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ACTA DE LA SESSIÓ 

PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014 

 
 
 

A la ciutat de Barcelona, el 30 d’octubre de 2014, a les 12 hores i 15 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,  Ignasi Giménez i Renom, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Manel 
Enric Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i 
Antigas, Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i Pérez, Josep Oliva i 
Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, 
Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i 
Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep 
Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya, 
Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells, i Alberto Villagrasa Gil. 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps, la Interventora General, senyora Teresas Raurich Montasell i el Tresorer, 
senyor Josep Abella Albiñana.  
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Josep Llobet Navarro i Pere Prat i Boix. 
 
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 25 de setembre de 2014. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia de la Il·lma. Sra. Núria 
Marin i Martínez al càrrec de Diputada i sol·licitar a la Junta Electoral Central que 
procedeixi a lliurar la credencial de la segona suplent de la llista electoral del PSC-PM 
de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat 
 
3.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a  
l’International Council on Archives, organització internacional dedicada al 
desenvolupament dels arxius a escala mundial 
 
4.- Dictamen que proposa modificar la composició de la comissió informativa i de 
seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies i de la Comissió 
Especial de Comptes, a proposta del Grup PSC-PM. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
5.- Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 
Declaració Institucional de “les Ciutats Constructores de Pau.” 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

6.- Dictamen que proposa acordar la classificació en grups, la fixació del nombre 
màxim dels membres dels òrgans de govern i administració, així com la fixació de les 
retribucions del personal d’alta direcció del sector públic local de la Diputació de 
Barcelona, en compliment del que disposa la disposició addicional 12 de la L 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, introduïda per l’article primer, 
apartat trenta-cinc, de la L 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Servei de Programació 
 
7.- Dictàmens que proposen aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2014 (Organismes autònoms del 
Patronat d’Apostes, Casa de Caritat i Institut del Teatre i la mateixa Diputació de 
Barcelona), i donar compte del corresponent informe d'avaluació del compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
Intervenció General 
 
8.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació de la tarifa annexa a 
l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, per al curs 
2014-2015.  
 
9.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances, 
taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 
2015. 
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10.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció 
General de 19/05/2014, referent al compliment de la disposició addicional novena de la 
L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, introduïda per l’article 
primer, apartat trenta-sis de  la L 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, en relació amb el redimensionament del sector 
públic local de la Diputació de Barcelona. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
11.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació i clarificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Sant Llorenç Savall, 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  Sant Sadurní d'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
13.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en 
relació a revocar la delegació en matèria de gestió tributària de l'Impost sobre activitats 
econòmiques. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Traspassos de carreteres 
 
14.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Tiana, del tram de la carretera BV-5008, entre els p.k. 2,611 i 2,673. 
 
15.- Dictamen que proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de 
Calella, del tram de la carretera BV-5126, entre els p.k. 0,000 i 0,335. 
 
Declaració d’emergència 
 
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8262/14, de data 2 d’octubre de 
2014, en virtut del qual es declara l’emergència  de les actuacions necessàries per 
pal·liar els desperfectes provocats a causa de l’esllavissament com a conseqüència de 
les pluges caigudes a la BV-4025, p.k. 0,800. T.M. Cercs. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, 
Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà, per a la gestió del parc del Castell de 
Montesquiu. 
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenten els Grups d’ERC-AM, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM de la 
Diputació de Barcelona, de suport a les persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica per tal de garantir el subministrament energètic bàsic. 
 
2.- Moció que presenten els Grups de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM, de la 
Diputació de Barcelona, en relació amb la prospecció i explotació d'hidrocarburs no 
convencionals per mitjà de la fracturació hidràulica 
 
3.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i pels 
presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern. 
 
4.- Precs  
 
5.- Preguntes 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2014. 
 
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre 
de 2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 2 d’octubre de 2014, que proposa prendre en consideració 
la renúncia de la Il·lma. Sra. Núria Marin i Martínez al càrrec de Diputada i 
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a lliurar la credencial de la 
segona suplent de la llista electoral del PSC-PM de la Junta Electoral de Zona de 
l’Hospitalet de Llobregat 
 
ATÈS que, en data 1 d’octubre de 2014, ha tingut entrada en el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, amb el núm. 1400052632, un escrit signat per la Diputada de 
la llista electoral del partit polític PSC-PM, per la Junta Electoral de Zona de 
l’Hospitalet del Llobregat, Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez, en què manifesta que 
renúncia al càrrec de Diputada Provincial.  
 
ATÈS que, segons la certificació emesa per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona 
de l’Hospitalet de Llobregat, de data 21 de juny de 2011, per la qual es proclamen els 
Diputats Provincials corresponents a la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 
Llobregat, resulta que la segona suplent de la llista electoral del partit polític PSC-
PM, per la referida Junta Electoral de Zona, és la Il·lma. Sra. Maria Asunción 
Miranda Cuervas. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 5

VIST que, l’article 208.1 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un 
regidor, d’un Diputat/da provincial, 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, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central en data 10 de juliol de 2003, 
va dictar una Instrucció d’obligat compliment, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals, publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, que estableix que 
quan es presenten escrits de renúncia o es produeixi la mort o altre supòsit de pèrdua 
del càrrec de regidor, conseller comarcal o altre càrrec representatiu local, el Ple de 
l’entitat local de la qual formi part prendrà coneixement d’aquest, remetent certificació 
a la Junta Electoral Central, en el cas que hagués conclòs el mandat de la Junta 
Electoral de Zona corresponent, als efectes de procedir a la seva substitució, conforme 
a allò que disposa la LOREG, indicant el nom de la persona a la qual, a judici de la 
corporació, correspon cobrir la vacant. 
 
ATES que la Junta Electoral Central, en acords, de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, va establir que, una vegada lliurada la corresponent credencial en favor 
del Diputat electe, aquest tindrà dret a prendre possessió del seu càrrec, en el primer 
Ple corporatiu que es 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, 
expressament estableix que el Diputat que resulti proclamat haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de Diputada de la 
Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez, de la llista electoral 
del partit polític PSC-PM, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 
Llobregat, de conformitat amb el seu escrit de renúncia al càrrec de Diputada de la 
Diputació de Barcelona, de data 1 d’octubre de 2014, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta corporació amb el núm. 1400052632.  
 
Segon.- SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb la seva 
Instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a lliurar la credencial acreditativa de la 
condició de Diputada Provincial a la segona suplent de la llista electoral del partit 
polític PSC-PM, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat,  que 
figura en la seva acta de data  21 de juny de 2011, Il·lma. Sra. MARIA ASUNCIÓN 
MIRANDA CUERVAS, amb la finalitat de cobrir la vacant de Diputada d’aquesta 
corporació local, produïda com a conseqüència de la renúncia a la condició de 
Diputada Provincial de la Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez.  
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Tercer.- Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Diputada 
electa de la Il·lma. Sra. MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS, per part de la 
Secretaria General es NOTIFIQUI de forma fefaent a la interessada 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 es celebri, previ jurament 
o promesa del càrrec de Diputat d’acord 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 sobre qualsevol activitat econòmica que li 
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, d’acord amb el que disposen 
els art. 75.7, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 163.1 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local a Catalunya. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord, mitjançant certificació emesa per la Secretaria 
General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als efectes legals 
oportuns i, en especial, perquè procedeixi al lliurament de la credencial acreditativa de 
Diputat Provincial de la Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Maria Asunción 
Miranda Cuervas. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez, a la Il·lma. 
Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas, a la Presidència, al Coordinador General, a la 
Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, així com al President del 
grup polític de PSC-PM, als efectes del seu coneixement. 
 
 La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Diputada del Grup dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal, Sra. Marín, qui diu: Acaba de llegir-se aquest punt i 
m’ha dit la secretària que és l’últim punt que tinc l’honor de poder votar com a 
diputada, per la qual cosa marxaré a partir d’ara i volia, abans d’això, acomiadar-me de 
tots els companys i de totes les companyes. 
 
Per a mi, ha estat un honor ser part d’aquesta institució, poder conèixer des de dins la 
tasca que realitza vers els ajuntaments i els ciutadans de la província de Barcelona i, 
simplement, volia agrair a tothom el fet que la meva feina com a diputada hagi estat 
més fàcil. Especialment als diputats però, també, a tots els funcionaris i als companys 
del meu Grup Polític (PSC-PM). Dir-vos que és una decisió personal, evidentment, que 
l’Hospitalet continuarà present en aquesta institució per la incorporació del meu 
company Antonio Bermudo, no se si a on és ara o hi serà en un lloc una mica més 
visible a partir de la meva marxa, però, en tot cas, com a segona ciutat de Catalunya, 
vull agrair el treball de suport que, al llarg de tota la seva història, la Diputació ha 
realitzat i realitza en aquests moments tan complicats i difícils com els que estem 
patint. Per tant, gràcies a tothom. M’acomiado, però ho faig contenta. És una decisió 
personal, presa ja fa uns mesos, per dedicar-me una mica més a l’Hospitalet, per la 
qual cosa el millor era deixar alguna de les institucions que tinc el privilegi i l’honor de 
representar com és el cas de la Diputació. Per tant, gràcies a tots i me’n vaig contenta, 
agraïda i desitjant-vos molta sort i molts encerts. Moltes gràcies. 
 
La Presidència diu: Abans que se’n vagi, vull agrair-li, personalment i en nom de tots 
plegats, la tasca que ha dut a terme a la Diputació. Segur que continuarem col·laborant 
moltíssim amb l’Hospitalet, per la qual cosa seguirem veient-nos i tractant-nos. Segur 
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que farem allò que estem cridats a fer: servir els ciutadans de la nostra circumscripció 
a través dels ajuntaments. Molta sort a vostè, també.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (19), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (1). 
 
Abandona la sessió la Il·lma. Sra. Marin. A partir d’aquest moment el Ple queda 
constituït amb un nombre total de 50 membres de fet, dels 51 de dret que el formen, 
fins que la Junta Electoral Central expedeixi la credencial de la diputada que ha de 
cobrir la vacant generada per la renúncia de la Il·lma. Sra. Marin i hi prengui possessió. 
 
3.- Dictamen de data 30 d’octubre de 2014, que proposa aprovar l’adhesió de la 
Diputació de Barcelona a  l’International Council on Archives, organització 
internacional dedicada al desenvolupament dels arxius a escala mundial 
 
L’Internationat Council on Archives (en endavant ICA) és una organització 
internacional dedicada al desenvolupament dels arxius a escala mundial, que té com a 
objectiu administrar de manera eficaç els arxius i la seva conservació, el tracte i l'ús del 
patrimoni d'arxius en el món i, com a tal, representa els professionals dels arxius a tot 
el món. 
 
Els arxius són la documentació del producte de l'activitat humana i representen un 
testimoni irreemplaçable d'esdeveniments passats. Garanteixen el funcionament 
democràtic de les societats, la identitat dels individus i de les comunitats així com la 
defensa dels drets de l'home. Però són fràgils i vulnerables. L’ICA es dedica a protegir 
i garantir l'accés als arxius a través de la comunicació sobre la professió, l'establiment 
de normes, el desenvolupament professional dels arxivers i la implementació d'un 
diàleg entre aquests, els responsables de la presa de decisions, els productors i els 
usuaris dels arxius.  
 
L’ICA és una organització neutra, no governamental i finançada pels seus membres. 
Des de fa 60 anys, l'entitat reuneix les institucions d'arxius i els professionals de tot el 
món per defensar l’administració eficaç dels arxius i la protecció física del patrimoni 
escrit, per produir normes reconegudes i bones pràctiques, per fomentar el diàleg, els 
intercanvis i la transmissió d'aquests coneixements més enllà de les fronteres 
nacionals. Amb al voltant de 1500 membres provinents de 195 països i territoris, la 
vocació de l’ICA és la canalització de la diversitat cultural aportada pels seus membres 
per trobar solucions de manera professional i eficaç als problemes que la gestió 
d’arxius presenta. 
 
L’ICA treballa en una estreta col·laboració amb les organitzacions intergovernamentals 
com la UNESCO i el Consell d'Europa. De la mateixa manera, té també forts vincles 
amb importants organitzacions no governamentals.  
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La Diputació de Barcelona, a través de la Secretaria General i, concretament de l’Arxiu 
Històric, creu convenient ser membre d’aquesta organització ja que a més en aquests 
moments col·labora amb l’ICA en el desenvolupament d’un projecte concret (Fem 
esport...Fem arxiu). 
 
És també important destacar els beneficis que per a la Corporació pot representar el 
fet de ser membre d’aquesta organització, entre els quals destaquen els següents: 
 
- Accés prioritari a programes específics i oportunitats de finançament per a 

projectes. 
- Rebre la revista professional de l'ICA dues vegades l'any. 
- Rebre ICA Newsletter Flash dues vegades l'any. 
- Accés privat a l’espai de membre a la pàgina web de l'ICA. 
- Accés exclusiu en línia a algunes publicacions de l’ICA. 
- Afiliació automàtica a la corresponent sucursal regional. 
- Participació en grups de treball de l'ICA. 
- Oportunitat per debatre i compartir idees amb altres professionals dels arxius de tot 

el món a través dels fòrums de discussió de l'ICA. 
- Oportunitat de treballar en projectes d'ICA a través de l'accés a la corresponent 

secció de la pàgina web a la qual només accedeixen els membres.  
- Publicitar i emetre invitacions dels esdeveniments propis de la Corporació al lloc 

web de l'ICA a una audiència global. 
- Invitació als Congressos de l'ICA i a Conferències Anuals. 

- Dret de vot a l'Assemblea General de l'ICA. 
 
Per ser membre d’aquesta organització es fa necessari el pagament d’una quota anual 
que per a l’any 2014 és de dos-cents (200) euros. 
 
La Cap de la Secció d’Arxiu i Gestió Documental, amb el vistiplau de la Cap del Servei 
de Secretaria, ha emès un informe en el qual es proposa l’ingrés de la Diputació de 
Barcelona com a membre de l’Internationat Council on Archives i posa de manifest 
l’interès i els beneficis de pertànyer a aquesta entitat, pels motius ja exposats. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció General en relació amb la 
incorporació de la Diputació de Barcelona com a membre de l’ICA. 
 
Vist l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Atesos els motius exposats i la normativa legal aplicable, la sotasignada Secretària 
General proposa a la Presidència que, previ informe de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, elevi al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre de  
l’Internationat Council on Archives (ICA), organització internacional dedicada al 
desenvolupament dels arxius a escala mundial, tot acceptant les obligacions i els drets 
que se’n derivin dels seus Estatuts. 
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Segon.- Designar la Secretària General de la Diputació de Barcelona, Sra. Petra 
Mahillo García com a representant de la Diputació de Barcelona en els òrgans de 
govern de l’entitat i, en absència seva, el Director de Serveis de Secretaria, Adjunt a la 
Secretaria General, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de dos-cents euros (200 euros), per fer 
efectiva la despesa generada pel pagament de la quota de l’anualitat que correspon a 
l’exercici 2014, com a membre de la dita organització, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/1A000/920A0/22610, i acordar que la primera anualitat es faci 
efectiva prèvia la presentació de la factura corresponent efectuada per l’ICA. 
 
Quart.- Facultar la presidència de la Corporació per dictar les disposicions 
complementàries que siguin necessàries per a la deguda efectivitat dels presents 
acords. 
 

Cinquè.- Donar trasllat dels precedents acords a l’ICA per al seu coneixement i als 
efectes escaients. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels  
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (1). 
 

4.- Dictamen de data 20 d’octubre de 2014, que proposa modificar la composició 
de la comissió informativa i de seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns 
i Noves Tecnologies i de la Comissió Especial de Comptes, a proposta del Grup 
PSC-PM. 
 

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 
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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 
President o Presidenta, distribuïts entre els grups polítics de la manera 
següent: 

 

 CiU ........................  7 membres de ple dret 
 PSC .......................  6 membres de ple dret 
 PP ..........................  2 membres de ple dret 
 ICV .........................  1 membre de ple dret 
 ERC ........................  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 ........................  10 membres de ple dret 
 PSC .......................   9 membres de ple dret 
 PP ..........................   3 membres de ple dret 
 ICV .........................   2 membres de ple dret 
 ERC ........................  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 
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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. 
 
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 l’escrit del Grup de PSC-PM, de data 8 de setembre de 2014, en què proposa 
la incorporació com a membre de ple dret de la diputada Il·lma. Sra. Eva Maria 
Menor i Cantador en la comissió informativa i de seguiment de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies i en la Comissió Especial de Comptes, en 
substitució de l’Il·lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido, que va perdre la seva condició 
de diputat, amb efectes 2 de setembre de 2014. 
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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. 
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 la Il·lma. Sra. Eva 
Maria Menor i Cantador en la comissió informativa i de seguiment de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, així com en la Comissió Especial de Comptes, 
quedant constituïdes de la manera següent: 
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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 
 

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 
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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 

 
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 
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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 
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. Il·lma. Sra. Eva Maria Menor i Cantador 
 

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 
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e) 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. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (1). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
5.- Dictamen de data 17 d’octubre de 2104, que proposa aprovar l’adhesió de la 
Diputació de Barcelona a la Declaració Institucional de “les Ciutats 
Constructores de Pau.” 
 
Mitjançant resolució de la Presidència núm. 6894/14, de 30 de juliol de 2014, la 
Diputació de Barcelona va atorgar un ajut a l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat per 
a donar suport al projecte “Ciutats Constructores de Pau”. 
 
La iniciativa “Ciutats Constructores de Pau” vol donar a conèixer la feina dels i de les 
activistes per la pau, ajudant a conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat 
d’integrar la defensa de la pau en la nostra tasca quotidiana. És un projecte liderat per 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, conjuntament amb la Comissió Catalana 
d’Ajuda als Refugiats i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, i amb la participació 
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dels municipis de Barberà del Vallès, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Granollers, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans; així com d'altres institucions 
i entitats com l’Institut Català Internacional per la Pau, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, la Casa Amèrica i Transports Metropolitans de Barcelona.  
 
En el marc d’aquest projecte, els municipis implicats han acordat aprovar l’adhesió a la 
Declaració Institucional de les Ciutats Constructores de Pau. 
 
Atès l’interès que el contingut de la Declaració Institucional de les Ciutats 
Constructores de Pau 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.  
 
I atès que aquesta Declaració Institucional 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 
Institucional de les Ciutats Constructores de Pau, d’acord amb el text que es detalla a 
continuació: 
 
 

 “DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LES CIUTATS CONSTRUCTORES DE 
PAU 

 
L’any 1984, l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir que “tots els 
pobles tenen dret a la pau” i que els Estats tenen l’obligació de protegir-lo i 
fomentar-lo mitjançant polítiques orientades “a l’eliminació de l’amenaça de la 
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guerra, especialment la guerra nuclear, a la renúncia de l’ús de la força en les 
relacions internacionals i a l’arranjament de les controvèrsies internacionals per 
mitjans pacífics” 
 
La societat civil organitzada, mitjançant la Declaració de Drets Humans Emergents 
de 2007 va afirmar que “tots els éssers humans i els pobles en què s’integren tenen 
dret a que la vida humana quedi garantida per un sistema social en què els valors 
de pau i solidaritat siguin essencials i en què els conflictes es resolguin mitjançant el 
diàleg i altres formes d’acció social pacífiques” 
 
El juny de 2010 el Consell de Drets Humans de l’ONU va destacar “la important 
tasca que realitzen les organitzacions de la societat civil per a promoure el dret dels 
pobles a la pau i per codificar aquest dret” i després de refermar que “els pobles del 
nostre planeta tenen un dret sagrat a la pau”, la materialització del qual “constitueix 
un deure fonamental de tot Estat”, va demanar al seu consell assessor que 
preparés “un projecte de declaració sobre el dret dels pobles a la pau”. 
 
La implicació de les ciutats catalanes en la defensa i promoció de la pau té un llarga 
trajectòria. Els municipis han desenvolupat programes de promoció de pau i 
solidaritat des del convenciment que, com a administració més propera a la 
ciutadania, tenen un paper clau en el foment de la cohesió social, la promoció del 
diàleg i la solució pacífica dels conflictes, la convivència ciutadana i el respecte als 
drets humans. Així mateix, els programes de sensibilització i educació per la pau 
que es duen a terme són una eina de primer ordre per al foment de la pau, la 
justícia, la igualtat i la equitat. 
 
Actualment, el procés mundial de construcció de pau es desenvolupa en un context 
de guerres convencionals i d’accions d’agressió vers les poblacions, on prevalen els 
fonamentalismes, les polítiques d’exclusió social i les idees d’extermini dels que es 
consideren enemics. És per això que els municipis participants en aquest projecte 
volen redoblar els seus esforços per sensibilitzar les seves poblacions sobre aquest 
tema i donar a conèixer les experiències dels activistes per la pau per a la prevenció 
de conflictes, els acords de pau i el manteniment d’una pau duradora. 
 
En aquest context: 
 
1. Afirmem el nostre compromís amb la pau mundial i amb la solució pacífica de les 

controvèrsies, tot rebutjant qualsevol ús de la força armada que no sigui en 
exercici de la legítima defensa. 

2. Manifestem el nostre compromís amb els constructors de pau: persones i entitats 
de la societat civil que treballen per assolir un món més just i equitatiu, com a 
forma de prevenció de conflictes latents; o que ho fan com a mediadors i 
facilitadors entre les parts en un conflicte obert, sigui nacional o internacional. 

3. Ens comprometem a fer de la cultura de pau una eina per a promoure polítiques 
públiques que facin de les nostres ciutats espais de llibertat, convivència i de 
cohesió social.  

4. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a establir polítiques 
públiques de suport a la pau, i en particular a les persones i entitats 
constructores de pau, a escala nacional i internacional. 
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5. Instem a totes les administracions competents a crear un entorn propici perquè 
els constructors de pau puguin treballar lliures d’obstacles i d’inseguretat. 

6. Donem suport al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides en la seva 
tasca de codificació i divulgació del dret humà a viure en pau i instem al Govern 
de la Generalitat i al Govern de l’Estat a no donar suport polític, econòmic o de 
qualsevol altre tipus a tot govern que estigui infringint el principi de prohibició de 
l’ús de la força armada.” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l‘Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (1). 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
6.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2014, que proposa acordar la classificació 
en grups, la fixació del nombre màxim dels membres dels òrgans de govern i 
administració, així com la fixació de les retribucions del personal d’alta direcció 
del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en compliment del que 
disposa la disposició addicional 12 de la L 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de règim local, introduïda per l’article primer, apartat trenta-cinc, de la L 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local. 
 
Atès que la disposició addicional dotzena de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en la seva redacció donada per la L 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, obliga el Ple de les 
corporacions locals: d’una banda, a classificar les entitats vinculades o dependents 
d’aquelles que integren el sector públic local en tres grups, atenent les característiques 
següents: volum o xifra de negoci, nombre de treballadors, necessitat o no de 
finançament públic, volum d’inversió i característiques del sector en què desenvolupa 
dites activitats; i d’altra banda, a fixar les retribucions del personal laboral subjecte al 
règim especial d’alta direcció i al vinculat amb contracte mercantil.  
 
Atès que l’apartat primer de la disposició addicional dotzena de la LRBRL, estableix 
que les retribucions del personal amb contracte mercantil o d’alta direcció dels ens, 
consorcis, societats i fundacions que conformen el sector públic local es classifiquen, 
exclusivament, en bàsiques i complementàries; assenyalant que les bàsiques ho seran 
en funció de les característiques de l’entitat i que inclouen una retribució mínima 
obligatòria assignada a cada màxim responsable, directiu o personal contractat i que 
les retribucions complementàries comprenen un complement del lloc de treball i un 
complement variable, amb el benentès que el complement de lloc retribuirà les 
característiques específiques de les seves funcions o llocs directius, i el complement 
variable retribuirà la consecució d’uns objectius prèviament establerts, i establint que 
en el cas de rebre retribucions en espècie, aquestes computaran als efectes de 
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complir els límits màxima de la quantia de la retribució total, quantia que no podrà 
superar els límits fixats anualment en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. Així 
mateix, s’exigeix que dites retribucions es recullin anualment en la memòria d’activitats 
de la corresponent entitat. 
 
Atès que la disposició addicional dotzena, paràgraf 2, de la L 7/85, de 2 d’abril, en la 
seva redacció donada per la L 27/2013, de 27 de desembre, atribueix al Ple la 
classificació de dites entitats en tres grups que determinaran el nivell en què cada 
entitat se situï a efectes: d’una banda, del nombre màxim de membres del consell 
d’administració i dels òrgans superiors i de govern de cada entitat; i d’altra banda, 
l’estructura organitzativa, amb la fixació del nombre màxim i mínim de directius, així 
com la quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim 
del complement de lloc i del complement variable, amb el benentès que l’adaptació 
dels contractes vigents no podrà suposar cap tipus d’increment econòmic, en relació 
amb la quantia fixada el 31/12/2013. 
 
Atès que la disposició addicional dotzena, paràgraf 4, de la mateixa Llei estableix el 
nombre màxim dels membres del consell d’administració i òrgans superiors de govern 
o administració de les entitats vinculades o dependents de la Diputació de Barcelona, 
que constitueixin el seu sector públic local i que, d’acord amb els tres grups de 
classificació a què fa referència el paràgraf 2 de la mateixa disposició addicional, no 
podrà excedir del nombre màxim següent: 
 
a) Grup 1: 15 membres 
b) Grup 2: 12 membres 
c) Grup 3: 9 membres 
 
Atès que la disposició addicional 12.2 de la LRBRL estableix que la classificació 
determinarà, d’acord amb el nivell atribuït, el nombre màxim de membres del Consell 
d’Administració i dels òrgans superiors de govern o administració, en el seu cas.  
 
Atès que quan fa referència al Consell d’Administració no fa cap esment a la Junta 
General de les Societats, tota vegada que aquest òrgan és el propi Ple de la 
Corporació local; per la qual cosa, s’hauria d’entendre per analogia que tampoc 
inclouria els òrgans representatius i de decisió dels consorcis, ja que han d’estar 
integrats per tots els membres consorciats, i tot això en compliment del que disposa 
l'article 110.4 del RDLEG 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i tampoc s’haurien d’incloure les 
fundacions, ja que es regulen pel Llibre III del Codi civil català referent a les persones 
jurídiques. 
 
Atès que la pròpia disposició addicional dotzena, en el seu paràgraf 2, atribueix la 
competència per adoptar aquests acords al Ple de la Corporació. 
 
Atès que l'article 47 de la LRBRL no exigeix un quòrum especial per a l’adopció 
d’aquest acord, s’aplica la regla general de la majoria simple establerta en l'article 46 
del mateix text legal. 
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Vist el Decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, de data 26 de març de 2013 (Reg. 2101/13), que aprova la relació d’ens 
que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’Annex que s’acompanya, on es recullen els criteris interpretatius emprats per 
efectuar la classificació d’entitats prevista en l’apartat 2 de la ja referida disposició 
addicional dotzena de la LRBRL. 
 
Atès que consta acreditat que en la plantilla del Consorci del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, existeixen 4 llocs de treball que estan vinculats a dita 
entitat mitjançant contracte laboral de caràcter especial d’alta direcció, a l’empara del 
RD 1382/85, d’1 d’agost (els llocs de treball de director general, subdirector gerent, 
cap de servei d’exposicions i cap de centre de documentació i debat). 
 
Atès que consta acreditat que en la plantilla de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes, existeix 1 lloc de treball que està vinculat a dita entitat mitjançant contracte 
laboral de caràcter especial d’alta direcció, a l’empara del RD 1382/85, d’1 d’agost (el 
lloc de treball de gerent). 
 
Atès que consta acreditat que en la plantilla de la Fundació Democràcia i Govern 
Local, existeixen 2 llocs de treball que estan vinculats a dita entitat mitjançant 
contracte laboral de caràcter especial d’alta direcció, a l’empara del RD 1382/85, d’1 
d’agost (els llocs de treball de director/a i de gerent/a). 
 
Atès que consta acreditat que en la plantilla de la Xarxa Audiovisual Local, SL, 
existeixen 6 llocs de treball que estan vinculats a dita entitat mitjançant contracte 
mercantil i contracte laboral de caràcter especial d’alta direcció, a l’empara del RD 
1382/85, d’1 d’agost, respectivament (el càrrec de conseller delegat i els llocs de 
treball de gerent, director de l’àrea d’estratègia, cap de l’àrea de continguts, director de 
l’àrea de comunicació i relacions amb les entitats adherides i el de director comercial). 
 
Atès que consta acreditat que en la plantilla de la Fundació Privada Palau, existeix 1 
lloc de treball que està vinculat a dita entitat mitjançant contracte laboral de caràcter 
especial d’alta direcció, a l’empara del RD 1382/85, d’1 d’agost (el lloc de treball de 
director). 
 
Atès que l’adaptació del contingut dels vigents contractes del personal laboral subjecte 
al règim especial d’alta direcció i contracte mercantil que es proposa aprovar no 
suposa cap increment de les retribucions en relació amb la seva situació anterior, tot 
això en compliment del que es disposa en el segon paràgraf de l’apartat 6 de la 
disposició addicional dotzena de la LRBRL. 
 
Vist que la resta del personal d’alta direcció dels ens, fundacions, consorcis, 
organismes autònoms que constitueixen el sector públic local de la Diputació de 
Barcelona exerceixen les seves funcions amb la condició administrativa de funcionaris 
i, per tant, se’ls aplica el règim retributiu fixat en la legislació vigent sobre aquests, no 
essent d’aplicació la disposició addicional dotzena de la LRBRL. 
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Vist l'apartat 4.1.4.f) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- ACORDAR, en compliment de la disposició addicional dotzena de la LRBRL, 
en la seva redacció donada per la L 27/2013, classificar els ens vinculats o dependents 
de la Diputació de Barcelona que constitueixen el seu sector públic local, en els grups 
següents: 
 
 
A) GRUP 1: 
 
1. Organisme de Gestió Tributària, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

46.806.591,91 € 690 
 
2. Organisme Autònom Institut del Teatre, en base als criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

17.601.171,31 € 409 
 
 
 
 
3. Organisme Autònom Patronat d’Apostes, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

2.437.520,72 € 28 
 
 
4. Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb 

els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

23.061.960,88 € 8 
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5. Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en base als criteris 

següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

8.421.459,13 € 82 
 
 
6. Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, d’acord amb els 

criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

6.033.517,95 € 81 
 
 
7. Xarxa Audiovisual Local, SL, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

837.820,96 € 192 
 
 
Respecte a les entitats assenyalades anteriorment i classificades de grup 1, de 
conformitat amb la disposició addicional dotzena, apartat  4, tindran: 
 

- En els òrgans de govern o consell d’administració, com a màxim 15 membres de 
ple dret. 

- Com a nombre mínim i màxim de directius: mínim 1 i màxim 6. 
- Com a retribució bruta anual màxima: 87.000,00 €, als efectes dels contractes 

mercantils i/o contractes laborals subjectes al règim especial d’alta direcció que es 
formalitzin a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord, i en el benentès que dita 
quantitat màxima quedarà automàticament modificada en el cas que es fixi per 
LPGE. 

B) GRUP 2: 
 
1. Consorci del Patrimoni de Sitges, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

1.497.119,93 € 31 
 
2. Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, d’acord amb els 

criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

1.040.112,05 € 15 
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Respecte a les entitats assenyalades anteriorment i classificades de grup 2, de 
conformitat amb la disposició addicional dotzena, apartat 4, tindran: 
 

- En els òrgans de govern o consell d’administració com a màxim 12 membres de 
ple dret. 

- Com a nombre mínim i màxim de directius: mínim 1 i màxim 3. 
- Com a retribució bruta anual màxima: 78.500,00 €, als efectes dels contractes 

mercantils i/o contractes laborals subjectes al règim especial d’alta direcció que es 
formalitzin a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord, i en el benentès que dita 
quantitat màxima quedarà automàticament modificada en el cas que es fixi per 
LPGE. 

 
C) GRUP 3: 
 
1. Fundació Privada Democràcia i Govern Local, d’acord amb els criteris següents: 
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

127.772,65 € 5 
 
2. Fundació Privada Palau, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

203.700,25 € 5 
 
3. Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona, d’acord amb els criteris 

següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

138.800,08 € 2 
 
 
4. Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

774.663,04 € 5 
 
5. Consorci del Parc de la Serralada Litoral, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

682.134,43 € 8 
 
6. Consorci del Parc de la Serralada de Marina, d’acord amb els criteris següents:  
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Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

583.028,63 € 10 
 
7. Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre Ernest 

Lluch, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

411.266,18 € 6 
 
8. Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, d’acord amb els criteris 

següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

359.278,27 € 7 
 
9. Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local, d’acord amb els 

criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

194.500,43 € 3 
 
10. Consorci de la Colònia Güell, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

142.206,69 € 0 
 
 
 
 
11. Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

92.630,37 € 6 
 
12. Consorci de Comunicació Local, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

-- 2 
 
13. Fundació Pública Casa Caritat, d’acord amb els criteris següents:  
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Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

29.510,96 € 0 
 
14. Compañía de Emisiones  y Publicidad, SA, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

80.000 € 0 
 
15. Berguedà Iniciatives Societat de Desenvolupament, SL 
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

41.756,56 € 1 
 
16. Associació Arc Llatí, d’acord amb els criteris següents:  
 

Volum o xifra de 
negoci 

Nombre de 
treballadors 

-- 2 
 
Respecte a les entitats assenyalades anteriorment i classificades de grup 3, de 
conformitat amb la disposició addicional dotzena, apartat 4 tindran: 
 

- Ens els òrgans de govern o consell d’administració com a màxim 9 membres de 
ple dret. 

- Com a nombre mínim i màxim de directius: mínim 1 i màxim 3. 
- Com a retribució bruta anual màxima: 70.000,00 €, als efectes dels contractes 

mercantils i/o contractes laborals subjectes al règim especial d’alta direcció que es 
formalitzin a partir de l’entrada en vigor d’aquest acord, i en el benentès que dita 
quantitat màxima quedarà automàticament modificada en el cas que es fixi per 
LPGE. 

 
Segon.- ACORDAR que la Junta General de la societat de capital íntegrament local 
XAL, SL, estarà composta pels 51 membres de ple dret que constitueixen el Ple de la 
Diputació de Barcelona, com a màxim òrgan representatiu, en compliment del que 
disposa l'article 257.1.a del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
TRLMRLC.  
 
Tercer.- ACORDAR que el Patronat de la Fundació Democràcia i Govern Local estarà 
integrat per un mínim de 6 membres i un màxim de 50, ja que el Patronat és l’òrgan de 
representació dels patrons, compost, principalment, per les diputacions provincials, 
cabildos i consells insulars, que determina l’objecte i la seva raó de ser, tot això 
d’acord amb l'article 15 dels seus estatuts reguladors aprovats definitivament pel 
Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
resolució del Director General del Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya de 3/3/2014, ja que les fundacions privades es regulen, en primer lloc, per la 
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Llei catalana 4/2008, de 24 d’abril, parcialment modificada per la L 5/2011, de 19 de 
juliol, del Llibre Tercer del Codi Civil català, relatiu a les persones jurídiques. 
 
Quart.- ACORDAR que en la Fundació Privada Palau, la Junta del Protectorat és el 
màxim òrgan de representació dels patrons i es regula per la Llei catalana 4/2008, de 
24 d’abril, parcialment modificada per la L 5/2011, de 19 de juliol, del Llibre Tercer del 
Codi Civil català, relatiu a les persones jurídiques, mantenint el nombre de membres 
que fixen els seus estatuts. 
 
Cinquè.- ACORDAR que en l’Associació Arc Llatí, els seus òrgans màxim de govern 
són de representació política, tota vegada que en tractar-se d’una associació es regula 
per la legislació privada i amb participació d’entitats de diversos estats.  
 
Sisè.- ACORDAR que l’assemblea general, òrgan plenari o equivalent dels consorcis 
tindrà com a límit els nombres determinats als apartats respectius (15, 12 i 9), 
excepció feta d’aquells casos en què el nombre de membres consorciats superi els 
esmentats nombres; supòsit que afecta als consorcis següents: 
 

- Consorci del Parc de la Serralada Litoral: 18 membres. 
- Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat: 18 membres. 
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme: 30 

membres. 
- Consorci de Comunicació Local: 175 membres. 

 
En aquests casos, s’aplicarà el que disposa sobre els òrgans representatius i de 
decisió dels consorcis l'article 110.4 del RDLEG 781/86, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en el 
sentit que han d’estar integrats per tots els membres consorciats. 
 
Setè.- ACORDAR que el règim jurídic del personal directiu dels ens instrumentals de la 
Diputació de Barcelona se sotmetrà al que disposi el Reglament orgànic d’aquesta 
Corporació, als seus estatuts reguladors i, en el seu cas, als acords adoptats pels 
òrgans competents de dits ens. 
 
Vuitè.- PROCEDIR a l’adaptació dels vigents contractes del personal laboral subjecte 
al règim especial d’alta direcció i contracte mercantil, en el sentit següent: 
 
a) Les retribucions brutes anuals del director general del CCCB, a efectes del dia 

de l’adopció d’aquest acord es fixen en 85.479,25 €, incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que 
es fixa en 70.479,25 €, i la retribució complementària en 15.000,00 €, dels quals 
10.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada d’acord amb les 
finalitats previstes en els estatuts reguladors del Consorci. Dita retribució bruta es 
divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 5.000,00 € corresponents 
a la retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb 
la nòmina de desembre de cada any. 

 
b) Les retribucions brutes anuals del subdirector gerent del CCCB, a efectes del 

dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 69.594,00 €, incloent en el seu cas les 
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retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que 
es fixa en 57.594,00 €, i la retribució complementària en 12.000,00 €, dels quals 
8.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada d’acord amb les 
finalitats previstes en els estatuts reguladors del Consorci. Dita retribució bruta es 
divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 4.000,00 € corresponents 
a la retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb 
la nòmina de desembre de cada any. 

 
c) Les retribucions brutes anuals del cap de servei d’exposicions del CCCB, a 

efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 58.314,34 €, incloent en el 
seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució 
bàsica, que es fixa en 48.314,34 €, i la retribució complementària en 10.000,00 €, 
dels quals 7.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada 
d’acord amb les finalitats previstes en els estatuts reguladors del Consorci. Dita 
retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 
3.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li 
abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
d) Les retribucions brutes anuals del cap del centre de documentació i debat del 

CCCB, a efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 58.314,34 €, 
incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix 
en: retribució bàsica, que es fixa en 48.314,34 €, i la retribució complementària en 
10.000,00 €, dels quals 7.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà 
fixada d’acord amb les finalitats previstes en els estatuts reguladors del Consorci. 
Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 
3.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li 
abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
e) Les retribucions brutes anuals del gerent de l’Organisme Autònom Patronat 

d’Apostes, a efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 77.313,66 €, 
incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix 
en: retribució bàsica, que es fixa en 62.313,66 €, i la retribució complementària en 
15.000,00 €, dels quals 10.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta 
quedarà fixada d’acord amb les finalitats previstes en els estatuts reguladors del 
Patronat. Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, 
llevat dels 5.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu 
que se li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
f) Les retribucions brutes anuals del gerent de la Fundació Privada Democràcia i 

Govern Local, a efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 
70.000,00€, incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta 
es divideix en: retribució bàsica, que es fixa en 55.000,00 €, i la retribució 
complementària en 15.000,00 €, dels quals 10.000,00 € corresponen al lloc de 
treball i la resta quedarà fixada d’acord amb les finalitats previstes en els estatuts 
reguladors de la Fundació. Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de 
quantia igual, llevat dels 5.000,00 € corresponents a la retribució complementària 
per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada 
any. 
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g) Les retribucions brutes anuals de la directora de la Fundació Privada 
Democràcia i Govern Local, a efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es 
fixen en 51.160,00 €, incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita 
retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que es fixa en 41.160,00 €, i la 
retribució complementària en 10.000,00 €, dels quals 7.000,00 € corresponen al 
lloc de treball i la resta quedarà fixada d’acord amb les finalitats previstes en els 
estatuts reguladors de la Fundació. Dita retribució bruta es divideix en 14 
mensualitats de quantia igual, llevat dels 3.000,00 € corresponents a la retribució 
complementària per objectiu que se li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de 
desembre de cada any. 

 
h) Les retribucions brutes anuals del director de la Fundació Privada Palau, a 

efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 51.860,00 €, incloent en el 
seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució 
bàsica, que es fixa en 41.860,00 €, i la retribució complementària en 10.000,00 €, 
dels quals 7.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada 
d’acord amb les finalitats previstes en els estatuts reguladors de la Fundació. Dita 
retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 
3.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li 
abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
i) Les retribucions brutes anuals del conseller delegat de la Xarxa Audiovisual  

Local, SL, a efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 87.000,00 € 
incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix 
en: retribució bàsica, que es fixa en 70.000,00 €, i la retribució complementària en 
17.000,00 €, dels quals 10.000,00 € corresponen al càrrec i la resta quedarà 
fixada basant-se en els objectius que es definiran anualment, i que es fixa en 
7.000,00 €. Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, 
llevat dels 7.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu 
que se li abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
j) Les retribucions brutes anuals del gerent de la Xarxa Audiovisual Local, SL, a 

efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 84.500,00 € incloent en el 
seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució 
bàsica, que es fixa en 70.500,00 €, i la retribució complementària en 14.000,00 €, 
dels quals 10.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada 
basant-se en els objectius que es definiran anualment, i que es fixa en 4.000,00 €. 
Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 
4.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li 
abonarà, en el seu cas, amb la nòmina de desembre de cada any. 

 
k) Les retribucions del director de l’àrea d’estratègia de la Xarxa Audiovisual  

Local, SL, a efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 72.446,76 € 
incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix 
en: retribució bàsica, que es fixa en 54.446,76 €, i la retribució complementària en 
18.000,00 €, dels quals 3.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà 
fixada basant-se en els objectius que es definiran anualment, i que es fixa en 
15.000,00 €. Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, 
llevat dels 15.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu 
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que se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter trimestral, en funció del seu 
assoliment, extrem que es verificarà d’acord amb el que resulti de les 
corresponents avaluacions trimestrals. 

 
l) Les retribucions del cap de l’àrea de continguts de la Xarxa Audiovisual  

Local, SL, a efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 72.446,76 € 
incloent en el seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix 
en: retribució bàsica, que es fixa en 54.446,76 €, i la retribució complementària en 
18.000,00 €, dels quals 3.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà 
fixada basant-se en els objectius que es definiran anualment, i que es fixa en 
15.000,00 €. Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, 
llevat dels 15.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu 
que se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter trimestral, en funció del seu 
assoliment, extrem que es verificarà d’acord amb el que resulti de les 
corresponents avaluacions trimestrals. 

 
m) Les retribucions del director de l’àrea de comunicació i relacions amb les 

entitats adherides a la Xarxa Audiovisual  Local, SL, a efectes del dia de 
l’adopció d’aquest acord es fixen en 67.533,00 € incloent en el seu cas les 
retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució bàsica, que 
es fixa en 49.533,00 €, i la retribució complementària en 18.000,00 €, dels quals 
3.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada basant-se en els 
objectius que es definiran anualment, i que es fixa en15.000,00 €. Dita retribució 
bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, llevat dels 15.000,00 € 
corresponents a la retribució complementària per objectiu que se li abonarà, en el 
seu cas, amb caràcter trimestral, en funció del seu assoliment, extrem que es 
verificarà d’acord amb el que resulti de les corresponents avaluacions trimestrals. 

 
n) Les retribucions del director comercial de la Xarxa Audiovisual  Local, SL, a 

efectes del dia de l’adopció d’aquest acord es fixen en 64.000,00 € incloent en el 
seu cas les retribucions en espècie. Dita retribució bruta es divideix en: retribució 
bàsica, que es fixa en 47.000,00 €, i la retribució complementària en 17.000,00 €, 
dels quals 2.000,00 € corresponen al lloc de treball i la resta quedarà fixada 
basant-se en els objectius que es definiran anualment, i que es fixa en 
15.000,00€. Dita retribució bruta es divideix en 14 mensualitats de quantia igual, 
llevat dels 15.000,00 € corresponents a la retribució complementària per objectiu 
que se li abonarà, en el seu cas, amb caràcter mensual. 

 
Novè.- MODIFICAR els contractes laborals del règim especial d’alta direcció dels llocs 
de treball i, en el seu cas, del contracte mercantil del conseller delegat de la XAL, SL a 
què fa referència l’apartat 3 de la part dispositiva d’aquest acord, pel que fa al règim 
retributiu, mantenint la resta de les condicions laborals en aquells regulades, llevat que 
els òrgans competents dels ens associats o vinculats, anteriorment assenyalats, 
acordin modificar qualsevol altra clàusula.  
 
Desè.- INSTAR als ens instrumentals, als quals fa referència l’apartat primer d’aquest 
acord, perquè adoptin els acords necessaris, amb l’objectiu de proposar al Ple de la 
Diputació de Barcelona la modificació i/o adaptació dels seus estatuts reguladors en el 
termini de tres mesos, a comptar des de l’aprovació d’aquest dictamen i sempre que 
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això fos necessari,  en compliment del que disposa la disposició addicional dotzena.1 
de la LRBRL. 
 
Onzè.-  PUBLICAR els anteriors acords en el BOPB, en la web de la Diputació de 
Barcelona i en la seu electrònica, així com la composició definitiva dels òrgans de 
govern de les entitats referenciades, i les dades bàsiques, especialment les 
retribucions màximes del personal subjecte a contracte d’alta direcció a què es refereix 
l’apartat tercer d’aquest acord. 
 
Dotzè.- ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona la classificació de qualsevol altra 
entitat dependent o vinculada, en el cas que per part del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques s’adscrigui a aquesta Corporació local, o altra entitat 
diferent a les previstes en aquest acord i als efectes de donar compliment al que 
preveu la disposició addicional dotzena de la LRBRL. 
 
Tretzè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Catorzè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència de la Diputació de Barcelona, als 
presidents dels grups polítics, al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, al coordinador general, al gerent, a la Secretaria, a la Intervenció i a la 
Tresoreria, així com als màxims responsables dels consorcis, fundacions, organismes 
autònoms i demés ens públics a què fa referència l’acord primer de la part dispositiva, 
als efectes legals oportuns. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (1). 
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Servei de Programació 
 
7.- Dictàmens de dates 22 d’octubre i 21 d’octubre de 2014, respectivament, que 
proposen aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona per a l'exercici 2014 (Organismes autònoms del Patronat 
d’Apostes, Casa de Caritat i Institut del Teatre i la mateixa Diputació de 
Barcelona), i donar compte del corresponent informe d'avaluació del compliment 
de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
Modificació de crèdit núm. 16/2014 (Pressupost Diputació de Barcelona) 
 
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació, suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències 
de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost 2014. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de 
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del 
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de 
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 

Vista la nova disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, incorporada 
pel Reial Decret-Llei 2/2014, de 21 de febrer, pel que s’adopten mesures urgents per a 
reparar els danys causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de 
vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica, que regula els requisits de les 
inversions financerament sostenibles als efectes del que disposa la disposició 
addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera. 
  

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. 
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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 16/2014 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2014, que recull crèdits extraordinaris, transferències de crèdit i 
suplements de crèdit per un import total de seixanta-tres milions dos-cents sis mil 
quatre-cents seixanta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims (63.206.463,89 EUR) amb 
el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a 
tots els efectes. 
 
Segon.- APROVAR l’ actualització del Pla estratègic de subvencions 2014 que figura 
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2014 inclòs dins de 
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en 
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò 
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Modificació 1/2014 del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes 
de l’exercici 2014 
 
Atès que, per Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 28 de febrer 
de 2014, fou aprovada la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom de 
caràcter econòmic Patronat d’Apostes, corresponent a l’exercici 2013, que es concreta 
en les magnituds bàsiques següents: 
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Atès que, en el context actual de crisi econòmica i tenint en compte el significatiu 
increment de la taxa d’atur i el progressiu empobriment de moltes famílies com a 
conseqüència, en bona part, de la manca de desenvolupament econòmic i de 
l’estament de l’economia productiva, la Diputació de Barcelona proposa destinar, de 
nou, recursos econòmics per al desenvolupament del foment de l’ocupació local. 
 
Atesos els antecedents exposats i l’acreditació d’un romanent líquid de tresoreria de 
més de  1,8 EUR, als efectes de subvenir a les necessitats generades de la Diputació 
de Barcelona, es considera necessari incoar expedient de modificació de crèdit per a 
la seva aplicació al Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014, de la 
quantitat de un milió dos-cents cinquanta mil (1.250.000) €. 
 
Atès que d’acord amb els Estatuts del Patronat d’Apostes, correspondrà a la Junta de 
Govern de l’Organisme informar i elevar les modificacions del pressupost a la 
Diputació de Barcelona (art. 9.h) dels Estatuts publicats en el BOP núm. 192, de 
11.08.2004). 
 
Atès que, no és previst que es reuneixi la Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
abans del proper 23 d’octubre, data fixada per a la reunió de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies que ha d’emetre informe 
previ sobre el present dictamen. 
  
Atès que, d’acord amb Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona correspondrà 
al President de la Diputació de Barcelona  l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències atribuïdes als òrgans col·legiats dels organismes (art. 44.3.e) del  
Reglament publicat en el BOP núm. 42, de 18.02.2003). 
 
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 
 
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 
 
Vist el que preveuen els articles 18 a 24 de les Bases d'Execució del Pressupost de 
l'Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 
2014.  
 
Vist l’art. 24 c)  dels Estatuts del Patronat d’Apostes, que estableix que correspondrà al 
Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels acords que facin referència a les 
funcions d’aprovació i modificació dels pressupostos. 
 
Vist l’àmbit d’aplicació subjectiu contingut a l'article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, que aquesta 
modificació de crèdit manté la posició d'equilibri financer a que fa esment l'article 3.3 
de dita Llei i que l'Organisme no té deute públic ni deute viu de cap préstec a data 
d'avui.  
 
Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions del pressupost. 
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Vist l’informe de la Intervenció General elaborat pel conjunt de les modificacions de 
crèdits, que es portaran al Ple de la Diputació de Barcelona del mes d’octubre per a la 
seva aprovació. 
 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels 
següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 1/2014 del Pressupost del 
Patronat d’Apostes de l’exercici 2014, per un import total d’un milió dos-cents 
cinquanta mil (1.250.000) €, que es tramita mitjançant un crèdit extraordinari finançat 
amb el Romanent líquid de tresoreria.  
 
Pressupost de Despeses 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI    
   
SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ  
    1/2014 
935/40000 Diputació de Barcelona 1.250.000,00 
  Total cap. 4 1.250.000,00 
   
FINANÇAMENT   
   
87000 Romanent de tresoreria  1.250.000,00 
  Total cap. 8 1.250.000,00 
    
 Total modificació 1/2014 1.250.000,00 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest 
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
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Quint.- 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. 
 
Modificació 1/2014 del pressupost de l’Organisme Autònom Fundació Pública 
Casa Caritat de l’exercici 2014 
 
Atès que, per Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 28 de febrer 
de 2014, fou aprovada la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom Fundació 
Pública Casa Caritat, corresponent a l’exercici 2013, que es concreta en les magnituds 
bàsiques següents: 
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Atès que, en el context actual de crisi econòmica i tenint en compte el significatiu 
increment de la taxa d’atur i el progressiu empobriment de moltes famílies com a 
conseqüència, en bona part, de la manca de desenvolupament econòmic i de 
l’estament de l’economia productiva, la Diputació de Barcelona proposa destinar, de 
nou, recursos econòmics per al desenvolupament del foment de l’ocupació local. 
 
Atesos els antecedents exposats i l’acreditació d’un romanent líquid de tresoreria de 
més de  280.000 EUR, als efectes de subvenir a les necessitats generades de la 
Diputació de Barcelona, es considera necessari incoar expedient de modificació de 
crèdit per a la seva aplicació al Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 
2014, de la quantitat de dos-cents cinquanta mil  (250.000) €. 
 
Atès que d’acord amb els Estatuts del Fundació Pública Casa Caritat, correspondrà a 
la Junta de Govern de l’Organisme aprovar les propostes del pressupost i de la 
liquidació d’aquest, i dels comptes per a la seva posterior elevació a la Diputació de 
Barcelona (art. 9.a) dels Estatuts publicats en el BOP núm. 40, de 15.02.1996). 
 
Atès que, no és previst que es reuneixi la Junta de Govern del Fundació Pública Casa 
Caritat abans del proper 23 d’octubre, data fixada per a la reunió de la Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies que ha 
d’emetre informe previ sobre el present dictamen. 
  
Atès que, d’acord amb Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona correspondrà 
al President de la Diputació de Barcelona  l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències atribuïdes als òrgans col·legiats dels organismes (art. 44.3.e) del  
Reglament publicat en el BOP núm.  42, de 18.02.2003). 
 
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 
 
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 
 
Vista la Memòria justificativa prevista en l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990. 
 
Vist el que preveuen els articles 18 a 24 de les Bases d'Execució del Pressupost de 
l'Organisme Autònom Pública Casa Caritat de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2014.  
 
Vist l’art. 27.2.b)  dels Estatuts del la Fundació Pública Casa Caritat, que estableix que 
correspondrà a la Diputació de Barcelona la funció tuïtiva que abastarà l’aprovació del 
pressupost i de les seves modificacions quan li correspongui. 
 
Vist l’àmbit d’aplicació subjectiu contingut a l'article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, que aquesta 
modificació de crèdit manté la posició d'equilibri financer a que fa esment l'article 3.3 
de dita Llei i que l'Organisme no té deute públic ni deute viu de cap préstec a data 
d'avui.  
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Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions del pressupost. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General elaborat pel conjunt de les modificacions de 
crèdits, que es portaran al Ple de la Diputació de Barcelona del mes d’octubre per a la 
seva aprovació. 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels 
següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 1/2014 del Pressupost de la 
Fundació Pública Casa Caritat l’exercici 2014, per un import total de dos-cents 
cinquanta mil (250.000) €, que es tramita mitjançant un crèdit extraordinari finançat 
amb el Romanent líquid de tresoreria.  
 
Pressupost de Despeses 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI    
   
SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ MODIFICACIÓ  
    1/2014 
933/40000 Diputació de Barcelona 250.000,00 
  Total cap. 4 250.000,00 
   
FINANÇAMENT   
   
87000 Romanent de tresoreria  250.000,00 
  Total cap. 8 250.000,00 
    
 Total modificació 1/2014 250.000,00 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest 
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats 
 
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
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Quint.- 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. 
 
Modificació 20/2014 del pressupost de l’Institut del Teatre de l’exercici 2014 
 
Atesa la necessitat de finançar diversos projectes dins l’àmbit del capítol 2 de 
despeses corrents i del capítol 6 d’inversions, d’acord amb les previsions de despesa 
d’obligat compliment i de caràcter inajornable realitzades per part de la Secció Tècnica 
i de la Gerència de l’Institut del Teatre, i especificades amb tot detall a la memòria 
justificativa annexa al present document.  
 
Vist el que disposa l’article 12 d) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la 
competència de la Junta de Govern en matèria de modificació del pressupost. 
 
Atès que, no és previst que es reuneixi la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
abans del proper 23 d’octubre, data fixada per a la reunió de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies que ha d’emetre informe 
previ sobre el present dictamen. 
  
Atès que, d’acord amb Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona correspondrà 
al President de la Diputació de Barcelona  l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències atribuïdes als òrgans col·legiats dels organismes (art. 44.3.e) del  
Reglament publicat en el BOP núm. 42, de 18.02.2003). 
 
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdit sobre el pressupost vigent. 
 
Vist el que estableixen els arts. 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions de pressupost. 
 
Vist el que preveuen els articles 18 a 24 de les Bases d'Execució del Pressupost de 
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014.  
 
Vist l’art. 24 c)  dels Estatuts de l’Institut del Teatre, que estableix que correspondrà al 
Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels acords que facin referència a les 
funcions d’aprovació i modificació dels pressupostos. 
 
Vist l’àmbit d’aplicació subjectiu contingut a l'article 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, que aquesta 
modificació de crèdit manté la posició d'equilibri financer a que fa esment l'article 3.3 
de dita Llei i que l'Organisme no té deute públic ni deute viu de cap préstec a data 
d'avui.  
 
Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions del pressupost. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 54

Vist l’informe de la Intervenció General elaborat pel conjunt de les modificacions de 
crèdits, que es portaran al Ple de la Diputació de Barcelona del mes d’octubre per a la 
seva aprovació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels 
següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 20/2014 del Pressupost de 
l’Institut del Teatre de l’exercici 2014, per un import total de sis-cents setanta-nou mil 
tres-cents vint-i-quatre euros amb setanta-vuit cèntims (679.324,78) €, que es tramita 
mitjançant un suplement de crèdit finançat amb el Romanent líquid de tresoreria: 
 
Pressupost de Despeses 
 

PARTIDA CRÈDIT    CRÈDIT   ORGÀNIC PROGRAMA 
ECONÒMICA DISPONIBLE SUPLEMENT DEFINITIU 

99000 325P0 226.24 -5.791,54€ 22.000,00€ 16.208,46€
99001 325P0 226.02 -2.397,65€ 10.000,00€ 7.602,35€
99020 325P0 208.00 -736,26€ 1.000,00€ 263,74€
99020 325P0 212.00 47.083,10€ 112.000,00€ 159.083,10€
99020 325P0 213.00 50.860,66€ 26.000,00€ 76.860,66€
99020 325P0 213.01 147.834,43€ 12.000,00€ 159.834,43€
99020 325P0 221.04 2.382,10€ 1.000,00€ 3.382,10€
99020 325P0 221.17 -13.917,55€ 46.000,00€ 32.082,45€
99020 325P0 227.00 -60.419,19€ 14.900,00€ -45.519,19€
99020 325P0 227.06 -19.411,88 11.000,00 -8.411,88€
99200 325P0 227.09 2.227,20€ 20.000,00€ 22.227,20€

  Total suplement Cap II 275.900,00€ 
99900 325P0 622.00 13.789,45€ 151.733,54€ 165.522,99€
99900 325P0 623.00 43.996,89€ 39.990,00€ 83.986,89€
99900 325P0 632.00 -4.694,80€ 135.737,24€ 131.042,44€
99900 325P0 641.00 -12.298,76€ 18.000,00€ 6.298,76€

  Total suplement Cap VI 403.424,78€ 
    

 
 
 
 
 
 

 
Segon.- 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 

FINANÇAMENT   
87001 Romanent líquid de tresoreria  679.324,78 
  Total cap. 8 679.324,78 
    
 Total modificació 20/2014 679.324,78 
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d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de quinze dies hàbils 
als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut aquest 
termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats 
 
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
corporació l’acord d’aprovació definitiva i l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quint.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Cayuela, qui diu: Tal 
com he comentat al president de l’Àrea, el nostre Grup s’havia abstingut en les 
diferents modificacions de crèdit perquè, quan es va fer el Pressupost 2014, vam fer 
una sèrie de propostes i no hem vist que s’anessin incorporant però, en aquest cas, sí 
que ho veiem. És una proposta nostra, que també és d’altres grups, és veritat, i em 
refereixo a la partida per als plans d’ocupació, que és molt voluminosa i beneficiosa 
per als ajuntaments, per la qual cosa votarem a favor ja que nosaltres hi donaríem 
suport, vam dir, si es recollien les nostres propostes. 
 
Una última petició al Govern: se’ns va dir, a la Comissió Informativa, que es destinaria 
una quantitat de diners per a inversions en depuradores i demanem que es faci amb 
uns criteris molt clars de prioritats en el moment. És a dir, que no siguin altres criteris i 
se sigui molt escrupolós amb les prioritats, sobretot amb les que ja funcionen, però ho 
fan amb una qualitat inferior a l’esperada i amb altres que estan aturades per desús.  
 
I el Ple acorda l’aprovació dels dictàmens que proposen aprovar diverses 
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a 
l'exercici 2014 (Organismes autònoms del Patronat d’Apostes, Casa de Caritat i Institut 
del Teatre i la mateixa Diputació de Barcelona), i donar compte del corresponent 
informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària per 
unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 50 de fet i els 51 de dret que el 
constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1). 
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Intervenció General 
 
8.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2014, que proposa aprovar provisionalment 
la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de Taxes de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, per al curs 2014-2015.  
 
Vista la proposta presentada per la Gerència de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, i aprovada per acord de la seva Junta de Govern del dia 8 d’octubre de 2014, 
amb què es proposa incorporar determinades modificacions de la tarifa annexa a 
l’Ordenança Fiscal de taxes de l’esmentat Institut, en allò que afecta a l’apartat de 
Serveis i Activitats, epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2014-2015. 1. 
Matrícules, 1.2. Dansa, grau professional. Assignatures. 
 
Atès que s’estableix la creació de dos noves taxes, una per prova extraordinària 6è. 
curs, i una altre, per assignatura per finalització d’estudis oficials. Preu hora. 
 
Vista la memòria econòmico-financera formulada de conformitat amb allò que preveu 
l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 i 26 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 
Vist l’informe emès per la interventora delegada sobre la proposta de modificació de la 
tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de taxes de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre.  
 
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix 
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de 
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte 
disposicions interpretatives i clarificadores. 
 
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de 
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei 
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’elles. 
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Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la 
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents 
ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances 
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les 
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la 
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les 
corresponents ordenances fiscals. 
 
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, 
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament 
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRHL. 
 
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals. 
 
Vista la Circular 47/2014, sobre procediment d’aprovació o modificació d’ordenances, 
taxes i preus públics. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, (publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de la tarifa annexa a l’Ordenança 
Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom lnstitut del Teatre en allò que afecta als 
Serveis i Activitats. Epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2014-2015, 
apartat 1. Matrícules, 1.2. Dansa, grau professional. Assignatures, que queden 
establerts com tot seguit s’indica: 
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“II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2014-2015 
 

1. Matrícules 
 

1.2. Dansa, grau professional: 
 

- Assignatures: 
 Prova extraordinària 6è. curs 55,59 
 Assignatura per finalització d’estudis oficials. Preu hora 1,69 
 Sense efectes acadèmics, Per hora 16,67 
 Assignatura completa de formació continuada, per hora 8,33 
 Descompte per matrícula d’honor= 

nombre d’hores x 0,60 EUR” 
 
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors 
acords provisionals, així com el text íntegre de les modificacions aprovades, durant el 
termini de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran 
examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap 
més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions.  
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos 
íntegres de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la 
publicació al citat Butlletí.  
 
Sisè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
modificacions introduïdes a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació definitiva, en 
compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances, i l’article  65.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (1). 
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9.- Dictamen de data 16 d’octubre de 2014, que proposa aprovar provisionalment 
la modificació de les ordenances, taxes i preus públics de la Diputació de 
Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2015. 
 
Per recomanació de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies es va 
indicar als diferents centres gestors que el conjunt de les taxes i preus públics haurien 
de mantenir-se sense increments, donat que l’IPC interanual de 2013 va resultar tan 
sols del 0,3%. No obstant això, es va permetre actualitzar les taxes i els preus públics 
que necessàriament s’haguessin de modificar per imperatiu legal, condicions 
contractuals, o bé els què fossin deficitaris per tendir progressivament a la cobertura 
del cost del servei. 
 
Un cop efectuades les propostes dels diferents centres gestors i organismes autònoms 
d’aquesta Diputació relatives a la modificació i actualització de les taxes i preus públics 
que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2015, s’han incorporat les variacions a 
les ordenances fiscals. 
 
La majoria de les taxes i preus públics dels diferents centres gestors i organismes 
autònoms es mantenen sense variacions, no obstant això algunes de les propostes 
rebudes contenen noves prestacions, en suprimeixen d’altres, incrementen 
singularment per raons justificades i d’altres que s’actualitzen d’acord amb l’evolució 
dels preus al consum. 
 
Els textos articulats de les ordenances, en general, han incorporat certes modificacions 
per la necessària adaptació a canvis normatius, correccions de redacció i precisions 
interpretatives. A més, s’han revisat les referències competencials a l’interior del cos 
normatiu de les ordenances fiscals amb la voluntat d’adequar-lo al règim competencial 
de la Diputació en la Refosa vigent en cada moment. 
 
Per altra banda, l’organització de les tarifes de taxes i preus públics annexes a les 
ordenances fiscals ha estat adaptada a les modificacions operades en l’organigrama 
de la Corporació en el decurs de l’any passat. 
 
Tot seguit s’exposen, de manera resumida, les modificacions proposades perquè 
entrin en vigor a partir de l’1 de gener de l‘any vinent: 
  

- Entre les taxes gestionades per la Direcció del Palau Güell, s’incorpora un 
aclariment a les exempcions de pagament en l’epígraf I. Visites al Palau Güell, per 
indicar que l’entrada gratuïta és aplicable a la visita general, així s’evita qualsevol 
altra interpretació. A més, dins d’aquest epígraf s’ha redefinit el títol per als dies 
especials de “Portes obertes”, amb un canvi de denominació, per tal que no 
comporti dubtes, atès que no sempre responen a dies sencers. També s’ha 
ampliat l’oferta de “Portes obertes” a la temporada d’hivern per a tots els 
diumenges de mes, de 14:30 a 17:30 hores, d’aquesta forma s’ofereix la 
possibilitat de visitar el Palau de forma gratuïta al ciutadà de proximitat. Es 
modifiquen els dies de tancament per a manteniment del Palau, atès que l’any 
2014 no es van poder desenvolupar les tasques de restauració i manteniment de 
l’edifici en la proposta que es va efectuar. Pel que fa a les activitats en el Palau 
Güell, s’elimina l’oferta d’idiomes en el “concert i visita guiada”, perquè es creu 
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millor no limitar aquest aspecte, donat que el servei de mediació ja compta amb 
personal que pot guiar les visites en més idiomes. Tanmateix, les Nits del Palau 
Güell, es reconfiguren com a taxes, en lloc de com a preus públics, perquè es 
pretén ampliar l’activitat de concert a visita amb concert. Finalment, la proposta de 
preus públics dels productes de la botiga per al 2015 està compresa per un total 
de 437 preus públics, dels quals s’han afegit 35 nous productes i s’han eliminat 27 
respecte de l’any 2014, mentre que la resta de preus públics es mantenen sense 
variacions. 

 
- Respecte les taxes de la Gerència de Serveis de Biblioteques s’incorporen dos 

nous preus públics: un per a la venda de bosses promocionals Gènius i un altre 
per a la venda de materials obsolets, com revistes, cd i dvd. Des de la Gerència 
s’ha considerat oportú subministrar a les Biblioteques de la Xarxa diferents 
elements de material promocional per la seva venda, amb l’objectiu d’incrementar 
els ingressos generals a les biblioteques i d’aquesta manera afavorir la millora i 
ampliació de les col·leccions documentals. Els preus públics relatius a la venda de 
material obsolet, consisteixen en la venda de revistes, cd i dvd, que bé estan 
amortitzats o bé són considerats obsolets o de baix ús i que necessàriament s’han 
de retirar de les biblioteques, però encara poden ser d’interès per alguns usuaris.   

 
- Les taxes gestionades per la Subdirecció de Logística no modifiquen cap dels 

imports vigents per al 2014, tot i que s’aprofita per introduir dues observacions en 
el text de les tarifes. Es fa esment explícit de les conseqüències que comporta la 
pèrdua o deteriorament de les targetes d’aparcament, fet que implica perdre el 
dipòsit efectuat en garantia i la necessària constitució d’un de nou per a l’obtenció 
d’un duplicat. Altrament, s’incorpora un aclariment respecte a la no subjecció a 
taxa per a l’ocupació dels espais exteriors inferiors a 1.000 m2 i les condicions 
d’ús que els és d’aplicació.  

 
- Les taxes de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, s’actualitzen d’acord amb 

l’IPC, i es substitueixen les taxes per a la conducció soterrada per a l’ocupació del 
subsòl a l’interior del recinte de l’Escola Industrial i al recinte Torribera, per una 
taxa comuna, de caire genèric, per a la canalització de cablejat i instal·lacions 
anàlogues en el subsòl dels diferents recintes i finques de la Diputació de 
Barcelona. D’aquesta manera, s’unificarà la gestió per a qualsevol ocupació del 
subsòl en els diferents recintes i finques de la Diputació. 

 
- En els preus públics gestionats des de la Gerència de Serveis de Turisme es 

suprimeixen els vinculats a la Rectoria de Sant Joan de Fàbregues per finalització 
de la contractació vigent fins al desembre de 2014. D’aquesta manera només 
continuen vigents i en funcionament els preus referents a l’Observatori Astronòmic 
de la Serra de Castelltallat. 

 
- A l’Oficina de Promoció Turística s’elimina la limitació a l’any en curs del 

descompte del 20% als antics membres de programes de la Gerència de Serveis 
de Turisme (membres donats d’alta a 31 de desembre de 2012), d’aquesta 
manera el descompte es pot aplicar de manera indefinida. D’altra banda, s’afegeix 
una observació als serveis del programa Barcelona Province Convention Bureau 
per indicar que les baixes sol·licitades amb anterioritat a l’1 de juliol només els 
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serà exigible la meitat de la quota anual, igual que les admissions sol·licitades a 
partir d’aquella data. A més a més, s’incrementen els preus pels serveis associats 
a la participació en les jornades de treball (workshops) per tendir progressivament 
a la màxima cobertura del cost del servei, tot i que es preveu una bonificació del 
50% per als membres del Cercle de Turisme, en considerar que aquest servei 
està en part inclòs en la quota anual dels membres del Cercle de Turisme. 
Finalment, el preu públic del Saló EIBTM es suprimeix, donat que s’ha acordat a 
través d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme de 
Barcelona, que aquest últim es farà càrrec de la gestió del Saló. 

 
- El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local afegeix una nova exempció per a la 

visita ordinària i extraordinària al Jaciment Ibèric i Romà de Daró a Vilanova i la 
Geltrú amb la finalitat d’impulsar la seva visualització en la ciutadania i l’entorn 
més proper.  D’aquesta manera les visites guiades al Jaciment seran gratuïtes per 
tal d’augmentar el nombre de visitants i l’interès del públic en general. D’altra 
banda, les taxes pels serveis de reproducció de documentació s’adeqüen a les 
demandes dels darrers temps, donat que la reproducció en paper fotogràfic 
d’imatges ha quedat obsoleta, i es basa en reproduccions de caràcter digital. 

 
- La gestió de les taxes i preus públics de la Gerència de Serveis de Medi Ambient 

s’unifica amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, per això la taxa per a filmacions 
i sessions fotogràfiques associades a activitats publicitàries s’adscriu a la 
Gerència de Serveis de Medi Ambient en lloc de a l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals com fins ara i es manté sense variacions. Altrament, es suprimeixen els 
preus públics per a la Participació en la guia Parc a Taula (inclusió d’un anunci en 
color) i les Estades de grups juvenils organitzats (assossiacions i entitats juvenils) 
al campament juvenil de La Devesa de les Codines, al Parc del Castell de 
Montesquiu, fins ara inclosos en la tarifa de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient, atès que ambdós serveis seran prestats a partir de l’any 2015 per un 
gestor privat. 

 
Tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya. 
En relació amb l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme de 
Gestió Tributària, que va ser aprovada definitivament el 8 de desembre de 2012, i es 
manté  sense canvis per a l’exercici 2015.  
 
Al seu torn, la proposta d’actualització de les taxes, dels preus públics i de 
l’Ordenança Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre 
incorpora les modificacions següents: 
 

- Es millora la redacció del segon paràgraf de l’article 12 de l’Ordenança Fiscal de 
taxes de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre, sense incorporar cap 
modificació substancial al seu contingut. Tanmateix, s’eliminen els punts 3, 4 i 5 
de l’article 13 sobre concessió o autorització d’aprofitaments especials, i es 
substitueixen per un únic punt 3, que resta redactat com segueix: “En la resta de 
supòsits, l’atorgament de concessions o autoritzacions d’aprofitaments correspon 
a l’òrgan que tingui atribuïda la competència.” 
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- En relació amb les taxes de l’epígraf Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2015-
16 s’incorpora com a requisit per a aplicar les reduccions per famílies nombroses 
o monoparentals una acreditació documental que ho sustenti.  

- Dins el mateix epígraf d’Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2015-16, 
s’afegeixen dues noves taxes a l’apartat Assignatures: una per la prova 
extraordinària de 6è curs per un import de 55,59 euros, i una altra per 
l’assignatura per finalització d’estudis oficials per un preu hora de 1,69 euros; 
aquestes taxes són anàlogues a les s’han proposat per al curs 2014-15. 
Tanmateix, s’ajusta l’import del preu per hora en les assignatures sense efectes 
acadèmics a 10,62 euros. 

- S’elimina el punt 1.3 dins l’epígraf Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2015-16 
consistent en la “Dansa de grau superior i Art Dramàtic de grau superior” per 
manca d’oferta, de manera que el punt 1.4 passarà a ser el nou punt 1.3 
d’“Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic”, que tot i mantenir els 
mateixos imports per al Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System) modifica 
el contingut del calendari per al fraccionament de la matrícula dels estudis de 
grau. 

- En el mateix punt 1.3 anterior a l’epígraf Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 
2015-16, S’elimina la convalidació de crèdits amb el cobrament del 25% del preu 
de crèdit ECTS vigent a l’Institut del Teatre i es modifica la redacció dels 
reconeixement de crèdits. 

- Es canvien d’ubicació la relació d’exempcions i s’amplia la forma d’acreditar els 
requisits per al seu reconeixement; d’aquesta manera queda palès que les 
exempcions només regeixen per al punt 1 “Matrícules” i per al punt 2 “Escola 
superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle”, ambdós dins l’epígraf 
d’Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2015-16. 

- L’apartat de Màster Oficials també canvia d’ubicació com a conseqüència de la 
reestructuració dels apartats precedents inclosos a l’epígraf Ensenyaments 
reglats. Curs acadèmic 2015-16; la reducció del 50% de la matrícula també varia 
d’ubicació, perquè sigui d’aplicació al punt 1. i 2. de l’epígraf d’Ensenyaments 
reglats. Curs acadèmic 2015-16. 

- En relació amb les taxes de l’epígraf V. Serveis de Reprografia, es replanteja el 
redactat dels apartats 3 i 4, també s’eliminen els dos últims punts de l’apartat 6.2. 

- En relació amb la tarifa de preus públics, s’incorpora un nou preu per als Tallers. 
Pràctiques d’escoles i projectes final de carrera dins l’epígraf Activitats teatrals, 
per un import de 5,00 euros, d’acord amb l’informe de la Coordinació Acadèmica 
de l’Institut del Teatre i la memòria econòmica financera de la Gerència de 
l’Institut. 

 
D’acord amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya, atès que s’han resumit els 
canvis més substancials a aplicar en la tarifa de taxes i preus públics de l’Organisme 
Autònom de l’Institut del Teatre per al curs acadèmic 2015-16. Tot i això, donada 
l’extensió de la relació de taxes i preus públics aplicables a l’Organisme Autònom, no 
s’han detallat aquí les modificacions de menor rellevància, atès que resten exposades i 
justificades a l’oportuna memòria econòmica financera sobre la proposta de 
modificació de taxes i preus públics de la Gerència de l’Organisme Autònom de 
l’Institut del Teatre de 3 d’octubre de 2014, i que es van aprovar per la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de 8 d’octubre de 2014. 
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Com en anys anteriors, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords, s’ha 
considerat convenient reunir en un mateix dictamen l’adopció dels acords referits a 
totes les modificacions d’ordenances i de tarifes proposades, la publicació de les quals 
s’aplegarà en una sola referència per tal de facilitar-ne també la consulta en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quant a les modificacions que s’incorporen als textos articulats de les ordenances 
fiscals, a banda d’aquelles que responen a la necessària revisió dels textos, per 
actualització dels conceptes, per adaptacions lingüístiques més apropiades, o també 
per adequar-les als canvis operats en l'estructura organitzativa de la Diputació de 
Barcelona, la resta de modificacions introduïdes es poden resumir com segueix:  
 
Pel que fa a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic provincials, es proposa aprovar la seva modificació, amb efectes de 
l’exercici 2015 i següents, en el sentit de 
 

- substituir les designacions competencials per una referència de caire genèric a 
l’òrgan que sigui competent en cada cas, atès que aquesta fórmula respon més 
adequadament a la nova estructura de la Diputació de Barcelona i a la normativa 
interna que regula el sistema competencial. 

- a l’article 9.4, s’actualitza per adaptar-lo al Registre Telemàtic de la Diputació de 
Barcelona.  

- eliminar l’apartat 3 de l’article 17 i renumerar els apartats successius, així com 
afegir un cinquè apartat amb el contingut següent: “No s’admet l’analogia per 
estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet imposable o el de les 
exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.” 

- l’article 21.1 incorpora un nou paràgraf final amb el text següent: “La revocació 
serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.” 

- l’article 22.1 substitueix l’expressió  “.. en què se sol·licita la suspensió” per “...en 
què es procedeixi a l’execució.” 

- l’article 24.1 queda redactat de la manera següent: ”La garantia a dipositar per 
obtenir la suspensió del procediment ha de ser de la quantia següent: 

- Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota 
inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els 
recàrrecs que procedirien en cas d’execució de la garantia. 

- Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total 
existent en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que 
generi la suspensió.” 

- l’article 25.3 incorpora la referència a les oficines centrals i perifèriques de l’ORGT. 
- substituir a l’article 27.2.d) l’expressió “...indicant el número de codi de compte...” 

per “...indicant el número de codi IBAN...” 
- l’article 30.2 introdueix un nou apartat relatiu a la responsabilitat en procediments 

concursals, que diu el següent: “S’exceptuen de responsabilitat: 
o Les adquisicions efectuades en un procediment concursal 
o Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, 

realitzades per una o diverses persones o entitats, permetin continuar 
l’explotació o activitat.” 

- l’article 31.2.b) afegeix el següent redactat: “...i les altres percepcions patrimonials 
rebudes per aquests en els dos últims anys anteriors a la data de la dissolució que 
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minorin el patrimoni social que hagués hagut de respondre d’aquestes 
obligacions.” 

- afegir a l’article 31.3 la referència a les entitats amb personalitat jurídica. 
- incorporar a l’article 32 un nou apartat 2: “No poden ser objecte d’ajornament o 

fraccionament els deutes tributaris: 
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats 
- En cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els 

deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de 
crèdits contra la massa.” 

- introduir l’apartat 5è a l’article 33, que diu: “La prescripció guanyada extingeix el 
deute.” 

- a l’article 37 s’actualitzen les quanties dels deutes, que passen de 300,00 a 
500,00 euros i de 60,00 a 100,00 euros. 

- a l’article 38.3 es suprimeix l’expressió següent: “Nogensmenys, les infraccions 
comeses quan era vigent el règim anterior se sancionen d’acord amb allò que s’hi 
disposava, llevat que el nou règim els resulti més afavoridor.” 

- a l’article 42.3 s’afegeix el text següent: “...i així s’adverteix en la comunicació 
d’inici d’actuacions o en la modificació de les ja iniciades.” 

- a l’article 43.2 s’incorpora la frase: “...o per considerar correcta la situació tributària 
de l’obligat. Tot just en aquest moment es notifica l’inici del tràmit d’audiència previ 
a la formalització de les actes i, a més, es pot fixar a la notificació el lloc, data i 
hora per a estendre-les.” 

- l’article 43.3 es modifica en el sentit següent: “Les actes d’inspecció han de ser de 
conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari o el seu representant 
no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre o subscriure l’acta, aquesta 
es tramitarà pel procediment establert per a les de disconformitat. La 
incompareixença suposa una dilació no imputable a l’Administració pel temps que 
transcorri des de la data assenyalada per a la firma fins que s’aconsegueixi 
notificar, i la negativa a signar-les es considera un refús de la notificació.” 

- l’article 54.2 es modifica la segona part de l’apartat per la redacció següent: “Si 
s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant 
declaració o un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o 
inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o 
entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut 
un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la 
liquidació o resolució derivada d’aquests.” 

- modificar-ne la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i 
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor. 

 
Tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya. 
 
L’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques, que va ser aprovada definitivament el 31 de desembre de 
2013, es manté sense canvis per a l’exercici 2015. 
 
En matèria de taxes, es proposa aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, amb 
efectes de l’exercici 2015 i següents, en el sentit de 
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- actualitzar la relació de centres gestors de la Diputació de Barcelona amb taxes 
vigents per a l’exercici 2015 que apareix als articles 1 i 2. 

- a l’article 13 es substitueixen el apartats 3, 4 i 5 pel següent redactat: “En la resta 
de supòsits, l’atorgament de concessions o autoritzacions d’aprofitaments 
especials correspon a l’òrgan que tingui atribuïda la competència” 

- modificar la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i 
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor. 

 

De conformitat amb el que es recull a l’Annex que s’acompanya. 
 

En matèria de preus públics, aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels 
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació, per a 
l’exercici de 2015 i següents, en el sentit de: 
 

- actualitzar la relació de centres gestors de la Diputació de Barcelona amb preus 
públics vigents per a l’exercici 2015 que apareix als articles 1 i 3. 

- modificar la redacció de l’article 11.1 per la següent: “L’establiment o la 
modificació dels preus públics correspon al Ple, sense perjudici de les seves 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local i en el president, de conformitat 
amb la Refosa sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple vigent en cada moment.” 

- modificar-ne la Disposició Final, per recollir-hi les dates d’aprovació provisional i 
definitiva d’aquesta modificació, i de la seva entrada en vigor. 

 
Tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya. 
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats de conformitat amb allò que 
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Verificat que, en relació amb els preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els 
imports cobreixen el cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan 
existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellen, 
conforme el que es preveu a l’article 44 del TRHL. 
 
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix 
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de 
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte 
disposicions interpretatives i clarificadores. 
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Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de 
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei 
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’elles. 
 
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la 
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents 
ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances 
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les 
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la 
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les 
corresponents ordenances fiscals. 
 
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, 
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament 
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 

Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRHL. 
 

Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals. 
 

Vistos els informes emesos per la interventora general i per la interventora delegada 
de l’Organisme autònom Institut del Teatre en relació a les ordenances aplicables a 
partir de l’exercici 2015. 
 

Vista la Circular 47/2014, sobre el procediment d’aprovació o modificació de les 
ordenances fiscals, taxes i preus públics. 
 

Vist l’apartat 4.1.4, b) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre 
de 2013, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ 
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l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que haurà de regir per a 
l’exercici 2015 i següents, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 

Segon.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de 
Barcelona,  i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les 
seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb 
allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 
del TRHL. 
 

Tercer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació de 
Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes autònoms 
de la Diputació, i l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es 
recullen en les seves tarifes, tot plegat com resulta de l’Annex, de conformitat amb allò 
que disposen els articles del  41 al 47 i 148 del TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Quart.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 
i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, 
tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que 
disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del 
TRHL. 
 
Cinquè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors 
acords provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, durant el termini de 
trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar els 
expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Sisè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Setè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense 
cap més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin 
presentat reclamacions. 
 
Vuitè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos 
íntegres de les ordenances. 
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Novè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació 
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de 
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances, i l’article  65.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Desè.- ACORDAR l’entrada en vigor de les presents modificacions de l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials, 
l’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre activitats 
econòmiques, l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la 
Diputació de Barcelona, de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres 
gestors de la Diputació de Barcelona i de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes 
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, per a l’endemà de la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (1). 
 
10.- Dictamen de data 15 d’octubre de 2014, que proposa donar-se per 
assabentat de l’informe de la Intervenció General de 19/05/2014, referent al 
compliment de la disposició addicional novena de la L 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, introduïda per l’article primer, apartat 
trenta-sis de  la L 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, en relació amb el redimensionament del sector públic 
local de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, va ser publicada en el BOE el dia 30/12/2013 i que d’acord amb 
la seva disposició final 6a va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOE, 
el 31/12/2013. 
 
Atès que la Llei 27/2013, modifica parcialment, entre altres, la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, en el seu article primer, apartat trenta-sis 
modifica la disposició addicional novena de la L 7/85, de 2 d’abril, que regula el 
redimensionament del sector públic local i que queda redactada de la manera següent: 
 

"1. Les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei i els organismes autònoms que en 
depenen no poden adquirir, constituir o participar en la constitució, directament o 
indirectament, de nous organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats i altres 
ens durant el temps de vigència del seu pla economicofinancer o del seu pla d’ajust. 
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Les entitats esmentades en el paràgraf anterior durant el temps de vigència del seu pla 
economicofinancer o del seu pla d’ajust no poden fer aportacions patrimonials ni subscriure 
ampliacions de capital d’entitats públiques empresarials o de societats mercantils locals que 
tinguin necessitats de finançament. Excepcionalment les entitats locals poden fer les 
esmentades aportacions patrimonials si, en l’exercici pressupostari immediatament anterior, 
han complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i el seu període mitjà de 
pagament a proveïdors no supera en més de trenta dies el termini màxim que preveu la 
normativa de morositat. 
 
2. Les entitats que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei duguin a terme activitats econòmiques, 
estiguin adscrites als efectes del Sistema Europeu de Comptes a qualssevol de les entitats 
locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei o dels seus organismes autònoms, i estiguin en 
desequilibri financer, disposen del termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei per aprovar, amb l’informe previ de l’òrgan interventor de l’entitat local, un pla de 
correcció d’aquest desequilibri. A aquests efectes, i com a part de l’esmentat pla de 
correcció, l’entitat local de la qual depengui pot fer aportacions patrimonials o subscriure 
ampliacions de capital de les seves entitats només si, en l’exercici pressupostari 
immediatament anterior, aquesta entitat local ha complert els objectius d’estabilitat 
pressupostària i deute públic i el seu període mitjà de pagament a proveïdors no supera en 
més de trenta dies el termini màxim que preveu la normativa de morositat. 
 
Si aquesta correcció no es compleix a 31 desembre de 2014, l’entitat local en el termini 
màxim dels sis mesos següents a comptar de l’aprovació dels comptes anuals o de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’entitat, segons que correspongui, ha de 
dissoldre cadascuna de les entitats que continuï en situació de desequilibri. Si no ho fa, 
aquestes entitats queden dissoltes automàticament l’1 de desembre de 2015. 
 
Els terminis que esmenta el paràgraf anterior d’aquest apartat 2 s’amplien fins al 31 de 
desembre de 2015 i l’1 de desembre de 2016, respectivament, quan les entitats en 
desequilibri estiguin prestant algun dels següents serveis essencials: proveïment domiciliari i 
depuració d’aigües, recollida, tractament i aprofitament de residus, i transport públic de 
viatgers. 
 
Aquesta situació de desequilibri financer es refereix, per als ens que tinguin la consideració 
d’Administració pública als efectes del Sistema Europeu de Comptes, a la seva necessitat 
de finançament en termes del Sistema Europeu de Comptes, mentre que per als altres ens 
s’entén com la situació de desequilibri financer manifestada en l’existència de resultats 
negatius d’explotació en dos exercicis comptables consecutius. 3. Els organismes, les 
entitats, les societats, els consorcis, les fundacions, les unitats i altres ens que estiguin 
adscrits o vinculats, als efectes del Sistema Europeu de Comptes, a qualsevol de les entitats 
locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei o dels seus organismes autònoms, o que en depenguin, 
no poden constituir, participar en la constitució ni adquirir nous ens de qualsevol tipologia, 
independentment de la seva classificació sectorial en termes de comptabilitat nacional. 
 
4. Els organismes, les entitats, les societats, els consorcis, les fundacions, les unitats i els 
altres ens que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei no estiguin en situació de superàvit, 
equilibri o resultats positius d’explotació, estiguin controlats exclusivament per unitats 
adscrites o vinculades, als efectes del Sistema Europeu de Comptes, a qualsevol de les 
entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei, o dels seus organismes autònoms, o en 
depenguin, han d’estar adscrits o vinculats directament a les entitats locals de l’article 3.1 
d’aquesta Llei, o n’han de dependre, o bé ser dissolts, en tots dos casos, en el termini de 
tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i iniciar, si es dissol, el procés de 
liquidació en el termini de tres mesos a comptar de la data de dissolució. Si no ho fan, 
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aquestes entitats queden dissoltes automàticament transcorreguts sis mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
 
En cas que aquell control no s’exerceixi amb caràcter exclusiu les esmentades unitats 
dependents han de procedir a la transmissió de la seva participació en el termini de tres 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
 
Els terminis per al canvi d’adscripció, vinculació o dependència, la dissolució i per procedir a 
la transmissió de la participació corresponent que esmenten els dos paràgrafs anteriors 
d’aquest apartat 4 s’amplien en un any més quan les entitats en desequilibri estiguin 
prestant algun dels següents serveis essencials: proveïment domiciliari i depuració d’aigües, 
recollida, tractament i aprofitament de residus, i transport públic de viatgers." 

 
Atès que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en el seu art. 2, regula el sector públic com a àmbit de la seva 
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del sistema europeu de comptes 
nacionals i regionals, aprovat per Reglament europeu 223/96, del Consell d’Europa, de 
data 25/06/96, format per les corporacions locals com a un subsector de les 
administracions públiques, així com per a la resta de les entitats públiques 
empresarials, societats mercantils i altres ens del dret públic de les corporacions 
locals, que igualment tenen a aquests efectes la consideració de sector públic local. 
 

Atès que per decret de la Presidència, de 26/03/2013, es va aprovar la relació 
d’entitats que integren el sector públic local de la Diputació de Barcelona, basant-se en 
un informe-proposta de la relació d’entitats que l’integren, als efectes de revisar i 
actualitzar la delimitació del propi sector.  
 

Atès que el referit decret de la Presidència va ser notificat a la Subdirecció General 
d’Anàlisi i Comptes Econòmics del Sector Públic de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat i a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, 
organisme dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb la 
finalitat de col·laborar en el manteniment i actualització de les bases de dades 
generals de les entitats locals i de l’inventari dels ens del sector públic local. 
 

Atès que el sector públic de la Diputació de Barcelona està format per 26 ens, dels 
quals, 4 són organismes autònoms, 4 societats mercantils, 4 fundacions i associacions 
sense ànim de lucre i 14 consorcis de caràcter local. 
 

Atès que als efectes de donar compliment a la referida disposició addicional novena de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, introduïda per l'article 
primer. trenta-sis de la Llei 27/2013, la Intervenció General, en data 19/05/2014, ha 
realitzat un informe en què analitza els organismes, societats, fundacions, entitats 
sense ànim de lucre i consorcis que constitueixen el seu sector públic local.  
 

Atès que en dit informe de la Intervenció de 19/05/2014 es conclou que no és 
necessària l’aplicació de cap pla de correcció en els termes previstos en la disposició 
addicional novena de la LRBRL, abans assenyalada, en cap dels ens que formen el 
sector públic local de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist l’informe de la Secretaria General de 2/05/2014 sobre la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
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Vist l'apartat 4.1.4.f) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, eleva al Ple, previ 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Intervenció General 
de data 19/05/2014, en relació amb el compliment de la disposició addicional novena 
de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, introduïda per l'article 
primer, apartat trenta-sis, de la L 27/2013, de 27 de desembre, que literalment diu: 
 
"Informe sobre el compliment de la disposició addicional 9a de la Llei  7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, en el sector públic de la Diputació de Barcelona 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, en el seu article primer, apartat trenta-sis, modifica la disposició 
addicional novena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Els apartats 2 i 4 de d’anterior disposició queden redactats de la següent manera: 
 
«Disposició addicional novena. Redimensionament del sector públic local. 
 

2. Les entitats que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei duguin a terme activitats 
econòmiques, estiguin adscrites als efectes del Sistema Europeu de Comptes a 
qualssevol de les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei o dels seus 
organismes autònoms, i estiguin en desequilibri financer, disposen del termini de 
dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per aprovar, amb l’informe previ 
de l’òrgan interventor de l’entitat local, un pla de correcció d’aquest desequilibri. A 
aquests efectes, i com a part de l’esmentat pla de correcció, l’entitat local de la qual 
depengui pot fer aportacions patrimonials o subscriure ampliacions de capital de les 
seves entitats només si, en l’exercici pressupostari immediatament anterior, 
aquesta entitat local ha complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic i el seu període mitjà de pagament a proveïdors no supera en més de trenta 
dies el termini màxim que preveu la normativa de morositat. 
 
Si aquesta correcció no es compleix a 31 desembre de 2014, l’entitat local en el 
termini màxim dels sis mesos següents a comptar de l’aprovació dels comptes 
anuals o de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’entitat, segons que 
correspongui, ha de dissoldre cadascuna de les entitats que continuï en situació de 
desequilibri. Si no ho fa, aquestes entitats queden dissoltes automàticament l’1 de 
desembre de 2015. 
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Els terminis que esmenta el paràgraf anterior d’aquest apartat 2 s’amplien fins al 31 
de desembre de 2015 i l’1 de desembre de 2016, respectivament, quan les entitats 
en desequilibri estiguin prestant algun dels següents serveis essencials: 
proveïment domiciliari i depuració d’aigües, recollida, tractament i aprofitament de 
residus, i transport públic de viatgers. 
 
Aquesta situació de desequilibri financer es refereix, per als ens que tinguin la 
consideració d’Administració pública als efectes del Sistema Europeu de Comptes, 
a la seva necessitat de finançament en termes del Sistema Europeu de Comptes, 
mentre que per als altres ens s’entén com la situació de desequilibri financer 
manifestada en l’existència de resultats negatius d’explotació en dos exercicis 
comptables consecutius. 
 
4. Els organismes, les entitats, les societats, els consorcis, les fundacions, les 
unitats i els altres ens que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei no estiguin en situació 
de superàvit, equilibri o resultats positius d’explotació, estiguin controlats 
exclusivament per unitats adscrites o vinculades, als efectes del Sistema Europeu 
de Comptes, a qualsevol de les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei, o dels 
seus organismes autònoms, o en depenguin, han d’estar adscrits o vinculats 
directament a les entitats locals de l’article 3.1 d’aquesta Llei, o n’han de dependre, 
o bé ser dissolts, en tots dos casos, en el termini de tres mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei i iniciar, si es dissol, el procés de liquidació en el termini de tres 
mesos a comptar de la data de dissolució. Si no ho fan, aquestes entitats queden 
dissoltes automàticament transcorreguts sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. En cas que aquell control no s’exerceixi amb caràcter exclusiu les 
esmentades unitats dependents han de procedir a la transmissió de la seva 
participació en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
 
Els terminis per al canvi d’adscripció, vinculació o dependència, la dissolució i per 
procedir a la transmissió de la participació corresponent que esmenten els dos 
paràgrafs anteriors d’aquest apartat 4 s’amplien en un any més quan les entitats en 
desequilibri estiguin prestant algun dels següents serveis essencials: proveïment 
domiciliari i depuració d’aigües, recollida, tractament i aprofitament de residus, i 
transport públic de viatgers.» 

 
Per altra banda, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la 
seva aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny 
de 1996,  format per les corporacions locals, com a subsector de les Administracions 
Públiques, així com per la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils 
i altres ens de dret públic dependents de les corporacions locals, que igualment 
tindran la mateixa consideració de sector públic. 
 
En aquest sentit, mitjançant decret, de data 26 de març de 2013, es va aprovar la 
relació d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona en base a 
un informe proposta de la relació d’entitats que l’integren, a efectes de revisar i 
actualitzar la delimitació del propi sector. 
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Es va acordar notificar aquesta resolució a la Subdirecció General d’Anàlisi i Comptes 
Econòmiques del Sector Públic de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i 
a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, tots dos organismes del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a fi de col·laborar en el manteniment i 
actualització de la Base de Dades General de les Entitats Locals i l’inventaria d’ens 
del Sector Públic Local. 
 
Així, el sector públic de la Diputació de Barcelona està format per 26 ens, dels quals hi 
ha, 4 organismes autònoms, 4 societats mercantils, 4 fundacions i associacions i 14 
consorcis.  
 
En quant al compliment de la disposició addicional 9a, en els seus apartats 2 i 4, en el 
sector públic de la Diputació de Barcelona, cal fer les següents observacions: 
 
ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS 
1- ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
2- FUNDACIÓ PÚBLICA CASA DE CARITAT  
3- INSTITUT DEL TEATRE 
4- PATRONAT D’APOSTES 
 
Al ser ens adscrits directament a l’entitat local, en aquest cas a la Diputació de 
Barcelona, els hi és d’aplicació l’apartat 2 de la disposició addicional 9a. Aquests ens 
no estan en desequilibri financer i per tant no és necessari un pla de correcció.  
 
SOCIETATS  MERCANTILS 
1- AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL, S.A. 
2- COMPANYIA D’EMISSIONS I PUBLICITAT, S.A. 
3- XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L. 
4- BERGUEDÀ INICIATIVES SOCIETAT DE DESENVOLUPAMENT, S.L. 
 
L’AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL, S.A., la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L 
i BERGUEDÀ INICIATIVES SOCIETAT DE DESENVOLUPAMENT, S.L. són societats 
adscrites directament a l’entitat local, en aquest cas a la Diputació de Barcelona, i per 
tant els hi és d’aplicació l’apartat 2 de la disposició addicional 9a. 
 
En quant a la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, S.L., presenta un desequilibri financer 
de 739,36 euros en l’exercici 2012 motivat per les despeses de constitució de la 
societat, i no derivat de la seva activitat ja que encara estava inactiva. Així, en 
l’exercici 2013, aquesta societat presenta una capacitat de finançament positiva de 
101.153,63 euros, no essent necessari cap pla de correcció. 
 
En quant a BERGUEDÀ INICIATIVES SOCIETAT DE DESENVOLUPAMENT, S.L 
manifesta un desequilibri financer en el 2012, encara que d’import no significatiu, per 
valor de 13.391,61 euros. En l’exercici 2013 aquesta societat també presenta un 
desequilibri financer, amb la qual cosa és necessari un pla de correcció de dit 
desequilibri en els termes previstos en el segon punt de la Disposició addicional 
novena , de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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No obstant, es preveu, en el curt termini i dins de l’any 2014, l’alienació de la 
participació en el capital d’aquesta societat, amb la qual cosa no és pertinent 
l’elaboració d’un pla de correcció des de l’àmbit de la Diputació de Barcelona. 
 
En quant a la COMPANYIA D’EMISSIONS I PUBLICITAT, S.A li és d’aplicació 
l’apartat 4 de la disposició addicional 9a. Aquesta societat està en situació de 
superàvit en l’exercici 2012. Cal fer menció, que en l’exercici 2013 la societat també 
presenta un superàvit per valor de 521,78 euros. La participació de XAL, S.L. sobre 
aquesta societat és del 99,9%, amb la qual cosa, el control no s’exerceix amb caràcter 
exclusiu. Per tant, amb l’existència d’aquest superàvit, no caldria procedir a la 
transmissió de la seva participació. 
 
En quant a l’AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL, S.A, va quedar dissolta en el 
2013, amb data anterior a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, i per tant no li és 
d’aplicació la disposició addicional 9a. 
 
Cal destacar que el càlcul del desequilibri financer, en el cas d’aquelles societats 
considerades com a administració pública a efectes del Sistema Europeu de Comptes, 
es referirà a la seva necessitat de finançament en termes del Sistema Europeu de 
Comptes, com és el cas de les mencionades anteriorment. Només en aquelles 
societats considerades de mercat s’entendrà el desequilibri financer com l’existència 
de resultats negatius d’explotació. 
 
FUNDACIONS I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE 
1- FUNDACIÓN  DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL 
2- FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA 
3- FUNDACIÓ PRIVADA PALAU 
4- ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ     
 
Al ser ens adscrits directament a l’entitat local, en aquest cas a la Diputació de 
Barcelona, els hi és d’aplicació l’apartat 2 de la disposició addicional 9a. Aquests ens 
no estan en desequilibri financer, i per tant no és necessari un pla de correcció.  
 
CONSORCIS 
1- CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL 

MARESME  
2- CONSORCI  INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS  
3- CONSORCI CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA 
4- CONSORCI DEL  PARC DE LA SERRALADA LITORAL   
5- CONSORCI D’ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ 

LOCAL (CEMICAL ) 
6- CONSORCI DE LES  DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE 

BARCELONA   
7- CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL   
8- CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL  
9- CONSORCI DE L’ ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA  
10- CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES  
11- CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA 
12- CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA  
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13- CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO DE 
BARCELONA, CENTRE ERNEST LLUCH  

14- CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT  
 
Aquests consorcis, al ser ens adscrits directament a l’entitat local, en aquest cas a la 
Diputació de Barcelona, els hi és d’aplicació l’apartat 2 de la disposició addicional 9a. 
Aquests ens, excepte el CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS DEL MARESME, el CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU 
TÈXTIL DE TERRASSA, el CONSORCI DE LES  DRASSANES REIALS I MUSEU 
MARÍTIM DE BARCELONA,  i el  CONSORCI DE L’ ESPAI NATURAL DE LES 
GUILLERIES-SAVASSONA, no estan en desequilibri financer, i per tant, no és 
necessari un pla de correcció.  
 
En quant al CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
DEL MARESME i al CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL 
DE TERRASSA, encara que en l’exercici 2012 estan en situació de desequilibri 
financer, en l’exercici 2013 presenten capacitat de finançament per valor de 5.838 mil 
euros i 40,4 mil euros respectivament, amb la qual cosa ja estan en la senda de 
superàvit, no essent necessari cap pla de correcció. 
 
En quant al CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE 
BARCELONA està en situació de desequilibri financer al presentar necessitat de 
finançament en l’exercici  2012. No obstant, aquest desequilibri, per valor de 3.219,3 
mil euros, es deu principalment a la incorporació de romanents de crèdit, finançament 
afectat, per valor de 4.938,8 mil euros, els quals no generen reconeixement de dret en 
l’exercici 2012.  
 
En quant al  CONSORCI DE L’ ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA 
està en situació de desequilibri financer al presentar necessitat de finançament en 
l’exercici 2012, encara que no és significatiu respecte al seu pressupost. No obstant, 
aquest desequilibri, per valor de 6,9 mil euros, es deu principalment a despeses 
registrades en l’exercici finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals les quals no generen reconeixement de dret en l’exercici 2012.  
 

En el cas d’aquests dos consorcis, CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I 
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA i el  CONSORCI DE L’ ESPAI NATURAL DE LES 
GUILLERIES-SAVASSONA, l’import utilitzat procedent del romanent de tresoreria per 
a finançar despeses de l’exercici no es ajustable en el càlcul de la capacitat/necessitat 
de finançament, en termes del Sistema Europeu de Comptes, amb la qual cosa 
s’incorre en dèficit i per tant, en desequilibri financer. Aquesta necessitat de 
finançament manifestada en l’exercici 2012 no ve motivada, per tant, per una 
estructura de costos i ingressos objecte de millora, si no per l’aplicació de la tècnica 
comptable en el càlcul del desequilibri financer en termes del Sistema Europeu de 
Comptes. En aquest sentit cal destacar les magnituds positives que presenten els dos 
consorcis en l’exercici 2012 en relació al romanent de tresoreria, fons de maniobra i 
resultat pressupostari. 
 

Així mateix, aquesta necessitat de finançament, derivada de l’aplicació de 
romanents d’exercicis anteriors, no altera la capacitat de finançament del sector 
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públic de la Diputació de Barcelona en el seu conjunt, el qual compleix el 
principi d’estabilitat pressupostària. 
 

Per tant, atenent a la motivació descrita anteriorment, no és necessària l’aplicació 
d’un pla de correcció en el cas d’aquests dos consorcis. 
 

EN CONCLUSIÓ, i en base al comentat anteriorment, no és necessari l’aplicació de 
cap Pla de correcció en els termes previstos en la disposició addicional 9a de la Llei 
7/1985, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local en cap dels ens que formen part del sector públic 
de la Diputació de Barcelona." 
 

Segon.- En conseqüència, DONAR-SE PER ASSABENTAT de la no necessitat de 
l’aplicació de cap pla de correcció en relació amb cap dels ens que formen part del 
sector públic de la Diputació de Barcelona, en els termes previstos en la referida 
disposició addicional novena de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, introduït per l'article primer, apartat trenta-sis, de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre. 
 

Tercer.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, a la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals i a la Conselleria 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als efectes legals oportuns. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al president, als vicepresidents, als presidents dels 
grups polítics d’aquesta Corporació, al coordinador general, al gerent, als màxims 
responsables de les fundacions, consorcis, organismes autònoms, societats mercantils 
i entitats sense ànim de lucre que constitueixen el sector públic local de la Diputació de 
Barcelona, així com a la Secretaria, Intervenció i Tresoreria, al efectes legals oportuns. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
11.- Dictamen de data 6 d’octubre de 2014, que proposa l'acceptació de 
l’ampliació i clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  
Sant Llorenç Savall, 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 Sant Llorenç Savall en data 24 de setembre 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. 
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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 
Sant Llorenç Savall, en data 24 de setembre 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: 
 

I.- Taxa per l'adopció de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana 

 

- Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
- Realització de liquidacions per a 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. 
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Costes judicials derivades de procediments contenciós-administratius 
 

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

III.- Concessions administratives 
 

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

IV.- Declaració de crèdits incobrables i baixes per referència, en relació als ingressos 
de dret públic municipal respecte dels quals hagin estat delegades en la Diputació de 
Barcelona les funcions de recaptació, quan concorrin les causes previstes 
normativament per a dita declaració. 
 

2.- Acceptar la clarificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall en data 24 de setembre de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona 
sobre que els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data relatius a la 
delegació en la Diputació de Barcelona referits a la taxa per ocupació de la via pública, 
abasten els dos conceptes i les facultats de recaptació que a continuació s’enumeren: 
 

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

- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 

 

Les funcions que en relació a la recaptació es deleguen són: 
 

 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. 
 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 quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant 
el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
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Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1). 
 
12.- Dictamen de data 3 d’octubre de 2014, que proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Sant Sadurní 
d'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia en data 30 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 de Sant 
Sadurní d'Anoia, en data 30 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: 
 
- Servei d'escola bressol 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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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 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant 
el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1). 
 
13.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
en relació a revocar la delegació en matèria de gestió tributària de l'Impost sobre 
activitats econòmiques. 
 
El Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat en sessió de 17 de setembre de 2014 va 
aprovar la revocació de la delegació efectuada en la Diputació de Barcelona en 
matèria de gestió tributària de l'Impost sobre activitats econòmiques.. 
 
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.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament del Prat de Llobregat  
adoptat en sessió de 17 de setembre de 2014 pel qual va aprovar la revocació de la 
delegació efectuada en la Diputació de Barcelona en matèria de gestió tributària de 
l'Impost sobre activitats econòmiques. 
 

Segon.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i procedir a la 
publicació de l’acord primer 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 en resta assabentat. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Traspassos de carreteres 
 
14.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2014, que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Tiana, del tram de la carretera BV-5008, 
entre els p.k. 2,611 i 2,673. 
 
Atès que la carretera BV-5008, en el terme municipal de Tiana, és actualment de la 
titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a 
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que, dintre del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 
8/6/2012), l’Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona s’han compromès a 
preacordar i desenvolupar conjuntament l’actuació del projecte d’”Urbanització de la 
connexió del Passeig de la Vilesa-Avinguda Albéniz”, en el terme municipal de Tiana, 
per tal de substituir el tram actual de travessera de la carretera BV-5008 que circula 
pels carrers Anselm Clavé i Sant Francesc en unes condicions de seguretat i 
accessibilitat no adequades. Aquesta actuació comporta un traspàs de titularitat a 
favor de l’Ajuntament de Tiana d’un tram de la carretera BV-5008, actualment de 
titularitat de la Diputació, situat entre el p.k. 2,611 (cruïlla amb el carrer Telèfon) i el 
p.k. 2,673 (cruïlla amb el carrer Sant Francesc). 
 
Atès que l’esmentat preacord ha estat formalitzat administrativament a través d’un 
conveni específic, el text del qual va ser aprovat per acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data 12 de juny de 2014. 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tiana, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 
2014, ha adoptat l’acord d’aprovació del citat conveni i de sol·licitud a la Diputació de 
Barcelona d’inici, amb la signatura del conveni, del procediment per al traspàs de 
titularitat a favor de l’Ajuntament del referit tram de la carretera BV-5008, entre els p.k. 
2,611 i 2,673, que comprèn els dos carrers  de l’itinerari actual abans referits.   
 
Atès que el conveni en qüestió ha estat formalitzat amb la seva signatura, que ha estat 
efectuada conjuntament amb data 10 de juliol de 2014, per part dels representants 
legals d’ambdues administracions.   
 
Atès que la petició de traspàs efectuada per la Corporació municipal en compliment 
dels termes del conveni esmentat, comporta el traspàs de titularitat a l’Ajuntament de 
Tiana de l’esmentat tram de la carretera BV-5008, que actualment té atribuïda la seva 
titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 del 
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, 
en el terme municipal de Tiana. 
 

Vist l’informe tècnic preceptiu que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada 
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per l’Ajuntament de Tiana en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal 
del referit tram de carretera, en els termes següents: 
 

(...) 
“En referència a l’escrit de l’Ajuntament de Tiana, de data 2 de juliol de 2014, sobre 
traspàs del tram entre el Pkm. 2+611 al Pkm. 2+673 de la carretera BV-5008, 
s’informa el següent: 
 
El tram que es sol·licita que passi a competència municipal, és un tram intermedi 
del pas de la carretera per l’interior de la població de Tiana amb un itinerari torturat 
per la circulació de vehicles i que es vol rectificar, amb la corresponent obra i deixar 
un traçat recte. 
 
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera és principalment urbà. La 
carretera transita per sòl amb qualificació de travessera urbana.”                           
(...) 

 

Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
 

DADES PER LA CESSIÓ 
DE L'AJUNTAMENT DE: Tiana 
DE LA CARRETERA: BV-5008 tram intermig de la travessera urbana 
TRAM A CEDIR PKm inicial: 2+611 PKm final: 2+673 
LONGITUD Carretera  62 m      
AMPLADA Carretera   primer tram: 6,10 m; segon tram: 5,30 
CLASSE DE FERM Mescla Bituminosa en calent tipus S-12 
  CRTA. 
VORERA(m2) no  
VORAL(ml) no 
CUNETA no 

  
  
  
  

ESTAT DEL FERM Bon estat de conservació 
AMPLADA EXPLANACIÓ primer tram: 6,10 m; segon tram: 5,30 
OBRES DE FABRICA cap 
 
ALTRES DADES      
El primer tram és un tram del carrer d’Anselm Clavé 
El primer tram és un tram del carrer Sant Francesc 

    
OBSERVACIONS  
Inici carretera: N-II 
Final carretera: Carretera B-500 

 

Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
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de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 

Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la 
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es 
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
 

Atès que, segons l’article 7. 1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 
Atès que, segons l’article 11 del  Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
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Atès que, segons l’article 90. 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33. 2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47. 2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
  
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de 
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents 

 
A  C  O  R  D  S 

 
Primer.- Acordar el traspàs, a favor de l’Ajuntament de Tiana, de conformitat  amb la 
petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió de data 1 de juliol 
de 2014, de la titularitat de la carretera BV-5008, des del p.k. 2,611 fins al p.k. 2,673, 
actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona de conformitat amb l’article 6, 
núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 
25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les característiques tècniques del referit 
tram de via que es determinen en la fitxa de dades geomètriques elaborada per 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part expositiva del Dictamen 
present. 
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
 
Tercer.-  Notificar a l’Ajuntament de Tiana els presents acords per al seu coneixement 
i als efectes procedents. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen,el que suposa la majoria absoluta i per tant 
el quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1). 
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15.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2014, que proposa acordar el traspàs de 
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Calella, del tram de la carretera BV-5126, 
entre els p.k. 0,000 i 0,335. 
 

Atès que la carretera BV-5126, en el terme municipal de Calella, és actualment de la 
titularitat de la Diputació de Barcelona, la qual exerceix les seves competències a 
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que l’Alcalde President de l’Ajuntament de Calella en un escrit de data 24 de 
febrer de 2014, presentat en el Registre General d’aquesta Diputació el dia 27 de 
febrer de 2014, va manifestar l’interès del Consistori en obtenir de la Diputació la 
cessió de titularitat del tram de la carretera BV-5126, des del p.k. 0,000 fins al p.k. 
0,335, que transcorre des del seu inici fins al carrer de Sant Quirze del terme municipal 
de Calella, així com, si fos possible, que es cedís un cop s’hagi executat una capa de 
rodadura en l’esmentat tram, amb el benentès que el manteniment posterior anirà a 
càrrec de l’Ajuntament. 
 
Atès que amb data 20 de març de 2014 l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures 
va emetre un informe tècnic sobre la referida petició municipal, en els termes 
següents: 
 
(...) 
 

“En referència a l’escrit de l’Ajuntament de Calella, de data 24 de febrer de 2014, 
sobre traspàs del tram inicial de la carretera BV- 5126,  s’informa en següent: 
 
El tram que es sol·licita que passi a competència municipal, és des de l’inici de la 
carretera, intersecció amb la carretera N-II, fins al Pkm- 0+335, accés al carrer Sant 
Quirze. 
 
El tipus de trànsit que circula per aquest tram de carretera és principalment urbà. La 
carretera transita per sòl amb qualificació d’urbà. 
 
Per dotar a la carretera d’una nova capa de rodament, es necessiten, en el tram, 
350 tones de mescla bituminosa en calent del tipus S.12 ó D-12, el que representa 
un pressupost de 25.000,- euros, IVA inclòs. En l’actualitat el tram de carretera té 
zones amb el paviment deteriorat.”                                                                                       
 
(...) 

 
Atès que en resposta a l’escrit de l’Alcaldia de Calella de 24 de febrer de 2014, el 
Gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació li va 
comunicar en un ofici de data 23 de juny de 2014 que per poder iniciar el corresponent 
tràmit administratiu cal formular un acord del Ple municipal sol·licitant el traspàs del 
referit tram de carretera. 
 
Atès que, posteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Calella, en sessió celebrada en data 
31 de juliol de 2014, va adoptar un acord, notificat a aquesta Diputació mitjançant ofici 
de data 1 d’agost de 2014, presentat en el Registre d’entrada amb data 11 d’agost de 
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2014, en virtut del qual es demana formalment a la Diputació la cessió de titularitat a 
l’Ajuntament del referit tram de la carretera BV-5126, des del p.k. 0,000 fins al p.k. 
0,335, que transcorre des del seu inici fins al carrer de Sant Quirze d’aquell terme 
municipal, segons figura assenyalat en un plànol que s’adjunta a l’expedient, sol·licitant 
a la Diputació que, abans de fer efectiva la cessió, executi una capa de rodadura en 
l’esmentat tram.  
 
Atès que la petició de la Corporació municipal comporta el traspàs de titularitat a 
l’Ajuntament del referit tram de l’esmentada carretera, la qual actualment té atribuïda la 
seva titularitat a la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’article 6, núm. 2 
del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost, en el terme municipal de Calella. 
 
Vist l’informe tècnic que ha estat emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Diputació, en el qual es pronuncia favorablement sobre la petició formulada 
per l’Ajuntament de Calella en virtut del referit acord del Ple municipal de 31 de juliol 
de 2014 en relació al traspàs de titularitat a la jurisdicció municipal del referit tram de 
carretera, en el qual es remet al citat informe tècnic favorable al traspàs emès 
anteriorment amb data 20 de març de 2014, abans reproduït, els termes següents: 
 
(...) 

“Davant la seva petició els adjuntem informe ja tramès en el seu dia, en què es 
menciona que el trànsit que circula per aquest tram és preferentment urbà, i per 
tant, el tram és traspassable d’acord a la Llei de Carreteres. 
 
Així mateix, es menciona que el tram té zones amb el paviment deteriorat, essent 
per tant  susceptible de reparació.”                                                                         (...)  

 
Vista la fitxa de dades geomètriques que, per a la millor identificació del tram de 
carretera objecte de traspàs, s’ha formulat per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures, de conformitat amb els criteris que preveu l’article 173. 4 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, 
amb les dades següents: 
 
DADES PER LA CESSIÓ 
DE L'AJUNTAMENT DE: Calella 
DE LA CARRETERA: BV-5126 tram inicial, urbà 
      
TRAM A CEDIR PKm inicial: 0+000 PKm final: 0+335 
LONGITUD Carretera  335 m      
AMPLADA Carretera   6,20 m 
CLASSE DE FERM Mescla Bituminosa en calent tipus S-12 
  CRTA. 
VORERA(m2)  
VORAL(ml) 252 amb terra  
CUNETA 118 de formigó 

 
 
 

 
ESTAT DEL FERM Acceptable, presenten zones deteriorades 
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AMPLADA EXPLANACIÓ 6,60 metres d’amplada mitja 
OBRES DE FABRICA  
      
ALTRES DADES      
Plataforma reductora de velocitat: PKm 0+020 
Contencions: 48 ml 

     
OBSERVACIONS  
Inici tram carretera: N-II 
Final tram carretera: Carrer Sant Quirze 
 
Atès que l’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària 
de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, el qual atribueix a la Diputació de Barcelona la 
titularitat de les carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial, entre les quals es 
troba el tram de la carretera que és objecte del present Dictamen. 
 
Atès que la Disposició Addicional Primera del referit Text refós, que regula les 
atribucions de competències a les altres administracions titulars de carreteres diferents 
de la Generalitat, diu que: “Les competències que aquesta Llei atribueix a 
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions 
públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de 
l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes”, precepte aquest que fonamenta la 
competència d’aquesta Diputació, com a titular actual de la carretera en qüestió, per 
poder dictar resolució en l’expedient de traspàs que s’inicia amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament. 
 
Atès el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, signat en 
data 3 de novembre de 2010 pel President d’aquesta Diputació i el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, així com les corresponents actes de traspàs, 
signades en data 15 de novembre de 2010, en virtut de les quals es fa efectiu per part 
de la Generalitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Barcelona de determinades 
carreteres de la xarxa local.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 12. 4 del Text refós de la Llei de 
carreteres, al traspàs de vies urbanes li és d’aplicació la regulació del seu article 48, el 
qual en el seu punt 1er. preveu la possibilitat que els trams concrets de les carreteres 
que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal es puguin traspassar als 
ajuntaments respectius, a proposta d’aquests, si hi ha acord entre les administracions 
cedent i cessionària, i que l’article 172. 2 del Reglament general de carreteres, aprovat 
per Decret 293/2003, de 18 de novembre, diu, referint-se al traspàs de vies urbanes, 
que: “A aquests efectes tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà”. 
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Atès que, segons l’article 7.1 del Text refós de la Llei de carreteres, el Catàleg de 
carreteres, que es regula en aquest precepte legal, conté la relació detallada i la 
classificació per categories, amb expressió de totes les circumstàncies necessàries per 
identificar-les, no solament de totes les carreteres de titularitat de la Generalitat, sinó 
també de les carreteres de titularitat de les diputacions, per la qual cosa, una vegada 
dictada resolució favorable al traspàs de titularitat sol·licitat per l’Ajuntament, és 
procedent notificar el contingut d’aquesta resolució al Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de carreteres, per a  la inclusió del traspàs 
acordat en el Catàleg de carreteres, als efectes de la seva actualització i publicació, de 
conformitat amb l’article 7.3. i 7.4 del referit text legal.  
 

Atès que, segons l’article 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, l’aprovació del Catàleg i de les seves 
actualitzacions comporta la incorporació dels diferents trams viaris a les xarxes bàsica, 
comarcal i local. 
 

Atès que, segons l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen 
al Ple de la Diputació les atribucions que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, motiu pel qual, en aplicació del que disposa 
l’article 33.2 ñ), d’aquesta última Llei, i per la remissió que en aquest precepte es fa a 
l’article  47.2, h) del mateix text legal, quan es tracta de transferència de funcions a 
altres administracions públiques, l’adopció de l’acord de traspàs en qüestió és atribució 
exclusiva del Ple de la Diputació, que haurà de ser acordat amb la majoria absoluta 
dels vots del nombre legal dels seus membres, tal com es determina al primer paràgraf 
de l’article 47. 2 de la repetida Llei 7/1985.  
  

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de 
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents 

 

A  C  O  R  D  S 
 

Primer.- Acordar el traspàs de titularitat, a favor de l’Ajuntament de Calella, de 
conformitat  amb la petició formulada per acord del Ple del propi Ajuntament en sessió 
de data 31 de juliol de 2014, del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el p.k. 0,335 de la 
carretera BV-5126, actualment de titularitat de la Diputació de Barcelona de 
conformitat amb l’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, traspàs que s’efectua d’acord amb les 
característiques tècniques del referit tram que es determinen en la fitxa de dades 
geomètriques elaborada per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que es descriu a la part 
expositiva del Dictamen present. 
 
Segon.- Notificar l’acord de traspàs a la Direcció General de Carreteres depenent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inclusió en el Catàleg de carreteres, de conformitat amb el que disposa l’article 
7 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost. 
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Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Calella els presents acords per al seu coneixement 
i als efectes procedents. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant 
el quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (18), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1). 
 
Declaració d’emergència 
 
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8262/14, de data 2 d’octubre 
de 2014, en virtut del qual es declara l’emergència  de les actuacions 
necessàries per pal·liar els desperfectes provocats a causa de l’esllavissament 
com a conseqüència de les pluges caigudes a la BV-4025, p.k. 0,800. T.M. Cercs. 
 
Vist l’informe emès, en data 4 de setembre de 2014, pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal: 
 

“La carretera BV-4025 transcorre pels termes municipals de Cercs i Fígols, i dona 
accés a diversos nuclis dels dos municipis  
 
Durant aquest mes d’agost, han tingut lloc diversos episodis de pluges, que han 
ocasionat un deteriorament del talús que sosté la carretera BV-4025, en les 
proximitats del pk 0+800. En la inspecció efectuada a fi d’agost, s’ha constatat que 
el talús presenta una inestabilitat que obliga  a què s’hagi d’actuar de forma urgent.  
 
A més el punt és sensible doncs està a les proximitats d’una gran escombrera 
carbonífera. 
 
En aquests moments el ferm de la carretera no s’ha vist afectat 
 
En canvi, el talús que la sosté ha patit una forta erosió i està substancialment 
debilitat. Les properes pluges que puguin desenvolupar-se poden agravar encara 
més aquesta situació.  
 
A més es dona la circumstància que hi ha un trànsit habitual d’autocars, que es 
dirigeixen a establiments de restauració de la zona. Aquesta tipologia de vehicle és 
més sensible i exigeix uns mínims resistents que cal garantitzar. 
 
Es proposa la actuació immediata consistent en la excavació fins arribar a terreny 
ferm, i la construcció d’un mur de gabions a tot l’entorn, per a recuperar la estabilitat 
del talús. Aquesta tipologia de mur és idònia, doncs és flexible i s’adapta be a 
possibles deformacions. Una vegada s’entri amb les màquines, es veurà 
veritablement les necessitats, estimant-se en aquest moment en una longitud d’uns 
30 m. 
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Així mateix s’haurà de reparar el embocament de la obra de fàbrica adjacent, i que 
motivat per les mateixes pluges, ha patit desperfectes 
 
Durant les obres no està previst que s’hagi de tallar la carretera, tot i que en alguns 
moments s’haurà de fer trànsit alternatiu. Degut al trànsit existent, no es preveuen 
afectacions importants. 
 
En aquests moments en aquesta zona s’ha ocupat part del carril, per allunyar el risc 
d’esfondrament de la carretera, i per tant que un vehicle pugui caure al precipici. 
Per garantir la seguretat del trànsit de vehicles i persones  i a la vegada el patrimoni 
de la Diputació, cal reparar d’emergència els danys produïts. 
 
El cost aproximat previst per a actuar en aquest punt s’estima en 85.000  euros, 
IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines i sens 
perjudici que aquesta quantitat esdevingui superior ja que en el treball que portarà 
l’estabilització del talús,  s’anirà descobrint les zones concretes que han quedat en 
situació inestable, i que s’han de sanejar per a mantenir la carretera en condicions 
de seguretat per al trànsit. Així mateix, en aquest moment no es coneix a quina 
profunditat es troba la capa de material ferm, i en conseqüència, la alçada del mur. 
 
Es considera com a contractista apte per a realitzar els treballs a Graves i 
Excavacions Castellot SA. 
 
A la vista de l’anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions 
d’emergència.” 

 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 113 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre. 
 
Atès que l’article 274.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu que el President 
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Atès que la despesa inicial aproximada de 85.000,00 EUR, IVA inclòs, podria anar 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/21000 del pressupost de 
l’exercici 2014 d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui 
en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de 
les actuacions. 
 
Atès l’apartat 2.4 b) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del 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, que 
atribueix competència a la Presidència d’aquesta Corporació, per l’exercici, per raons 
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d’urgència, de les competències del Ple i les de la Junta de Govern, donant-ne compte 
a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ: 
 
Primer.- DECLARAR l’emergència per poder fer front a totes les actuacions 
necessàries provocades per l’esllavissament provocat com a conseqüència de les 
pluges a la BV-4025, p.k. 0,800. T.M. Cercs, de conformitat amb l’informe tècnic 
reproduït en la part expositiva de la present resolució. 

 
Segon.- APROVAR el pressupost aproximat de 85.000,00 EUR, IVA inclòs, per poder 
fer front a totes les  despeses derivades de les actuacions, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A0/21000 del pressupost de l’exercici 2014 d’aquesta 
Corporació, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat 
superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les mateixes. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple Corporatiu per a la seva 
ratificació,  en la primera sessió que celebri. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
17.- Dictamen de data 23 d’octubre de 2014, que proposa aprovar el conveni de 
col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà, per a la 
gestió del parc del Castell de Montesquiu. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona el 
parc del Castell de Montesquiu, espai natural protegit mitjançant el Pla especial 
urbanístic aprovat el 30 de juliol de 1986 i modificat el 2 d’abril de 1998, que determina 
un règim de protecció i els objectius de la gestió del Parc. La superfície del parc és de 
546,45 ha dels municipis de Montesquiu, Sora, Santa Maria de Besora i Sant Quirze 
de Besora. El parc conté un important patrimoni arquitectònic vinculat al Castell, que 
n’és l’element més destacat. Tots els edificis i la quasi totalitat del parc són patrimoni 
corporatiu i al llarg dels darrers decennis s’han fet importants inversions encaminades 
a la seva rehabilitació com a equipaments d’ús públic.  
 
El Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai protegit, però 
allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que se’n deriva. En 
aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per 
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit.  
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Els Ajuntaments de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora i Sora 
tenen una part, molt significativa en el cas de Montesquiu, del seu terme municipal 
dins l’àmbit del Pla especial de protecció del Parc del Castell de Montesquiu i 
comparteixen amb la Diputació de Barcelona els objectius de la gestió del Parc, de 
conservació del patrimoni natural i cultural, foment del desenvolupament i promoció i 
ordenació de l’ús social i l’educació ambiental. 
 
Tots aquests Ajuntaments formen part de la subcomarca del Bisaura, que és una 
realitat geogràfica que transcendeix els límits administratius i configura un àmbit 
d’impuls i gestió d’iniciatives conjuntes que depassa els límits estrictes dels municipis i, 
fins i tot, el límit provincial, atès que el municipi de Vidrà també forma part del Bisaura. 
 
L’Ajuntament de Vidrà comparteix amb la Diputació de Barcelona i amb la resta de 
municipis del Bisaura, l’interès per contribuir a l’assoliment dels objectius del Parc del 
Castell de Montesquiu, implicant-se i col·laborant en la seva gestió, motiu pel qual ha 
participat activament els darrers anys al Consell Coordinador del Parc, per invitació 
expressa d’aquest òrgan. 
 
En definitiva, tots els Ajuntaments del Bisaura reconeixen el Parc del Castell de 
Montesquiu com una peça cabdal per al desenvolupament d’estratègies de 
conservació i posada en valor del patrimoni natural i cultural,  d’impuls d’iniciatives per 
al desenvolupament econòmic local i de desplegament de programes culturals i 
educatius, en els seus respectius municipis i, per tant, en el conjunt de la subcomarca.   
   
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 87 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els municipis tenen 
dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics per a 
exercir llurs competències, i també per complir tasques d’interès comú. A aquests 
efectes, tenen capacitat per establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i 
associacions i participar-hi i, també adoptar altres formes d’actuació conjunta. 
 
L’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 
144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació de 
les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques 
per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Segons l’article 30.6 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local (RD 781/86, de 18 d’abril), l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 150.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, són formes de cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals les 
subscripcions de convenis administratius per part de les Diputacions Provincials. 
 
L’art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, regulen els convenis de cooperació i 
col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a 
la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
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atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. Aquesta regulació cal 
complementar-la amb el contingut als articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com als 
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Així mateix és compleix amb els objectius previstos a l’article 57.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la nova redacció donada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, ja que mitjançant aquest conveni es millora l’eficiència en la gestió pública i 
s’eliminen duplicitats administratives, pel fet de posar en comú mitjans personals i 
tècnics sense necessitat  de la creació un nou ens; Alhora es compleix amb la 
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tota vegada que les 
possibles despeses aniran amb  càrrec als pressupostos de les entitats que 
intervenen. 
 
Atès que la vigència  del conveni és de durada indefinida, la competència sobre aquest 
conveni de col.laboració correspon al Ple, en ser la durada superior a quatre anualitats 
i no haver estat objecte de delegació específica en cap altre òrgan, tot això tal com 
explicita l’apartat 14.7.a.1) de la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre 
de 2013 (publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, la protecció dels valors naturals i culturals del Parc del Castell de 
Montesquiu, i la seva vinculació amb l’oferta de serveis i amb la gestió activa del medi, 
considerats com a instrument per a un desenvolupament econòmic sostenible i com un 
agent primordial per a la conservació i millora del paisatge, constitueixen àmbits 
d’interès comú de totes les parts, i per tant, consideren que existeix un interès recíproc 
per subscriure aquest conveni, com a instrument idoni de col·laboració 
interadministrativa i per a aprofundir la implicació dels Ajuntaments en la gestió del 
Parc, d’acord amb l’ordenament jurídic actual. 
 
Per tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i 
Vidrà, per a la gestió del Parc del Castell de Montesquiu, d’acord amb la minuta de 
conveni que es transcriu  a continuació:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
ELS AJUNTAMENTS DE MONTESQUIU, SANT QUIRZE DE BESORA, SANTA 
MARIA DE BESORA, SORA I VIDRÀ, PER A LA GESTIÓ DEL PARC DEL 
CASTELL DE MONTESQUIU 
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I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i 
Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i 
Fargas, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, assistit per la 
secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, representat per la seva alcaldessa Sra. 
................................, en execució de l’acord adoptat per xxxx, de data ........., 
 
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA, representat per la seva alcaldessa 
Sra. ................................, en execució de l’acord adoptat per xxxx, de data ........., 
 
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE BESORA, representat pel seu alcalde, Sr. 
............................, en execució de l’acord adoptat per xxxx, de data ........., 
 
AJUNTAMENT DE SORA, representat pel seu alcalde, Sr. ............................, en 
execució de l’acord adoptat per xxxx, de data ........., 
 
AJUNTAMENT DE VIDRÀ, representat pel seu alcalde, Sr. ............................, en 
execució de l’acord adoptat per xxxx, de data ........., 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona 
el parc del Castell de Montesquiu, espai natural protegit mitjançant el Pla especial 
urbanístic aprovat el 30 de juliol de 1986 i modificat el 2 d’abril de 1998, que 
determina un règim de protecció i els objectius de la gestió del Parc. La superfície 
del parc és de 546,45 ha dels municipis de Montesquiu, Sora, Santa Maria de 
Besora i Sant Quirze de Besora. El parc conté un important patrimoni arquitectònic 
vinculat al Castell, que n’és l’element més destacat. Tots els edificis i la quasi 
totalitat del parc és patrimoni corporatiu i al llarg dels darrers decennis s’han fet 
importants inversions encaminades a la seva rehabilitació com a equipaments d’ús 
públic.  
 
Que el Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai protegit, 
però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que se’n 
deriva. En aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a 
l’administració per a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit.  
 
Que els Ajuntaments de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de 
Besora i Sora tenen una part, molt significativa en el cas de Montesquiu, del seu 
terme municipal dins l’àmbit del Pla especial de protecció del Parc del Castell de 
Montesquiu i comparteixen amb la Diputació de Barcelona els objectius de la gestió 
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del Parc, de conservació del patrimoni natural i cultural, foment del 
desenvolupament i promoció i ordenació de l’ús social i l’educació ambiental. 
 
Que tots aquests Ajuntaments formen part de la subcomarca del Bisaura, que és 
una realitat geogràfica que transcendeix els límits administratius i configura un 
àmbit d’impuls i gestió d’iniciatives conjuntes que depassa els límits estrictes dels 
municipis i, fins i tot, el límit provincial, atès que el municipi de Vidrà també forma 
part del Bisaura. 
 
Que l’Ajuntament de Vidrà comparteix amb la Diputació de Barcelona i amb la resta 
de municipis del Bisaura, l’interès per contribuir a l’assoliment dels objectius del 
Parc del Castell de Montesquiu, implicant-se i col·laborant en la seva gestió, motiu 
pel qual ha participat activament els darrers anys al Consell Coordinador del Parc, 
per invitació expressa d’aquest òrgan. 
 
Que, en definitiva, tots els Ajuntaments del Bisaura reconeixen el Parc del Castell 
de Montesquiu com una peça cabdal per al desenvolupament d’estratègies de 
conservació i posada en valor del patrimoni natural i cultural, d’impuls d’iniciatives 
per al desenvolupament econòmic local i de desplegament de programes culturals i 
educatius, en els seus respectius municipis i, per tant, en el conjunt de la 
subcomarca.   
 
Que la present minuta del conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de 
Barcelona en sessió ordinària del dia xxxxxx. 
 
En conseqüència, la protecció dels valors naturals i culturals del Parc del Castell de 
Montesquiu, i la seva vinculació amb l’oferta de serveis i amb la gestió activa del 
medi, considerats com a instrument per a un desenvolupament econòmic sostenible 
i com un agent primordial per a la conservació i millora del paisatge, constitueixen 
àmbits d’interès comú de totes les parts, i per tant, consideren que existeix un 
interès recíproc per subscriure aquest conveni, com a instrument idoni de 
col·laboració interadministrativa i per a aprofundir la implicació dels Ajuntaments en 
la gestió del Parc, d’acord amb l’ordenament jurídic actual. 
 
Per tot això, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

P A C T E S 
 

Primer.- Objecte del conveni 
És objecte d’aquest conveni la col·laboració i cooperació en la gestió del Parc del 
Castell de Montesquiu, per tal de contribuir de manera conjunta i coordinada al 
compliment dels objectius del Pla especial de protecció del Parc, en els àmbits de la 
protecció i millora del medi natural, dels sistemes agrícoles i del patrimoni 
arquitectònic, el foment del desenvolupament i l’ordenació de l’ús públic vinculat al 
lleure i a l’educació.  
 
Segon.- Desenvolupament del conveni 
Aquest conveni es fa efectiu mitjançant el desplegament acordat de l’estructura, 
marc funcional i normes de funcionament de l’òrgan de col·laboració en la gestió del 
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Parc, que rep el nom de Consell de gestió i té el caràcter de comissió de seguiment 
del conveni.  
 
El desenvolupament del conveni s’efectuarà amb subjecció i dins l’àmbit d’actuació 
previst per la normativa reguladora del Pla Especial del Parc del Castell de 
Montesquiu. 
 
Tercer.- Compromís de la Diputació de Barcelona 
En el marc del present conveni, la Diputació de Barcelona, en aplicació de les 
competències que li atribueix el Pla especial de protecció del Parc del Castell de 
Montesquiu exerceix la gestió del Parc, programant i executant totes les actuacions 
que se’n deriven i garanteix la dotació dels mitjans, humans, materials i econòmics 
necessaris per fer efectiva aquesta gestió. 
 

Quart.- Compromís dels Ajuntaments que signen el conveni 
En el marc del present conveni, els Ajuntaments de Montesquiu, Sant Quirze de 
Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà, en aplicació de les competències que 
els  atribueix l’ordenament jurídic vigent, assumeixen com a propis els objectius del 
Pla especial del Parc del Castell de Montesquiu, col·laborant en la gestió del Parc 
en tots aquells aspectes en que això sigui possible i contribuint, en la mesura de les 
seves possibilitats, amb els recursos propis. 
 

D’altra banda, els Ajuntaments signants d’aquest conveni s’integraran en el Consell 
de gestió, assumint col·legiadament  les responsabilitats i funcions d’aquest 
instrument, acordades mitjançant les directrius que estableix aquest conveni. 
 
Cinquè.- Comissió de seguiment 
Per raó de la naturalesa dels compromisos que defineix aquest conveni, les 
funcions de la Comissió de seguiment són assumides pel Consell de gestió del Parc 
del Castell de Montesquiu, que serà, doncs, l’instrument  que farà el seguiment dels 
objectius del conveni i, si s’escau, interpretarà i aplicarà les disposicions que es 
deriven dels seus pactes, o bé demanarà els informes de naturalesa jurídica i 
administrativa que, si fos necessari, permetin aquesta interpretació i aplicació. 
 
Sisè.- Estructura del Ple del Consell de gestió del Parc del Castell de 
Montesquiu 
El Ple del Consell de gestió del Parc del Castell de Montesquiu es configura com 
una instància de cooperació i coordinació interadministrativa que té, com a funció 
primordial, la gestió del Parc del Castell de Montesquiu, d’acord amb el Pla especial 
del Parc i amb les competències de les administracions que l’integren.  
 
El Consell estarà format pels representants de les institucions següents: 
 Tres representants de la Diputació de Barcelona. 
 Un representant de cadascun dels Ajuntaments signants d’aquest conveni: 

Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà. 
 Un representant del Departament de la Generalitat de Catalunya que exerceixi la 

competència de gestió dels espais naturals protegits. 
 
La Presidència del Consell correspon al president de la Diputació de Barcelona i la 
vicepresidència primera també correspon a la Diputació de Barcelona. Hi haurà una 
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vicepresidència executiva, que serà ocupada per l’alcalde o alcaldessa de 
Montesquiu o per aquell regidor del seu ajuntament en qui delegui la representació 
al Consell de gestió. 
 
El Consell de gestió es podrà dotar, també, d’un instrument de participació del teixit 
associatiu, amb caràcter consultiu, com a mecanisme de definició d’objectius 
comuns, d’intercanvi d’informació i de recollida de propostes, iniciatives i 
suggeriments. 
 
Setè.- La Comissió executiva 
El Consell de gestió es dota d’una Comissió Executiva que actuarà per delegació en 
aquelles funcions que acordi el Consell. La Comissió Executiva estarà formada per: 
 
 Un mínim de dos representants dels ajuntaments, un dels quals és el representant de 

l’Ajuntament de Montesquiu, com a  Vicepresident executiu del consell, qui, en absència 
del President del Consell, exercirà la presidència d’aquest òrgan. El segon representant 
serà escollit entre els restants representants dels ajuntaments per elecció directa, 
exercida, a l’inici de cada mandat, pels cinc representants municipals. 

 Dos representants de la Diputació de Barcelona. 
 El director o directora del Parc natural, que actua amb veu i sense vot, com a secretari o 

secretària de la Comissió executiva. 
 La resta de membres del Consell de gestió seran informats de les reunions de la 

Comissió Executiva i dels temes que s’hi ha de tractar i es podran incorporar a qualsevol 
de les sessions, en funció dels seus interessos.  

 
La funció bàsica d’aquesta Comissió és fer el seguiment dels acords del Consell de 
gestió, formular propostes a l’òrgan rector i participar en la presa de decisions 
pròpies de la gestió del parc en tots aquells àmbits que la decisió no correspongui a 
cap altre organisme ni instància administrativa. També assumirà totes aquelles 
funcions que li siguin encomanades pel Consell de gestió.  
 
La Comissió Executiva determinarà la seva forma de funcionar i en donarà compte 
al Consell de gestió que és qui l’haurà d’aprovar.  
 
Vuitè.- Funcions del Consell de gestió 
Les parts atribueixen al Consell de gestió del Parc del Castell de Montesquiu, en 
exercici de les competències pròpies de les administracions que l’integren, les 
funcions següents: 
 
a) L’establiment, d’acord amb les disposicions reguladores del Parc, de les 

directrius per a exercir la gestió del Parc. 
b) La formulació i proposta d’aprovació inicial de les figures de planejament que es 

derivin del pla especial i en despleguin la seva gestió (pla de conservació, pla 
d’ús públic, pla de desenvolupament...) 

c) La formulació i aprovació del programa anual d’actuacions. 
d) La formulació i proposta d’aprovació de la distribució anual del pressupost, 

d’acord amb les partides aprovades per la Diputació de Barcelona i d’altres fonts 
de finançament. 

e) La supervisió de l’execució del programa d’actuació i l’aprovació inicial de la 
memòria anual de gestió. 
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f) La coordinació i el seguiment de les actuacions de les diferents administracions 
actuants, que afectin l’espai protegit. 

g) Les de proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del 
Parc, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors i per a 
l’afavoriment de les activitats que contribueixin al desenvolupament rural 
sostenible. 

h) Les d’instar la revisió o modificació del Pla especial del Parc de Montesquiu. 
i) L’aprovació, si s’escau, dels reglaments de funcionament intern de la Comissió 

Executiva i de l’òrgan de participació del teixit associatiu quan es creï.  
 
Novè.- Funcions de la presidència del Consell de gestió 
a) Les de representar el Consell de gestió davant tot tipus de persones públiques, 

privades, físiques i jurídiques. 
b) Les d’executar i tutelar els acords del Consell, així com adoptar les mesures 

addicionals que exigeixin el seu millor compliment. 
c) L’elaboració de l’ordre del dia de les reunions del propi Consell d’acord amb 

l’òrgan gestor. 
d) Les de convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell. 
e) Totes aquelles que li siguin delegades pel Consell. 
f) Quan les funcions del president del Consell siguin assumides per un dels 

Vicepresidents, les assumirà de manera íntegra. 
 
Desè.- Vigència del conveni 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i tindrà una durada indefinida si 
cap de les parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos.  
 
Onzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de 
caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés 
durant la vigència del present conveni. 
 
Dotzè.- Modificacions del conveni 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. 
 
Tretzè.- Causes d’extinció del conveni 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per renúncia expressa la qual s’haurà de fer per escrit i amb una antelació no 

inferior a 30 dies. 
c) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
d) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les 

actuacions que en constitueixen l’objecte del conveni. 
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e) Per l’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 
qualsevol de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i 
perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució serà 
automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer, des de la notificació practicada. En supòsit de litigi, per 
a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

f) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
g) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
h) Per la modificació de l’estatut jurídic de qualsevol de les parts. 
i) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Catorzè.- Marc normatiu del present conveni 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els 
articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Quinzè.- Jurisdicció competent 
Les parts col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i 
d'eficàcia perquè el conveni pugui ser desenvolupat amb èxit. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran resoltes per acord de les parts i, si no fos possible aquest acord, es 
comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa”. 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les parts signants del conveni, als efectes 
escaients. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (1). 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenten els Grups d’ERC-AM, CiU, PSC-PM i ICV-EUiA-EPM, de 
la Diputació de Barcelona, de suport a les persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica per tal de garantir el subministrament energètic bàsic. 
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El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat 23 de desembre de 
2013, el Decret Llei 6/2013 pel qual es modificava la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, amb el qual s’establia que entre els mesos de 
novembre a març, les famílies que ho acreditessin quedaven protegides dels talls de 
subministrament dels serveis d’electricitat i gas.  
 
Aquesta regulació respon a la necessitat, i convenciment, que les administracions 
públiques han de vetllar pels drets bàsics de la ciutadania, especialment d’aquelles 
persones que pateixen, per circumstàncies diverses, una nivells de major vulnerabilitat 
social.  
 
La crisi econòmica ha sacsejat la quotidianitat de moltes famílies, en molts aspectes, i 
les dades ens demostren que estem davant una problemàtica molt important. Es 
calcula que unes 300.000 famílies catalanes, un 10,9% de les llars, tenen dificultats 
per mantenir casa seva a una temperatura adequada, tenen problemes per pagar les 
factures de llum o gas. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha 
alertat que a l’inici de la crisi aquest percentatge es situava en el 5,4%. Per tant, 
aquesta problemàtica s’ha accentuat amb els darrers anys, motiu pel qual la 
preocupació dels ajuntaments, que mitjançant els serveis socials municipals afronten 
les demandes i les situacions de dificultats de les famílies que es troben en 
circumstàncies de no poder cobrir les seves necessitats bàsiques de llum i gas, és 
també creixent.  
 
La Diputació de Barcelona, atenta a aquesta preocupació del món local, està duent a 
terme un seguit d’actuacions de caràcter transversal que inclouen el suport tècnic i 
econòmic de l’àrea d’Atenció a les persones als serveis socials municipals, la 
realització de més d’un centenar de cursos de formació, organitzats des de l’àmbit de 
Consum, adreçats a assistents i treballadors socials municipals sobre les factures 
d’electricitat, gas i aigua, o la participació, des de l’Àrea de Territori i sostenibilitat, en 
l’organització de la jornada “Eines per l’acció contra la pobresa energètica” celebrada a 
Sabadell aquest estiu. Addicionalment, la Diputació de Barcelona també participa 
activament en la Taula de pobresa energètica constituïda per la Generalitat de 
Catalunya de la que en formen part, també, les associacions municipalistes, les 
entitats del Tercer sector, agents socials implicats i les empreses proveïdores dels 
subministrament bàsics. I en paral·lel, també està en procés de formalitzar dos 
projectes més: d’una banda, un conveni específic amb el Departament de Benestar i 
Família i l’Institut Català de l’Energia per a l’organització i el desenvolupament 
d’activitats formatives seguint les recomanacions del Síndic de Greuges recollides en 
el seu informe de 2013 i, de l’altra, el desenvolupament del Banc d’Energia juntament 
amb entitats del Tercer Sector com a fórmula per revertir socialment l’estalvi generat 
per l’aplicació de mesures d’eficiència energètica. 
 
El Tribunal Constitucional ha suspès la reforma de la llei del Codi de Consum de 
Catalunya, admetent a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol, quan s’estava 
produint el debat sobre el desplegament de l’esmentat Decret Llei. El govern del PP 
al·lega una invasió de competències estatals en matèria de regulació energètica. La 
realitat, no obstant, és que amb aquest recurs, lluny de posar solucions a les famílies 
més vulnerables, el govern espanyol no actua i impedeix actuar a la Generalitat de 
Catalunya en defensa de la ciutadania que pateix pobresa energètica. Mantenint amb 
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fermesa la voluntat d’evitar que aquests milers de persones pateixin a casa nostra talls 
de subministrament elèctric i de gas, especialment a les portes de l’hivern.  
 
La insensibilitat i indiferència de l’estat espanyol, a més a més, es corrobora amb el fet 
que, per exemple, ha estat incapaç de transposar les últimes directives europees que 
aborden aquesta qüestió: ni la directiva del Mercat interior d’electricitat (2002/91/CE)   
ni la de Directiva sobre normes comuns per el mercat interior de l’electricitat 
(2009/72/CE). 
 
Al mateix temps, tots som coneixedors que la tarifa elèctrica acumula un deute per 
consums passats de 30.000 milions degut a la insostenibilitat del sistema, a banda de 
la fiscalitat que s’hi aplica, de manera que tot plegat repercuteix en un sobrecost tarifari 
que encara accentua més la dificultat dels sectors més desfavorables a l’hora 
d’afrontar les seves obligacions i pagar els subministraments.  
 
Per tots aquests motius, els grups d’ERC-AM, CIU, PSC-PM I ICV-EUiA-EPM de la 
Diputació de Barcelona proposen els acords següents: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig al recurs d’inconstitucionalitat aprovat pel Consell de 
Ministres del Govern espanyol el 26 de setembre d’enguany i admès a tràmit pel 
Tribunal Constitucional el passat 22 d’octubre,  que paralitza el desenvolupament del 
Decret Llei 6/2013 que vetlla per a què les famílies vulnerables no pateixin talls de 
subministrament dels serveis d’electricitat i gas.  
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a acordar amb les entitats municipalistes un 
nou Decret contra la pobresa energètica on els serveis socials dels ens locals puguin 
informar preceptivament abans de produir-se talls de subministrament. No es podrà 
realitzar cap tall energètic sense què l’Ajuntament, prèvies diligencies amb l’operador 
privat si fou el cas, faci un informe preceptiu. S’iniciaran urgentment la modificació dels 
reglaments i protocols oportuns amb les distribuïdores perquè això sigui possible 
 
Tercer.- Manifestar el suport al conjunt d’actuacions de les diferents administracions 
catalanes amb l’objectiu de facilitar un subministrament energètic suficient a les 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica, energètica o temporal. 
 
Quart.- Manifestar, la necessitat de seguir treballant per vertebrar un conjunt d’accions 
què permetin l’aplaçament del pagament de la despesa bàsica energètica de les llars, i 
si s’escau la condonació o l’exempció de pagament. 
 
Cinquè.- Instar les administracions  a donar suport al desenvolupament del Banc 
d’Energia per tal de fer front als subministraments bàsics d’aquelles famílies en risc de 
vulnerabilitat que ho acreditin. 
  
Sisè.- Fer arribar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Presidència del 
Govern espanyol. 
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La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Abans de res, 
voldria agrair tota la col·laboració i les aportacions dels grups sotasignats d’aquesta 
moció. En segon lloc, em sap greu haver impulsat aquesta moció perquè no l’hauria 
d’haver presentat mai, ja que és evident que les administracions públiques han de 
vetllar pels drets bàsics de la ciutadania, especialment els d’aquelles persones que 
passen més dificultats i són més vulnerables per obtenir els serveis considerats bàsics 
en el nostre país,i ho hem hagut de fer.  
 
Ho hem hagut de fer perquè, tot i haver una mobilització social i política notabilíssima, 
tot i que el Parlament de Catalunya ha impulsat que el Govern de la Generalitat fes un 
decret on es modificava el Codi de Consum de Catalunya per tal de poder atendre 
aquestes situacions de vulnerabilitat, això ha estat immediatament recorregut, una 
vegada més, pel Govern central davant el Tribunal Constitucional. El decret ha quedat 
suspès i, un cop més, s’ha vist la insensibilitat de l’Estat envers la quotidianitat de la 
gent que pateix. 
 
Es dóna, a més, una circumstància força singular: Catalunya aplica la directiva 
europea sobre el mercat interior d’electricitat (MIE) però, en canvi, l’Estat espanyol no 
sols no la transposa sinó que no transposa tampoc la directiva europea sobre normes 
comunes del MIE i, a més, la recorre. És el que ens faltava i, per tant, ens trobem en 
una situació, malauradament clàssica en aquest mandat, on la ciutadania es veu 
clarament perjudicada per les accions del Govern central. 
 
Aquesta moció intenta no deixar-ho córrer. Si veiem què diu la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, sempre hi ha un percentatge de famílies catalanes, 
al voltant del 5%, amb aquestes dificultats. Fruit de la crisi, aquest percentatge arriba a 
l’11%. Crec que aquesta moció intenta dir: “Escoltin, no ho deixem córrer”. Hi ha un 
paper de la Diputació que s’ha anat desenvolupant i nosaltres considerem positiu 
perquè és el que li correspon. Demanem al Govern de la Generalitat que continuï 
insistint per trobar els canals per poder aplicar totalment o parcialment les 
modificacions que havia fet en el Codi de Consum per tal de poder cobrir les 
necessitats d’aquestes famílies. També demanem que hi hagi un paper més destacat 
per part dels ajuntaments, a qui sempre toca rebre i atendre les persones que sovint 
es dirigeixen a ells per resoldre situacions difícils. També incorporem alguns elements, 
fruit de les reflexions produïdes a la societat civil, que poden ser d’interès, com el Banc 
d’Energia, que és un element per revertir en la societat les mesures d’eficiència 
energètica que tots compartim i, en definitiva, una reflexió sobre la insostenibilitat del 
sistema elèctric espanyol. La diferència entre el cost de generar energia i el preu de 
venda és la més alta de la UE. Tenim una de les més cares energies de la UE, però el 
marge entre el cost de producció i el preu de venda és el més gran de la UE, cosa que 
marca clarament un sistema insostenible de subministrament energètic. 
 
Per tots aquests motius i per tal que les entitats municipalistes tinguin un paper en el 
decret contra la pobresa energètica, amb la voluntat de rebutjar aquest recurs 
d’inconstitucionalitat aprovat pel Govern central el 26 de setembre de 2014, per tal de 
manifestar el suport al conjunt d’accions de les diferents administracions que s’ha anat 
produint i per tal de trobar els canals per ajornar el pagament de la despesa energètica 
bàsica de les llars i, si s’escau, l’exempció d’aquest pagament, hem presentat aquesta 
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moció que, com he dit al principi, ha estat clarament enriquida per les aportacions de 
les altres forces polítiques, cosa que agraïm. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Primer de tot, agrair la 
predisposició que ha tingut el Grup d’ERC-AM per acceptar propostes i esmenes de la 
resta de grups, i fer només un parell de reflexions. 
 
Condemnem, òbviament, el recurs del Govern central davant el TC sobre el Decret de 
la Generalitat tot i que, en el seu dia, ja vam debatre i anunciar, quan vam aprovar una 
moció sobre aquest Decret, que no compartim l’efectivitat del Decret per pal·liar la 
situació d’aquelles persones que, en aquests moments, estan patint pobresa 
energètica en el nostre país. Tot i així, crec que ens hem de felicitar perquè, a 
diferència del debat anterior, tots els grups accepten avui que hem de caminar cap a la 
solució del problema d’aquelles persones que no han pogut fer front a llurs despeses 
energètiques. Crec que és un pas endavant i agraeixo que s’hagi incorporat la 
proposta que el meu Grup ha fet al text de la moció. Agrair, també, que hi hagi un 
esment explícit, proposta del meu Grup, al fet que, en la propera legislació que faci el 
Parlament de Catalunya per combatre la pobresa energètica, es doni el paper principal 
als serveis socials municipals per emetre un informe preceptiu abans de cap tall de 
subministrament. Com bé deia el senyor Portabella, són els ajuntaments i llurs serveis 
socials qui han de determinar quina és la situació d’emergència d’algunes famílies, i 
això que estem dient sobre l’abast i l’efectivitat del Decret que estava vigent no sols ho 
diem nosaltres. La coordinadora de treballadors socials de Catalunya, també. Molts 
ajuntaments, també. L’Assemblea de treballadors aturats de Catalunya, també. Només 
llegiré un fragment: “Ens sentim decebuts i burlats davant una limitació temporal 
absurda i irracional. Les persones i les famílies sense feina ni recursos necessitem 
aquests serveis bàsics de llum, aigua i gas durant tot l’any per cuinar, il·luminar les 
llars, mantenir el funcionament de la nevera per conservar els aliments, rentar la roba, 
etc. El Decret aprovat mostra una gran insensibilitat social i poc sentit de la realitat en 
exigir el pagament del deute pel subministrament d’aquests serveis a persones i 
famílies que, sense ocupació ni recursos suficients, seguiran sense poder fer front al 
deute acumulat.” El Govern del PP ha presentat un recurs contra el Decret vigent i, 
segurament, presentarà un altre contra el Decret que tornem a aprovar en el 
Parlament, però ja hem iniciat un camí per ser sobirans, per tenir plenes 
competències. Volem legislar sobre els nostres afers. El Govern del PP continuarà 
recorrent però crec, afortunadament, que l’aprovació d’aquesta moció aquí per part 
dels grups que l’hem signat demostra que ens hem pogut posar d’acord amb voluntat 
per esmenar aquelles deficiències que tenia el Decret vigent, les quals ja vam 
denunciar en el seu dia tant aquí com en el Parlament.  
 
Tot seguit intervé el Diputat del Grup Popular,  Sr. García Bragado, qui diu: “El 
motivo real por el cual el portavoz de mi Grupo decidió darme la oportunidad de 
defender nuestra postura fue, una vez hecho el comentario, que no entendió 
prácticamente nada y le pareció oportuno que yo interviniese. A ver si me extiendo 
más que el señor Portabella. 
 
Aunque el tema no es para muchas bromas, sí que voy a aclarar algunos puntos. Se 
habla de la vulnerabilidad de las personas y con datos que creo que son de ayer, por 
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parte de Cáritas, esta situación ya existía con anterioridad a los actuales gobiernos 
tanto del PP como de CiU. Es decir, es cierto que veníamos de una parte de fragilidad 
y ahora ésta se ha convertido en ruptura por parte de muchas familias a quienes la 
crisis está afectando más gravemente. No obstante, si estuviéramos en el Gobierno 
central, sí que entenderíamos, o yo así lo entendería, al menos, que generar diecisiete 
leyes o códigos de consumo me parecería una barbaridad, máxime cuando, todos 
estaremos de acuerdo, las características de este Ejecutivo tienden a conseguir una 
unidad de mercado y la consiguiente racionalización del marco legislativo encaminado 
a tal fin. Y no les pedimos que estén de acuerdo pero sí que reconozcan, al menos, la 
coherencia del Ejecutivo. Les recuerdo que la coherencia es, según la RAE, una 
actitud lógica y consecuente con una posición anterior.  
 
De todas formas, si me permiten, para que no piensen que vamos contra todos, sí que 
echamos de menos una alternativa a la pobreza energética y vamos a proponerles, 
ante esta falta de alternativas por parte del Ejecutivo, creo que así no es, actuar 
directamente sobre otras políticas que inciden sobre la pobreza energética. De hecho, 
este documento puede ser hallado en Internet y define la pobreza energética, 
enfocada por ustedes desde un punto de vista del precio de la energía cuando, en 
realidad, no sólo se basa en éste sino que también está relacionado con la renta 
familiar (transferencias de renta) y la calidad de la vivienda (eficiencia energética de la 
vivienda). Creo que no es necesario poner ejemplos. Por tanto, si se puede incidir en 
estos valores, se puede hacer otro tipo de políticas públicas encaminadas a enfrentar 
esta problemática. Entonces, bueno, aquí se han explicado una serie de cosas que 
entiendo factibles para reducir no la tarifa sino la necesidad de las familias de destinar 
sus recursos a tener unas apropiadas condiciones de vida. Por tanto, acabo, decir que, 
en la modificación que han hecho en la moción, no queda claro qué significaría esa 
condonación que proponen, la cual tiene un coste, y no queda claro quién ha de 
asumir ese coste. Porque hay que pensar que, si esto va en perjuicio de las eléctricas, 
estas últimas verán reducidos sus márgenes de beneficio y, a la larga, se verán 
perjudicadas las infraestructuras del servicio y, por lo tanto, los usuarios también se 
verán perjudicados. Por tanto, termino, como encontramos esta moción bastante pobre 
y falta de propuestas, votaremos en contra”. 
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistas de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Diaz, qui diu: Aquest és un tema que ens preocupa i no és 
un tema per fer broma. Segurament, el senyor García Bragado en feia perquè no tem 
que li tallin el consum al seu habitatge, però és un tema que ens preocupa, i molt, 
sobretot a les portes d’un nou hivern, per la qual cosa celebrem la iniciativa, per part 
del Grup d’ERC-AM, de presentar la moció amb celeritat, tan aviat com vam saber que 
s’havia suspès aquest Decret i celebrem que s’hagi arribat a aquesta nova versió. El 
senyor García Bragado ens preguntava una sèrie de coses a les quals no estic en 
disposició de contestar. No. Afirmava una i en preguntava una altra. Si aquesta moció 
és pobre, crec que han tingut l’oportunitat de presentar esmenes per enriquir-la i no ho 
han fet perquè, amb la mateixa diligència i celeritat amb què el Govern central ha 
presentat aquest recurs que ha provocat la suspensió del Decret, podia haver 
presentat o aprovat la legislació necessària per poder cobrir una problemàtica que és 
molt important. Per tant, amb les mateixes presses que té per anar al TC, si realment 
creu que hi ha una invasió de competències, podia haver presentat una legislació per 
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permetre que aquestes famílies, que realment ho estan passant malament sense 
saber si podran o no pagar llur consum puguin resoldre aquest problema. 
 
La pregunta és: Qui deixa de pagar aquesta despesa? Jo sí que sé qui la pagarà: els 
ajuntaments, com sempre. No sé qui no pagarà. Perquè, mentre que uns presenten 
recurs d’inconstitucionalitat i nosaltres fem el que aquí ens pertoca, aprovar aquesta 
moció, discutint qui ha de pagar i qui no, no ens quedarà altre remei que, amb els ajuts 
d’emergència dels ajuntaments, poder pagar els consums d’aquelles famílies que 
estan en una més que vulnerable situació. Per tant, la resposta és clara: no seran les 
distribuïdores ni les operadores ni el Govern central sinó que seran, de nou, els 
governs locals qui hauran de carregar aquest nou pes a les portes d’un nou hivern. 
 
Bé, evidentment, és per això que hem donat suport a aquesta moció i, tot i que el 
Decret, permetin-me dir-ho, no era la solució perquè no donava cobertura a totes 
aquelles famílies que ho estan passant malament sinó a una part petita, ja era un 
primer pas, una iniciativa, sempre esperant que el Govern de la Generalitat pugui 
donar resposta a aquestes situacions tan difícils que estem vivint encara avui dia.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García 
Cañizares, qui diu: De fet, estem satisfets pel fet d’arribar a acords amb la majoria 
dels grups de la Diputació, cosa que demostra que, quan volem, ens podem posar 
d’acord en poc temps, per la qual cosa volia remarcar aquesta primera qüestió. La 
segona o la tercera de les que aniré dient. Fixeu-vos que estem discutint sobre un 
Decret del Govern de la Generalitat que, de nou, té un recurs d’inconstitucionalitat. El 
Decret se suspèn. És greu que estigui passant això i que no estiguem parlant d’una 
vulneració dels drets dels ciutadans ni que aquest Decret pugui perjudicar o no els 
ciutadans, sinó que estiguem discutint sobre qui té o no la competència, fet més greu 
del que sembla perquè tractem temes delicats, com la pobresa energètica, una part 
molt important de la pobresa i, per tant, quan un decret se suspèn, no sabem quan 
trigarà el TC a resoldre ni sabem en quin sentit es resoldrà, ni si l’Estat legislarà o no, 
ni sabem a qui protegirà aquesta legislació en cas afirmatiu, però sí sabem una cosa 
que deia la companya del PSC. Sabem qui són els perjudicats: famílies amb una 
situació complicada, amb gent gran, amb infants, que pateixen i patiran aquest risc de 
no poder tenir llurs llars en unes condicions habitables durant l’hivern. I sabem una 
altra cosa que aquí hem sabut molts cops: qui pagarà. Serem els ajuntaments. I així 
serà perquè, com ja hem dit, som la primera administració i la més propera al ciutadà, 
qui s’acosta als seus representants, cosa molt normal. Per tant, ja sabem que, en 
aquestes situacions, qui rep les conseqüències és el ciutadà i qui intenta pal·liar-les és 
l’administració més propera: l’ajuntament.  

 
Per això hem engegat, des d’aquesta casa, una pila de programes adreçats a la 
pobresa i als serveis socials, tant en 2013 com en 2014. Vam engegar els programes 
d’emergència social, que cobrien aquestes qüestions. Hem format i formem part de 
diverses meses que intenten pal·liar tots els temes de pobresa i, específicament, els 
de pobresa energètica. Hem format professionals municipals per tal de treballar en 
aquest àmbit. Hem intentat contínuament donar aquests serveis i diners per intentar 
resoldre aquestes situacions. I sorprèn que, amb tota aquesta feina que fem des de 
l’Administració local, un Decret que ve d’una instància superior del país quedi anul·lat 
per una qüestió de competències, fet que no podem entendre ni l’entendrem de cap 
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manera. Fins i tot hem arribat a treballar qüestions, a les quals algun portaveu feia 
menció, d’estalviar energia per tal de, en una segona fase, poder utilitzar a escala local 
aquests diners estalviats per ajudar aquestes persones que tenen problemes de 
pobresa energètica. Tot això és així. Acabo perquè m’estan avisant. Sempre cito 
frases que em semblen intel·ligents. Perdoneu-me per repetir el que va dir Ortega y 
Gasset, perquè sempre ens acabem deshumanitzant en parlar de competències. Deia 
així: “El tigre no pot deixar de ser tigre. Els humans estem en constant risc de 
deshumanitzar-nos.” Potser ens estem deshumanitzant en comptes d’ajudar la gent, 
que és la nostra obligació i missió.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (18), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (1) i 
el vot en contra dels diputats assistents del Partit Popular (5) abstencions, sent el 
resultat definitiu de 43 vots a favor i 5 vots en contra. 
 
2.- Moció que presenten els Grups de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA-EPM i ERC-AM, de 
la Diputació de Barcelona, en relació amb la prospecció i explotació 
d'hidrocarburs no convencionals per mitjà de la fracturació hidràulica 
 
La progressiva escassetat de recursos energètics fòssils convencionals i l’augment 
sostingut del preu del petroli i del gas natural en els mercats internacionals en els 
darrers anys han fet econòmicament viable l’activitat d’extracció de recursos 
energètics fòssils no convencionals. Com a resultat d’aquesta evolució, els recursos 
energètics fòssils no convencionals augmenten progressivament la seva contribució al 
subministrament mundial de recursos fòssils. 
 
Això ha provocat una modificació molt significativa de les reserves explotables de 
combustibles fòssils, i ha alterat la geopolítica d’aquests recursos. En principi, els 
països que ho han començat a aplicar han guanyat, aparentment, independència 
energètica, i gràcies al menor cost d’explotació han guanyat competitivitat per a les 
seves indústries.  
 
Alhora, però, aquest tipus d’explotacions han anat acompanyades de controvèrsia 
social i han comportat l’aparició de moviments de crítica pels seus possibles impactes 
ambientals. Calia, doncs, obtenir més i millor informació d’una tècnica poc coneguda 
en el seu funcionament i en les seves conseqüències. Una tècnica que semblava poc 
fiable i potencialment perillosa i que generava informacions contradictòries.  
 
La creació, a instàncies del Govern de la Generalitat, del Grup d’experts sobre la 
investigació i l'extracció d'hidrocarburs amb la tècnica de fractura hidràulica i els 
treballs de la Comissió d’estudi creada específicament pel Parlament de Catalunya 
han contribuït de manera decisiva a aportar més coneixement sobre aquesta tècnica i 
les seves conseqüències a Catalunya. 
 
Les conclusions d’aquests treballs han estat recollides a la Resolució 794/X del 
Parlament de Catalunya rebutgen l’aplicació d’aquesta tècnica a Catalunya per motius 
tant econòmics com mediambientals i, també, socials. 
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Per tot això, i d’acord amb el que disposa el Reglament Orgànic, la Diputació de 
Barcelona vol manifestar el seu posicionament i aprovar la següent 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona acorda 
 
1. Assumir com a pròpies les conclusions de la Comissió d’estudi dels permisos de 
prospecció i explotació d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació 
hidràulica adoptades pel Ple del Parlament de Catalunya aquest mateix mes. 
 
2. Rebutjar de manera definitiva l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràulica, atès 
que actualment aquesta pràctica és agressiva amb el consum de recursos, 
inapropiada per a ésser considerada una font potencial d’energia autòctona, una greu 
amenaça per a la preservació del paisatge i les potencialitats pròpies dels territoris 
rurals i una opció perillosa per als recursos naturals del territori. 
 
3. Rebutjar la impugnació del Govern de l'Estat davant del Tribunal Constitucional 
contra la Llei Antifracking aprovada pel Parlament de Catalunya i instar el Govern de la 
Generalitat a presentar, amb la màxima celeritat, els recursos jurídics pertintents per a 
la defensa de les competències estatutàries en matèria d'ús del sòl i del subsòl. 
 
4. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de l’estat, a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya, als 
Ajuntaments de les comarques de Barcelona, a tots els grups parlamentaris i a les 
dues entitats municipalistes. 
 
La Presidència, cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup de Convergència i 
Unió, Sr. García Cañizares, qui diu: Amb aquesta moció, pretenem fer costat a un 
informe realitzat pel Parlament de Catalunya respecte al fracking (extracció de mineral 
per pressió de la roca, especialment gas), el qual acaba dient coses definitives. La 
primera conclusió definitiva és que no hi ha, a Catalunya, cap possibilitat d’extreure 
suficients recursos fòssils perquè sigui viable qualsevol tècnica semblant. Segona, 
molt important, a més de no haver-hi cap recurs, l’afectació mediambiental és brutal 
tenint en compte que, a més de no existir recursos, la pèrdua mediambiental és 
impressionant. No val la pena, diu l’informe. I la tercera qüestió, que hem anat veient 
mentre estudiàvem aquesta qüestió, és que hi ha més opinió que coneixement. S’han 
emès diverses opinions per tot arreu i s’han realitzat diversos informes, però d’estudis 
empírics demostrables que provenen dels EUA, i comparables amb Catalunya, n’hi ha 
pocs i, per tant, tenim poc coneixement sobre com funciona aquest sistema 
d’extracció. Per tant, el Parlament diu que som un territori lliure de fracking i, 
evidentment, el que pertoca a la Diputació, com a representant dels municipis de la 
demarcació, és declarar aquests municipis lliures, també, de fracking.  
 
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya 
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: A banda de l’ordre, repetir-me en els 
arguments. Els ha explicat molt bé el senyor Garcia Cañizares. Després d’un important 
període de temps, una comissió d’estudi del Parlament ha estat precisament estudiant 
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i treballant aquest tema amb unes conclusions que finalment hem vist aprovades. 
Assumir aquest compromís era oportú i important. També fora important que 
poguéssim llegir aquestes conclusions, una feina important i rigorosa i, torno a dir, 
sense repetir, que aquesta és una pràctica perillosa i agressiva envers els recursos 
naturals del territori, per la qual cosa és important que puguem expressar, des del 
mateix territori, que no és aquest el camí a causa de les alternatives energètiques que 
tenim. Les alternatives en què hauríem de pensar seriosament són aquelles energies 
renovables molt més respectuoses amb el medi ambient i el territori. 
 
Hi ha una cosa important, el tercer punt de la moció, on mostrem, de nou, el rebuig del 
recurs del Govern central davant el TC contra la Llei anti-fracking aprovada pel 
Parlament. Un nou recurs. Sembla que estan donant molta feina al TC. Som signants 
d’aquesta moció i hi votarem a favor, com no podria ser d’una altra manera. 
 
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, qui diu: Brevemente. 
Nosotros votaremos en contra porque encontramos que no podemos cerrar las 
puertas a nuevas vías alternativas y complementarias de obtener energía, y más 
teniendo en cuenta que el Ministerio ya avisó, en su día, que aquellas extracciones 
perjudiciales para el medio ambiente no serían autorizadas. Cerrar las puertas a 
métodos que ya existen desde 1940 suena más a una conclusión política que técnica. 
Entendemos que, para abaratar la energía y ser más autosuficientes, no podemos 
cerrar las puertas a aquellos métodos que tenemos en la mano siempre y cuando 
garanticen la seguridad de las personas y la sostenibilidad del medio ambiente. En 
este sentido, votaremos en contra porque las conclusiones son más políticas que 
técnicas”. 
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Avui hem après una cosa 
nova: el fracking té a veure amb les energies alternatives, una contribució a la política 
energètica global que avui ens ha fet aquí el PP. Per tant, ja sabem que el fracking va 
vinculat a les energies alternatives i, quan impulsem plans de desenvolupament de les 
energies alternatives, vigilem que no ens colin un gol. Alguns matisos. Un de nou i un 
altre, ja esmentat, però crec que s’ha de reiterar. Més enllà que el fracking fos rendible 
per la quantitat d’energia extreta en el país, creiem que la riquesa d’un país no es 
mesura sols per la quantitat d’energia generada o pels seus recursos econòmics, sinó 
que la riquesa d’un país també es mesura pels seus paisatges i per la qualitat de vida 
dels seus habitants, per la qual cosa, més enllà de ser no rendible el fracking a 
Catalunya, celebrem la conclusió del Parlament i n’estem satisfets. Hem estat molt 
preocupats, hi ha hagut molta preocupació al territori català i també al territori de la 
demarcació sobre si s’utilitzaria o no aquest mètode a Catalunya. Per últim, dir que 
condemnem el recurs al TC contra una resolució del Parlament i m’imagino que, si 
segueixen així les coses, en breu caldrà obrir oposicions per cobrir places d’advocats 
de l’Estat ja que el TC no tindrà prou abast.  
 
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Realment, l’extracció de combustibles 
fòssils no convencionals mitjançant això de la fractura hidràulica ha tingut un enorme 
impacte polític, econòmic i energètic i ha canviat la geopolítica dels recursos derivats 
del petroli amb escreix, la qual cosa no és un tema menor. Canadà i els EUA han 
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aconseguits uns certs beneficis mentre que França ha prohibit explícitament el fracking 
i la UE intenta col·locar les explotacions de fracking a Hongria i Romania perquè cap 
del països fundadors de la UE no les vol a casa seva. Llavors resulta que el Parlament 
de Catalunya fa la seva feina ben feta; fa una comissió; s’arriba a unes conclusions 
que diuen, primer, que no hi ha gaire recursos aquí i que l’impacte del fracking seria 
enorme; diem que no el volem aquí; i vet aquí que, un cop més, el Govern central 
torna a recórrer davant el TC. Vèiem, en la moció anterior, que l’argument eren els 
temes socials i, ara, són els temes energètics vinculats al subsòl. És insuportable, per 
a un país, per a una comunitat humana, tenir a sobre un Estat que impugna qualsevol 
decisió del seu Parlament encara que sigui a partir d’una decisió prèvia d’una comissió 
d’experts. I així estem. Poden explicar-ho d’una manera o altra, però aquest és el 
tema. Vostès bloquegen tot, recorren tot, no donen cap solució a res i el que acaba 
passant és que no entren realment en la qüestió de fons, perquè, en el fons, estem 
parlant d’un clàssic: com es conten les coses. Perquè pot venir algú que digui que li 
surt molt més a compte fer el fracking ara i, per l’altre costat, per això hi ha hagut tant 
rebombori social i ambiental, s’ha de comptar quant de temps passarà sense poder 
aprofitar altres recursos. A més del model energètic, ja per si mateix molt rellevant, i de 
l’impacte sobre el territori, hi ha un impacte sobre la gent, social, ambiental, 
paisatgístic... Això contamina aigua,  se li diu fracturació hidràulica, per moltes 
dècades. I Catalunya és un país de clima mediterrani, amb l’aigua que té i on plou com 
plou, i té altres recursos propis del camp que poden ser útils, per la qual cosa rebutjar 
la manera amb la qual es conten les coses, rebutjar el fet de posar, en un costat, el 
que significaria aconseguir aquests recursos i l’estalvi corresponent però, per l’altre 
costat, posar l’impacte i el temps que durarà aquest darrer, és senzillament negar 
l’evolució, la modernitat, el que hauria de ser un principi bàsic de la política, l’actuació 
racional, i negar com es resolen les coses. En comptes d’això, el TC.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (18), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (1) i 
el vot en contra dels diputats assistents del Partit Popular (5) abstencions, sent el 
resultat definitiu de 43 vots a favor i 5 vots en contra. 
 
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre els 
números 7813 al 9211, ambdós inclosos, de l’any 2014, i els acords adoptats per la 
Junta de Govern corresponent a la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2014.   
 
A continuació a la Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. 
Cayuela, qui diu: No és per un prec ni una pregunta. Tal com vaig comentar al 
president i a la Comissió Informativa la passada setmana, aquesta tarda, al Ple del 
meu municipi, Cerdanyola del Vallès, renunciaré a l’acta de regidor i, per tant, 
automàticament perdo, tal com m’han dit aquí, la condició de diputat provincial. I, 
sapigueu que és el darrer Ple al qual vinc aquí a la Diputació de Barcelona. Ha estat 
un plaer i una experiència molt positiva. Porto molts anys de regidor i no havia tingut 
mai la possibilitat de conèixer la Diputació des de dins i ara sí. He vist la feina que fa la 
Diputació envers els ajuntaments i les persones. Ha estat una experiència molt positiva 
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i em porto un molt bon record dels treballadors i treballadores de la casa, dels diputats, 
de les diputades, del president i dir que ens seguirem trobant en la lluita al carrer per 
tal que la qualitat de vida de la ciutadania sigui millor. Moltes gràcies a tothom.  
 
Tot seguit la Presidència diu: Moltes gràcies en nom propi i en el dels grups. Li 
agraeixo el treball que ha fet durant tota aquesta legislatura aquí, un treball conjunt en 
benefici dels municipis de la nostra demarcació. Esperem que millori la seva salut, que 
és una de les causes per les quals ens deixa, i que sigui per molts anys. Moltes 
gràcies.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
13 hores i 5 minuts. 
 

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 

El President,      La Secretària General 
 
 
 
 
 
 


