hi havia una
moció i unes esmenes, les quals havien de mirar-se per si s’aprovaven o no, i votar el
text definitiu. Per tant, crec que hem de fer això, no?
La Secretària General, Sra. Mahillo diu: “La enmienda in voce se incorpora al texto
definitivo y se vota la enmienda a la parte dispositiva propuesta por el PSC junto con la
enmienda de CiU ya que ICV ha efectuado una enmienda in voce y se ha rechazado
en el mismo momento.”
El Sr. Portabella diu: Es pot, per tant, donar lectura al text que es vota, si us plau?
La Presidència sol·licita que es doni lectura de la Moció amb el redactat que incorpora
les esmenes proposades pel grup de CiU i que és la versió que es sotmet a votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel
producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’accés a la cultura a tota
la ciutadania.
Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels
països de la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea
(Directiva 2006/115/CE), una norma referent a la implantació del cànon per préstec
bibliotecari.
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de
compensació als creadors i la de facilitar l’accés a la cultura. L’existència dels dos
drets és compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques
competents l’establiment de mecanismes i fórmules que els garanteixin.
La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a
percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les
institucions comunitàries. Com també és evident que les biblioteques públiques
municipals desenvolupen un paper essencial i indispensable en la formació i l’equilibri
social i cultural. A més cal considerar que la indústria del llibre suposa el 38,1% del
total de l’aportació al PIB de la cultura i que les biblioteques són un estímul a aquest
sector industrial, greument afectat per la crisi econòmica.
La majoria dels països europeus, han considerat el cànon fonamentalment una política
de suport a les literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és assumit pels
governs nacionals o regionals. En canvi, la transposició que Espanya fa de la directiva
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situa el cànon en els titulars dels serveis que, després de l’aplicació de les excepcions
previstes, són en el nostre país els ajuntaments.
El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques. El paguen les
administracions públiques. En aquest sentit el decret preveu que hi pugui haver
mecanismes de cooperació entre l’Administració General de l’Estat, les Comunitats
Autònomes i les corporacions locals.
En el cas dels municipis de la província de Barcelona, cal tenir en compte l’esforç que
han fet i fan aquesta institució i els ajuntaments en el foment de la lectura pública, amb
216 biblioteques i 9 bibliobusos que l’apropen a la ciutadania. Concretament, donen
servei a 5.540.925, el 97,83% de la població de la demarcació de Barcelona. Un esforç
que representa assumir el 98% del pressupost (el 58% els ajuntaments, el 40% la
Diputació i el 2% la Generalitat). No es pot demanar, doncs, que aquestes entitats
assumeixin també el cànon per préstec bibliotecari.
Per tot això, i amb l’ objectiu de fer efectiu l’accés a la cultura i a la vegada el suport a
la creació, el Grup Socialista de la Diputació de Barcelona presenta per a la seva
consideració i acceptació pel Ple de la Diputació de Barcelona la següent
MOCIÓ
1.- Instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei 10/2007, en el sentit d’eximir els
titulars dels equipaments públics del cànon per préstec, i fer-se’n càrrec íntegrament.
2.- Instar, conseqüentment, el Govern de l’Estat a modificar el ’RD 624/2014, en el
mateix sentit.
3.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a negociar amb el Govern de l’Estat
espanyol per incorporar, en els pressupostos de 2015, una partida específica suficient
que permeti cobrir el cànon per préstec bibliotecari de les biblioteques municipals.
4.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a recuperar els objectius i els mecanismes
previstos en el Pla de foment de la lectura i en el Programa d’adquisició i millora de les
col·leccions de les biblioteques públiques del país, formulat, amb la cooperació de la
Generalitat, en l’àmbit de Catalunya.
5.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat
espanyol, a l’ACM i a la FMC.
La Presidència reitera que aquest és el text que es posa a discussió i votació. Té la
paraula el senyor Portabella.
El Sr. Portabella diu: Voldria veure el posicionament dels altres grups. Tenim
tendència a votar favorablement. No ens ha agradat que algun grup hagi fet propostes
que ens semblen correctes i després no s’incorporin a la moció. Anuncio aquesta
tendència i concretaré el sentit del vot quan hagi vist el posicionament de les altres
forces polítiques.
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Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Com ja he anunciat, ens abstenim, estant
d’acord amb el text, per una qüestió de forma i de procediment sense responsabilitzar
ningú.
A continuació intervé la Diputada del Grup del Partit Popular, Sra. Querol, qui diu:
La moció que vostès porten a aprovació avui resulta sorprenent com a poc. Parlo del
text inicial perquè l’esmena en veu l’acabem de conèixer, com qui diu. Mirin, el cànon
bibliotecari ve del govern Zapatero, concretament de 2007. És evident que tenen
problemes per recordar el que féu un Govern que, curiosament, tenia membres del
PSC i els haurem de recordar el que deia la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura,
el llibre i les biblioteques, concretament l’article 37.2. Llegeixo textualment: “Asimismo,
los museos, los archivos, las bibliotecas, las hemerotecas, las fonotecas o las
filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general con
carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro o a instituciones docentes
integradas en el sistema educativo español no precisarán autorización de los titulares
de derechos por los préstamos que realicen. Los titulares de estos establecimientos
remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía
que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través
de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”. Per tant, el que
deia la Llei, aprovada per tots i cadascun dels diputats del PSC tant al Congrés com al
Senat, és que qui ha de pagar el cànon són els titulars de les biblioteques. Podria
haver dit alguna altra cosa però diu el que diu i vostès van votar-hi a favor sense obrir
la boca.
I en tant que resulta evident que vostès pateixen una manca de memòria tan gran, els
recordaré el que va dir Louro Goyanes, també socialista, en el Congrés: “También se
habla del canon bibliotecario, que no es un canon a los lectores, sino que es un
reconocimiento a los autores y que será compensado por las administraciones que
prestan el servicio bibliotecario, que son el Ministerio de Cultura y las comunidades
autónomas”. Torno a dir que això és el que diu, la qual cosa representa, a Catalunya,
un greu problema perquè, de moment, la titularitat de les biblioteques correspon als
municipis i no a la Generalitat. I encara més contundent: va mostrar la seva defensa
del cànon el també socialista Bedera Bravo, qui deia que “hay que explicar a esos
ciudadanos, con rigor y lealtad, que la ley introduce una exposición final, la del canon
bibliotecario. Déjenme que me extienda en esto unos segundos: se introduce,
señorías, en virtud de una directiva europea y de una sentencia de 2006 por incumplir
dicha directiva. Desde 1992, tanto los gobiernos socialistas como los populares se han
resistido porque consideraban que España no era todavía una sociedad lectora
consolidada. Esa es la resistencia que ha habido. Decía Catón que ninguna ley es
igualmente cómoda para todas las personas, para todos los Estados, podríamos decir.
En este caso, nos obliga nuestra participación como miembros de la UE. De no
introducir el canon de la Ley de la Lectura, se haría efectiva la sanción de 300.000
euros diarios, Señorías, un Gobierno y un Parlamento responsables sólo pueden
cumplir con la ley y los tribunales, sobre todo si dicho canon no recaerá nunca en el
usuario de la biblioteca. Además, esta afirmación tiene cobertura legal, la de la propia
Ley de la Lectura, porque entre las enmiendas del Senado que hemos incorporado,
como antes hemos señalado, está el artículo 11bis.5, que señala explicitamente la
gratuidad del acceso a los servicios de las bibliotecas públicas. Habría que señalar a
los ciudadanos, finalmente, que estos contenidos están avalados por una memoria
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económica de 431 millones de euros a intervenir en los próximos años -se nos olvida a
veces- en dotaciones para bibliotecas públicas, cantidad no establecida al albur sino
que es el resultado de aplicar la ratio recomendada por la UNESCO de
libros/habitante”. Bé, això és el que van dir i, si vostès van votar el cànon perquè el
paguessin els titulars, caldrà que decideixin què volen: si volen el traspàs de les
biblioteques a la Generalitat, cosa contra la qual s’han manifestat sempre, a l’igual que
nosaltres durant el curt període en què vam formar part de l’equip de govern, o bé
volen modificar l’enunciat de la Llei per dir que el cànon no correspon als titulars de les
biblioteques sinó a l’Estat o a les comunitats autònomes.
En qualsevol cas, si vostès creuen encara que les biblioteques han de ser
competència municipal, el que haurien hagut de fer és haver presentat un projecte de
llei que modifiqués la Llei catalana de biblioteques o bé un projecte de llei que
modifiqués la Llei de la lectura, del llibre i les biblioteques. El que és ben absurd és no
fer cap d’aquestes dues coses i venir aquí a dir que no es compleixi una llei que vostès
mateixos van redactar, defensar, aprovar i impulsar. Certament, és evident que les
esmenes de CiU els han obert els ulls i ja van per on els proposem però ens situa en
un força important contrasentit: si vostès pretenen que s’incorpori a la Llei de
pressupostos de 2015, els punts 1, 3 i 4 van en aquesta línia, em sorprendria més si
ERC els dóna suport, perquè el que deixa de manifest és que no hi haurà declaració
d’independència ni en 2015 ni en 2016.
Intervé de nou la Sra. Díaz, qui diu: Intento recuperar-me, sobretot per la declaració
d’independència, que no sé que té a veure amb la Xarxa de Biblioteques Municipals.
Bé, nosaltres pretenem una cosa: que no recaigui el pes del cànon sobre els
ajuntaments. I és exactament això. Per això, dèiem que les esmenes de CiU podien
ser oportunes perquè completaven les nostres i, fins i tot, les milloraven. Si per això cal
modificar la Llei, doncs això diu el punt 1: modifiquem-la, cosa que no podem fer aquí
però sí que pot fer la majoria absoluta del PP a les Corts. Per tant, demanem al
Govern central que ho faci però, sobretot, li demanem que modifiquin el RD 624/2014,
cosa que sí poden fer sense sospita.
No sabem si tenim una bona o mala memòria però el que ens preocupa és que això no
torni a recaure sobre els ajuntaments. Aquest és el nostre paper: defensar els
ajuntaments i, en aquest sentit, reclamem a qui pot evitar-ho, a les Corts. Modifiquin
aquesta llei i el RD per tal que no passi això sinó el que sí passa a altres països
europeus. Per tant, bé, a banda de contestar aquesta intervenció, si estan d’acord, a
banda de la mala memòria, jo els animaria a votar favorablement i a iniciar aquestes
modificacions que demanem al Govern de l’Estat. Per tant, donar suport a aquesta
moció, esmenada pel Grup de CiU. Em sap greu pel Grup d’ICV però és important, ja
que tenim una setmana, treballar el tema de les esmenes una miqueta abans i no
esperar-nos a una hora perquè la seva esmena m’ha arribat cinc minuts abans del Ple
i no hem tingut temps material de llegir-la, analitzar-la i comentar-la amb altres grups.
Em sap greu però procedirem així en aquest cas.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, qui diu: En tot
cas, per lamentar l’embolic que hem causat. Hem presentat unes correccions i s’han
acceptat. Ho lamento si això ha distorsionat altres grups del Plenari.
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Bé, de fet, el que hem fet nosaltres és recollir el que diu la legislació. La nostra
esmena, a més d’obrir els ulls, adequa la moció a la realitat. Hem de transposar la
directiva europea de 2006. Ho ha fet Espanya en 2007 amb una llei que modifica la ja
existent, de Propietat Intel·lectual, i el que diu és que el titular de l’equipament es fa
càrrec de la taxa. Per això, quan fem l’esmena, ens referim a la Llei que cal modificar,
la 10/2007. És veritat que ara hi ha un Decret que la ratifica. Quan defensem aquesta
moció, ho fem perquè entenem que no són els titulars de la càrrega els ajuntaments
perquè això complica llur situació econòmica i augmenta la injustícia que suposa el fet
que l’Administració local es carregui totes les despeses. Evidentment, estem dient que
l’Estat assumeixi el que ha assumit la majoria d’estats de la UE. 29 estats sobre 31
han decidit que aquesta taxa sigui pagada per l’Estat. I sols volem això, que ja és molt,
perquè la depesa que suposa per als municipis és important i la Diputació es veuria
afectada perquè és qui gestiona la Xarxa.
Ens tornem a trobar amb el mateix: l’Estat fa lleis per recentralitzar, la LRSAL n’és un
exemple, i, quan venen despeses, les canalitza cap a l’Administració local, fet injust
per als municipis i els ajuntaments. Te trec competències però et passo despeses, les
quals acaba pagant l’usuari, i de seguir així serà complicat poder assumir més
despeses des del propi ajuntament. Fixeu-vos: aquesta qüestió comença amb una
directiva europea de 2006, amb transposició i llei en 2007, amb un Govern presidit per
Zapatero, deia la senyora Querol i, ara, surt finalment un Decret que diu que hem
d’assumir aquesta despesa. Això és una mostra molt evident de poca efectivitat i d’un
mal treball. Doncs, si això és així, aquesta és la resposta directa a la diputada Querol,
aquesta inactivitat i aquesta manera dolenta de treballar fan que es reforci encara més
la voluntat que Catalunya vulgui ser independent.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (17), el vot en contra del grup del Partit Popular (6) i
l’abstenció dels grups d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i, sent el
resultat definitiu de 36 vots a favor 6 vots en contra i 6 abstencions.
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre els
números 6347 al 7812, ambdós inclosos, de l’any 2014.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
13 hores i 40 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General
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DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 541817 al 541845.
Barcelona, 30 d’octubre de 2014
La Secretària General
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