Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 27 de novembre de 2014, a les 12 hores i 10 minuts, es
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
President senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident
primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart,
senyor Antoni Fogué i Moya, i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació senyors i senyores: Xavier Amor i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Andreu
Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa, Jaume
Ciurana i Llevadot, Carles Combarros i Vilaseca, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i
Romero, Xavier García Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan Carles García i
Cañizares, Carme García i Lores, Ignasi Giménez i Renom, Sara Jaurrieta i Guarner,
Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i Ibañez, Alex Mañas i
Ballesté, Josep Mayoral i Antigas, Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i
Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan
Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera
Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles
Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon
Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya, Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i
Ortells, i Alberto Villagrasa Gil.
Actua de Secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la Interventora General, senyora Teresas Raurich Montasell i el Tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusa la seva absència la diputada senyora Elsa Blasco i Riera.
A.- Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Maria
Asunción Miranda i Cuervas, del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal, en substitució de la Il·lma Sra. Núria Marín i Martínez.
Oberta la sessió, la Presidència manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia del Ple
ordinari, es procedirà a la presa de possessió de la diputada senyora Maria Asunción
Miranda i Cuervas, candidata electa del grup de PSC-PM per la Junta Electoral de
Zona de l’Hospitalet de Llobregat, segons la credencial emesa per la Junta Electoral
Central i després d’haver donat compliment als requisits legalment i reglamentàriament
establerts. Tot seguit la Presidència demana a la Sra. Miranda i Cuervas que s’acosti a
la Mesa Presidencial a l’objecte de prendre-li jurament o promesa del seu càrrec
conforme a la fórmula reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril.
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A continuació, la Sra. Miranda i Cuervas s’aixeca i lliura la credencial a la Secretària
General, qui manifesta que és conforme. Seguidament, s’acosta a la Mesa
Presidencial i el President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa
establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril: “Jureu o prometeu, per la vostra
consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputada de la
Diputació de Barcelona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. La nova
diputada, Sra. Miranda i Cuervas, contesta “Si, ho prometo”.
Una vegada llegida la fórmula, el President procedeix a colocar-li la insígnia de la
Diputació de Barcelona i a partir d’aquest moment adquireix la condició de diputada
amb els honors, drets, privilegis i obligacions pròpies del seu càrrec. Tot seguit la nova
diputada es dirigeix a seure al seu escó.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
B.- Adhesió al Manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones.
C.- Declaració institucional a favor de convertir l’espai protegit del Massis del Garraf en
Parc Natural.
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2014.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Servei de Secretaria
2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència, núm. 9956/14 i 10526/14, de dates
31 d’octubre i 18 de novembre de 2014 respectivament, en relació amb la pèrdua de la
condició de diputat de l’Il·lm. Sr. Santiago Oscar Cayuela Tomàs i de la sol·licitud a la
Junta Electoral Central del lliurament de la credencial del segon suplent de la llista de
la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
3.- Dictàmens pels quals es proposa aprovar dues modificacions de crèdit; la 19/2014,
al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014 i la 4/2014 del
Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària, i donar compte del corresponent
informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

2

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Intervenció General
4.- Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Informe de l’estat
d’execució dels pressupostos de la Corporació i dels seus Organismes autònoms, a 30
de setembre de 2014.
5.- Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de
la despesa de les entitats del Sector públic de la Diputació de Barcelona, corresponent
a l’execució dels pressupostos a 30 de setembre de 2014.
6.- Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes, realitzats en
l’exercici 2014, de control financer del Sector públic de la Diputació de Barcelona, les
seves entitats participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes
de control financer de subvencions i altres ajuts, tots ells referits a l’exercici 2013, i de
l’Informe de fiscalització plena posterior referit a l’exercici 2014.
Organisme de Gestió Tributària
7.- Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i,
alhora, es confirma i es clarifica l’abast d’anteriors acords de delegació.
8.- Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària.
9.- Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Pontons, a favor de la Diputació de Barcelona, de la funció
d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públic municipals delegats
amb anterioritat.
10.- Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
11.- Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Declaració d’emergència
12.- Donar compte del decret de la Presidència, número 10149/14, de data 12 de
novembre de 2014, en virtut del qual es declarà l’emergència per poder fer front a totes
les actuacions necessàries provocades per l’enfonsament a la rotonda sita en el p.k.
4+300 de la BV-2002 amb BV-2006, en el terme municipal de Santa Coloma de
Cervelló.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenten els Grups de CiU, PSC-PM, ECV-EUiA-E i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, en relació amb la querella presentada per la Fiscalia General
de l’Estat, contra el President i altres membres del Govern de la Generalitat de
Catalunya.
2.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i pels
presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern.
3.- Precs
4.- Preguntes
Abans d’entrar en el debat dels assumptes la Presidència cedeix l’ús de la paraula a la
Vicepresidenta segona, Sra. Conesa, per a què doni lectura del manifest.
B.- Adhesió al Manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones.
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública
la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins eradicar-la.
Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que
els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la
injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat
femenina i representa un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el
dret d’exercir la ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar
els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva població.
En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més
resistents i insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats estan
més lligades a les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia.
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Al mateix temps, en situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la
violència masclista es torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la
denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant la
impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat que
moltes vegades envolta les dones, les situa en una posició de dependència i
d’inseguretat que les fa més vulnerables.
La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, és una
violació greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i intolerable en el
moment en què s’exerceix contra una dona afectada per una discapacitat; i, això no
obstant, és proporcionalment més freqüent. A la Unió Europea existeixen
aproximadament 40 milions de nenes i dones amb discapacitat de les quals més del
40% sofreix o ha sofert alguna forma de violència. Les dones amb discapacitat
s’enfronten a una discriminació múltiple, freqüentment desconeguda i invisible, que es
tradueix en la pràctica en una veritable vulneració constant dels seus drets i llibertats.
En l’imaginari col·lectiu les dones amb discapacitat estan oblidades. Per aquestes
dones no existeix cap tipus de reconeixement social, perquè senzillament no
existeixen.
La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de la
necessitat d’establir un nou ordre mitjançant la visualització de les aportacions de les
dones i la participació de manera activa en la presa de decisions, sense cedir davant
d’estereotips socials que no tenen en compte la seva singularitat i les limiten, tot
donant pas a noves mirades sobre el món i obrir, així, noves vies de transformació
personal i col·lectiva.
Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar
en la lluita contra la violència masclista, disposem dels elements necessaris per
construir una base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera
coordinada a les diferents problemàtiques que es deriven d’una situació de violència
cap a les dones, cap a totes les dones, incloses les que, a més a més, pateixen una
doble discriminació, perquè tenen alguna diversitat funcional.
Des de ja fa força anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a la
violència masclista. S’han aprovat lleis innovadores, s’han posat en marxa recursos
d’atenció, suport i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, s’han acordat
protocols entre tots els agents implicats i, dia a dia, es posen en marxa mesures i
programes impulsats per les associacions de dones i promoguts per les
administracions per avançar en l’eradicació d’aquesta violència. No obstant això,
malgrat tots els avenços, en la quotidianitat se segueixen vulnerant els drets
fonamentals de les dones i la seva dignitat i la seva llibertat es veuen afectades amb
les pràctiques violentes que pateixen. Malgrat això, les dones segueixen sent
assassinades pel fet de ser dones i totes les mesures seran insuficients si no hi ha una
autèntica transformació de les relacions entre homes i dones, dels seus models de
comportament, sentimentals i afectius.
Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per prevenir-la,
perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu possible i desitjable
de la seva eradicació. És necessari que el suport, els coneixements, els sabers i la
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voluntat i el treball de les entitats de dones i de moltes institucions i organitzacions
implicades en aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És
necessari que les institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa
associativa i l’expertesa dels moviments de dones. I és imprescindible que tota la
societat, homes i dones, lluiti per visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de
discriminació patida per les dones.
La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions
adreçades a tota la població, incidint molt especialment en la població més jove.
Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear
sinergies de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir
conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència
masclista. I volem aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració
constant dels drets humans que és la violència contra les dones.
La Presidència dóna lectura de la declació institucional
C.- Declaració institucional a favor de convertir l’espai protegit del Massis del
Garraf en Parc Natural.
El Massís del Garraf ha estat, des dels anys vuitanta, objecte de protecció i gestió
mediambiental per part de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d’Avinyonet del
Penedès, Begues, Castelldefels, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de
Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú mitjançant diverses figures de planejament de tal
manera que, actualment, el Massís del Garraf reuneix unes condicions geològiques,
paisatgístiques, de biodiversitat i de patrimoni cultural i humà que el fa mereixedor de
ser declarat com a Parc Natural d’acord amb la llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais
naturals.
Atès que els ajuntaments esmentats s’han adherit al Manifest a favor de la
declaració com Parc natural de l’espai natural protegit del massís del Garraf, la
Diputació de Barcelona, com a administradora del Parc del Garraf en col·laboració
amb el seu Consell Coordinador i la seva Comissió Consultiva, i recollint els acords
dels governs locals esmentats, s’adhereix amb aquesta Declaració Institucional a
l’esmentat Manifest a favor de la declaració com Parc natural de l’espai natural
protegit del massís del Garraf i, per tant, demana que s’iniciïn els treballs necessaris
per fer-ho realitat.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2014.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’octubre de
2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalantse’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
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2.- Donar compte dels Decrets de la Presidència, núm. 9956/14 i 10526/14, de
dates 31 d’octubre i 18 de novembre de 2014 respectivament, en relació amb la
pèrdua de la condició de diputat de l’Il·lm. Sr. Santiago Oscar Cayuela Tomàs i
de la sol·licitud a la Junta Electoral Central del lliurament de la credencial del
segon suplent de la llista de la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds
- Esquerra Unida i Alternativa - Entesa.
Decret 9956/14 de data 31 d’octubre de 2014
ATÈS que, en data 31 d’octubre de 2014, el Secretari de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, Sr. Miquel Àngel García Gómez, va emetre un certificat en el qual manifesta
que el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en sessió celebrada el 30
d’octubre de 2014, es va donar per assabentat de la dimissió voluntària del regidor
Il·lm. Sr. Santiago Óscar Cayuela Tomàs.
ATÈS que la dimissió del càrrec de regidor comporta la pèrdua de la condició de
diputat provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
ATÈS que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
Sabadell, de data 17 de juny de 2011, pel qual es proclamen els diputats provincials,
resulta que la primera suplent de la llista de la coalició electoral d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUA-E) per dita Junta
Electoral de Zona és l’alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda,
Il·lma. Sra. ISABEL GARCÍA RIPOLL.
VIST que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (en endavant, LOREG), preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o
pèrdua de la condició d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà,
ocupant el seu lloc un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a
l’ordre establert entre ells.
VIST que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la
mateixa llei.
VIST que, en el mateix sentit la Junta Electoral Central (en endavant, JEC) dictà una
Instrucció, amb data 10 de juliol de 2003, que assenyalà que, en el cas que la vacant
es produís en el càrrec d’un/a diputat/a, la corporació corresponent ho posarà en
coneixement de la Junta Electoral competent.
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ATESOS els acords de la JEC de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de juliol de 1994, en
virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la diputat/da electe/a té
dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer Ple que se celebri.
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableix expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de
presentar la credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre,
RESOLC
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la pèrdua de la condició de diputat de la
Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Santiago Óscar Cayuela Tomás, de la
candidatura de la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (ICV-EUA-E) de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, com a
conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, amb efectes del dia 30 d’octubre de 2014, tal i com es deriva del certificat
emès a l’efecte pel Secretari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de data 30
d’octubre de 2014.
Segon. SOL·LICITAR a la JEC que, de conformitat amb el que disposa l’article 206
LOREG, procedeixi al nomenament i a lliurar la credencial del següent candidat electe
i primer suplent, com a diputat de la Diputació de Barcelona, corresponent de la llista
de la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa (ICV-EUA), de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, Il·lma. Sra. ISABEL
GARCÍA RIPOLL.
Tercer. Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de la nova
diputada, Il·lma. Sra. ISABEL GARCÍA RIPOLL, per part de la Secretaria General, ES
NOTIFIQUI de forma fefaent a aquesta la recepció de la credencial, als efectes que
pugui prendre possessió del seu càrrec de diputada d’aquesta Corporació local, en la
primera sessió plenària que se celebri, previ jurament o prèvia promesa del càrrec de
diputada de conformitat amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5
d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de
possibles incompatibilitats, i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, segons els models aprovats pel Ple corporatiu, i tot
això d’acord amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei reguladora de les bases
del règim local i 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Quart. DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la JEC, als efectes legals oportuns.
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Santiago Òscar Cayuela i Tomàs i a
la Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll; al President de la Diputació de Barcelona; a la
Secretaria General; a la Intervenció General; a la Tresoreria; i al Coordinador General;
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així com al President de la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUA-E) i als portaveus de la resta dels
grups polítics, als efectes del seu coneixement.
I el Ple en resta assabentat.
Decret 10526/14 de data 18 de novembre de 2014
ATÈS que, en data 31 d’octubre de 2014, el Secretari de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, Sr. Miquel Àngel García Gómez, va emetre un certificat en el qual manifesta
que el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en sessió celebrada el 30
d’octubre de 2014, es va donar per assabentat de la dimissió voluntària del regidor
Il·lm. Sr. Santiago Óscar Cayuela Tomàs.
ATÈS que la dimissió del càrrec de regidor comporta la pèrdua de la condició de
diputat provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
ATÈS que aquesta Presidència, mitjançant decret núm. 9956/2014, de 10 de
novembre, va acordar prendre en consideració la pèrdua de la condició de diputat de
l’Il·lm. Sr. Santiago Óscar Cayuela Tomàs i sol·licitar a la Junta Electoral Central que
procedís a lliurar la credencial de la primera suplent de la llista de la coalició electoral
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUA-E),
Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll.
ATÈS que amb posterioritat a la signatura del decret de la Presidència núm.
9956/2014, de 10 de novembre, per part de la Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll, s’ha
presentat un escrit de renúncia anticipada.
VIST el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, de
17 de juny de 2011, per la qual es proclamen els diputats provincials, resulta que el
segon suplent de la llista de la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUA-E), de la Junta Electoral de Zona de
Sabadell, és el senyor José Maria González de Arriba, regidor de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac.
VIST tot l’anterior, és necessari deixar sense efecte el referit decret d’aquesta
Presidència i elaborar i signar un nou decret sol·licitant a la Junta Electoral Central
que lliuri la credencial del senyor José Maria González de Arriba, segon suplent de la
coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa (ICV-EUA-E), de la Junta Electoral de Zona de Sabadell.
VIST que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (en endavant, LOREG), preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o
pèrdua de la condició d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà,
ocupant el seu lloc un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a
l’ordre establert entre ells.
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VIST que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la
mateixa llei.
VIST que, en el mateix sentit la Junta Electoral Central (en endavant, JEC) dictà una
Instrucció, amb data 10 de juliol de 2003, que assenyalà que, en el cas que la vacant
es produís en el càrrec d’un/a diputat/a, la corporació corresponent ho posarà en
coneixement de la Junta Electoral competent.
ATESOS els acords de la JEC de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de juliol de 1994, en
virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la diputat/da electe/a té
dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer Ple que se celebri.
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableix expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de
presentar la credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre,
RESOLC
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió el decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 9956/2014, de 10 de novembre, pel qual es va
acordar: d’una banda, prendre en consideració la pèrdua de la condició de diputat
d’aquesta corporació del senyor Santiago Òscar Cayuela Tomàs, de la coalició
electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICVEUA-E), de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, com a conseqüència de la seva
renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès; i d’altra part,
sol·licitar a la JEC que nomenés i lliurés la credencial del primer suplent de la
corresponent llista, la senyora Isabel García Ripoll.
Segon. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la pèrdua de la condició de diputat de la
Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Santiago Óscar Cayuela Tomás, de la
candidatura de la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (ICV-EUA-E) de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, com a
conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, amb efectes del dia 30 d’octubre de 2014, tal i com es deriva del certificat
emès a l’efecte pel Secretari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de data 30
d’octubre de 2014.
Tercer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada de la primera
suplent de la llista de la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUA-E), de la Junta Electora de Zona de Sabadell,
Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll, d’acord amb el seu escrit de renúncia anticipada de
data 18 de novembre de 2014.
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Quart. SOL·LICITAR a la JEC que, de conformitat amb el que disposa l’article 206
LOREG, procedeixi al nomenament i a lliurar la credencial com a diputat de la
Diputació de Barcelona del següent candidat electe i segon suplent, corresponent
de la llista de la coalició electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (ICV-EUA), de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, Il·lm. Sr.
JOSÉ MARIA GONZÁLEZ DE ARRIBA, regidor de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac.
Cinquè. Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició del nou diputat,
I’Il·lm. Sr. JOSÉ MARIA GONZÁLEZ DE ARRIBA, per part de la Secretaria General,
ES NOTIFIQUI de forma fefaent a aquest la recepció de la credencial, als efectes que
pugui prendre possessió del seu càrrec de diputat d’aquesta Corporació local, en la
primera sessió plenària que se celebri, previ jurament o prèvia promesa del càrrec de
diputat de conformitat amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5
d’abril, i prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de
possibles incompatibilitats, i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, segons els models aprovats pel Ple corporatiu, i tot
això d’acord amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei reguladora de les bases
del règim local i 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Sisè. DONAR TRASLLAT d’aquests acords, mitjançant certificació emesa per la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la JEC, als efectes legals oportuns.
Setè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Santiago Òscar Cayuela i Tomàs, a la
Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll i al Sr. José Maria González de Arriba; al President
de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria General; a la Intervenció General; a la
Tresoreria; i al Coordinador General; així com al President de la coalició electoral
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUA-E) i
als portaveus de la resta dels grups polítics, als efectes del seu coneixement.
I el Ple en resta assabentat.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
3.- Dictàmens de dates 17 de novembre i 5 de novembre de 2014,
respectivament, pels quals es proposa aprovar dues modificacions de crèdit; la
19/2014, al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2014
i la 4/2014 del Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària, i donar compte
del corresponent informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
Modificació de crèdit 19/2014
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació per suplements de crèdit entre diferents aplicacions
pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2014.
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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.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent.
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist que en data 3 de juny de 2014 la Unió Europea ha comunicat a la Diputació de
Barcelona que ha estat seleccionada per a ser subvencionada com a coordinadora del
Projecte LIFE +2013 “Pla integral de gestió silvopastoral: una eina innovadora per
preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13/BIO/ES/000094)”.
Vista la necessitat de crear el subprograma pressupostari 1723A “Projecte LIFE
+2013” amb la finalitat de realitzar una correcta imputació pressupostaria dels
ingressos i depeses derivades de la subvenció del Projecte LIFE +2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la modificació de crèdit 195/2014 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2014, que suplements de crèdit per un import total de quaranta-
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dos mil dos-cents quaranta-un euros (42.241,00 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. DONAR compte de la creació del subprograma pressupostari 1723A “Projecte
LIFE +2013” dins l’estructura funcional del pressupost de 2014.
Cinquè. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Sisè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Setè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de
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Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (6) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (2), sent el resultat definitiu de
47 vots a favor i 2 abstencions.
Modificació de crèdit 4/2014
Vista la necessitat d’efectuar una modificació del pressupost de l’Organisme de Gestió
Tributària de l’exercici 2014 per transferència de crèdit.
Vist que existeix la necessitat d’incrementar la dotació de l’aplicació pressupostària
932/22201 destinada a comunicacions postals derivada de l’augment de cost per
ampliació del pressupost del contracte entre la Diputació de Barcelona i UNIPOST i
que no resultarà necessari disposar dels recursos destinats a cobrir les despeses
derivades de fer front a operacions de tresoreria per cobrir les necessitats municipals
donat que ha estat la pròpia Diputació la que ha facilitat el finançament necessari per
atendre aquestes peticions.
Vist que l’art. 177 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per 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 l’article 28.1.c dels Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, 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 del pressupost.
Vist que les Bases d’execució del Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) per a l’exercici 2014 estableixen, en el seu article 8è.2, que les transferències
de crèdit hauran de ser objecte d’aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona.
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.
Vista la Circular de la Intervenció 33/2012, sobre modificacions 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, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 4/2014 de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) de l’exercici 2014, per un import total d’UN MILIÓ d’euros
(1.000.000,00 €), que es tramita mitjançant una transferència de crèdit:
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Pressupost de Despeses
SUBCONCEPTE DESCRIPCIÓ

932/22201

932/31000

Comunicacions postals

CONSIGNACIÓ
INICIAL

MODIFICACIÓ MODIFICACIÓ MODIFICACIÓ MODIFICACIÓ
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014

CONSIGNACIÓ
FINAL

5.700.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

6.700.000,00

Total cap. 2

13.854.000,00

1.727.802,31

0,00

200.000,00

1.000.000,00

16.781.802,31

Interessos
Total cap. 3

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000.000,00

0,00

1.170.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000.000,00

170.000,00

Total modificació 4/2014

0,00

Segon. 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
Tercer. 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.
Quart. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (6) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (2), sent el resultat definitiu de
47 vots a favor i 2 abstencions.
Intervenció General
4.- Dictamen de data 29 d’octubre de 2014, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’Informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació
i dels seus Organismes autònoms, a 30 de setembre de 2014.
La Base 7ª.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2014 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.

17

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
30 de setembre d’enguany, en base a la informació que figura als registres informàtics
de la Diputació de Barcelona.
Els Estats d’Execució que s’acompanyen comprenen l’execució del Pressupost
d’Ingressos i Despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la Corporació.
La informació subministrada en aquests Estats d’Execució s’ha agrupat en capítols
pressupostaris, tot reflectint l’execució en funció de les fases que s’han considerat més
significatives.
El conjunt de la informació abans esmentada permet obtenir una visió genèrica de
l’execució pressupostària i no pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms fins el 30 de setembre d’enguany.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat del contingut de la informació presentada per la
Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa
a l’estat d’execució pressupostària de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms,
a la data de 30 de setembre de 2014, segons els estats que s’acompanyen com a
annex al present dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
5.- Dictamen de data 12 de novembre de 2014, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de les entitats del
Sector públic de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’execució dels
pressupostos a 30 de setembre de 2014.
Atès que en l'apartat 4 de l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
que es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Financera, es disposa
l'obligatorietat de les Corporacions locals de remetre trimestralment l'actualització de
l'informe de la Intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat i del límit del deute,
juntament amb una valoració del compliment de la regla de despesa al tancament de
l'exercici.
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Atès que en les Entitats locals la responsabilitat de trametre aquesta informació recau
en la Intervenció, i que la tramesa s'ha d'efectuar per mitjans electrònics a través del
sistema habilitat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Vistos els estats comptables d’execució del tercer trimestre dels pressupostos de les
entitats subjectes a comptabilitat pública, així com l’execució dels comptes anuals de
les entitats subjectes a comptabilitat privada, tant de la Corporació com de totes les
entitats que integren el seu sector públic.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats,
considerades com de mercat, com a una posició d’equilibri financer.
Atès que, per altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de
l'any actual respecte de la del any anterior, tenint en compte els augments o
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà
ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a
l'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases
d'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens abans esmentats.
Atès que, finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat
financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les
despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts.
Atès que segons l’informe de la Intervenció General de 4 de novembre, que
s’acompanya a la present resolució, s’han calculat els objectius d’estabilitat
pressupostària i límit d’endeutament, així com la regla de la despesa respecte de les
previsions de la liquidació del pressupost i comptes anuals d’enguany, en base a
l’execució dels pressupostos i comptes anuals corresponents al tercer trimestre
d’enguany. Els càlculs en qüestió s’hauran de realitzar en termes consolidats pel que
fa a les entitats considerades administracions públiques, i, de forma individualitzada,
pel que fa a l’entitat considerada de mercat (Patronat d’Apostes).
Vist que el càlcul per determinar la capacitat o necessitat de finançament s’obtindrà
mitjançant la comparació entre ingressos i despeses estimades pel present exercici
pressupostari de caràcter no financer. A l'import així obtingut se li afegirà la suma
algebraica dels ajustaments segons els criteris establerts pel SEC-95, els quals tenen
per objecte convertir els imports liquidats, calculats segons criteris de comptabilitat
pressupostària, en imports calculats en termes de comptabilitat nacional. Aquest càlcul
s’haurà de realitzar, per una banda, amb les entitats considerades administracions
públiques, no de mercat, de forma consolidada, i, per altra, individualment per l’entitat
de mercat, Patronat d’Apostes.
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El càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària estimat per a enguany en base a
l’execució del tercer trimestre respecte de les entitats considerades administracions
públiques, entitats no de mercat, presenta una capacitat de finançament de
73.546.631,33 euros. L’objectiu d’estabilitat pressupostària estimat per a enguany en
base a l’execució del tercer trimestre respecte de l’entitat de mercat, Patronat
d’Apostes, presenta una capacitat de finançament de 346.794,43 euros.
Vist que també s’ha calculat el nivell d’endeutament per tal de verificar que no
ultrapassa el límit establert en la normativa en matèria de tutela financera, d’acord amb
les estimacions realitzades en base a l’execució pressupostària del tercer trimestre
d’enguany. Així mateix, el càlcul en qüestió s’haurà d’estimar en termes consolidats,
tot integrant tant el deute financer a nivell de sector públic com els ingressos ordinaris.
El càlcul del límit d’endeutament contempla exclusivament el deute financer establert
en el protocol de dèficit excessiu regulat per la normativa europea sobre aquesta
matèria. Segons aquesta normativa els saldos pendents d’amortitzar corresponents a
les liquidacions negatives de les Participacions en els Ingressos de l’Estat dels anys
2008 i 2009 no computen com a deute viu de la Corporació. El percentatge del deute
financer respecte dels ingressos ordinaris consolidats de tot el sector públic ascendeix
a 23,2%.
Vist que, així mateix, s’ha calculat la tercera regla fiscal que consistirà en verificar el
compliment de la regla de la despesa. Per al seu càlcul, caldrà comparar la despesa
computable prevista en la liquidació del pressupost del 2014 amb la despesa
computable liquidada de l'any 2013. La despesa computable corresponent a l’any 2013
s’incrementarà en el percentatge d’increment del PIB de l’economia espanyola per el
present exercici, el qual s’ha estimat en el 1,5%. La despesa computable prevista
corresponent a l’any 2014 es podrà modificar en funció dels ajustaments previstos en
el SEC-95, per tal d’avaluar el seu acompliment en termes de comptabilitat nacional.
El càlcul de la regla de la despesa corresponent a les entitats integrades dintre del
sector públic DIBA considerades com administracions públiques ha estat, de forma
consolidada, per un import de 3.167.578,82 euros. Pel que fa a l’entitat de mercat,
Patronat d’Apostes, el resultat ha estat de 206.969,61 euros.
La informació continguda en l'Informe d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de les entitats del Sector
públic de la Diputació de Barcelona corresponent a l'execució del pressupost al final
del 3r trimestre de 2014, que s'acompanya com a Annex, es correspon amb la que ha
estat subministrada electrònicament per mitjà de l'Oficina virtual per a la coordinació
financera de les Entitats locals depenent del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques.
Atès que l’elevat nombre d’entitats que integren el Sector públic de la Diputació de
Barcelona fa inviable elaborar un informe d’avaluació del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, en termes consolidats, per a les diferents modificacions
pressupostàries que el requereixen, segons allò establert en 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,
es considera adient que a l’informe d’intervenció que s’emeti per a cadascuna de les
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modificacions s’incorpori còpia, o es faci referència, del darrer Informe d’avaluació
elaborat en termes consolidats del Sector públic de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada
al BOPB de 23 de desembre de 2013).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària del sector públic de la Diputació de Barcelona (DIBA) corresponent al
present exercici, en base a la seva execució fins al tercer trimestre d’enguany. Aquest
objectiu s’acompleix tant pel que fa a les entitats considerades administracions
públiques, no de mercat, amb una capacitat de finançament consolidada de
73.546.631,33 euros, com per l’entitat considerada de mercat, Patronat d’Apostes,
amb un import 346.794,43 euros.
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’avaluació de l’objectiu del límit
d’endeutament del sector públic de la Diputació de Barcelona (DIBA) corresponent al
present exercici, en base a la seva execució fins al tercer trimestre d’enguany. Aquest
objectiu s’acompleix per a tot el sector públic de la Corporació amb un nivell
d’endeutament, d’acord amb la normativa europea sobre aquesta matèria, del 23,2%.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’avaluació de la regla de la despesa del
sector públic de la Diputació de Barcelona (DIBA) corresponent al present exercici, en
base a la seva execució fins al tercer trimestre d’enguany. Aquest objectiu s’acompleix
tant pel que fa a les entitats considerades administracions públiques, no de mercat,
amb un import positiu de 3.167.578,82 euros, com per l’entitat considerada de mercat,
Patronat d’Apostes, amb un import també positiu de 206.969,61 euros.
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT que l'Informe d'avaluació de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de les entitats
del Sector públic de la Diputació de Barcelona corresponent a l'execució del
pressupost al final del 3r trimestre de 2014, que s'acompanya com a Annex, serveix
per incorporar-lo als respectius informes d’intervenció que s’emetin per a les
modificacions pressupostàries que es puguin aprovar fins el final l’exercici, donant
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.
I el Ple en resta assabentat.
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6.- Dictamen de data 13 de novembre de 2014, pel qual es proposa donar-se per
assabentat dels informes, realitzats en l’exercici 2014, de control financer del
Sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats participades i
altres perceptores de finançament, així com dels informes de control financer de
subvencions i altres ajuts, tots ells referits a l’exercici 2013, i de l’Informe de
fiscalització plena posterior referit a l’exercici 2014.
L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la realització d’un control financer
al què estan sotmesos els serveis que presta la Corporació, els seus organismes
autònoms i societats mercantils dependents.
D’altra banda l’article 219 de la mateixa norma, estableix que el control intern previ
dels ens locals pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el
condicionant que les despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser
objecte d’una altra fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat.
Per últim, el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
determina la realització d’un control financer sobre els beneficiaris de subvencions i en
defineix els seus objectius i procediment.
Vistes les bases 75, 81 i 82 de les d’execució del pressupost per enguany, es
determina l’objecte, abast i finalitat d’aquests controls, de conformitat amb allò previst
al Pla Anual d’Actuacions de control.
Vist que el Pla Anual d’Actuacions de Control 2014 preveu al seu apartat VI la
realització d’un control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats
participades i altres perceptores de finançament, al seu apartat V preveu la realització
d’un control financer de subvencions i dels ajuts econòmics a ens públics, en tots dos
casos referits a l’exercici pressupostari 2013, i en el seu apartat IV preveu la realització
d’un control posterior ple sobre la gestió econòmico administrativa de la Diputació,
referit a l’any 2014.
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les del pressupost per enguany,
procedeix donar compte al Ple dels informes de control posterior, de control financer
de subvencions i de control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats
participades i altres perceptores de finançament, elaborats per la Intervenció.
Atès que els antecedents i documentació justificativa dels esmentats informes obren a
la Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen.
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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT dels informes realitzats l’any 2014, de control
financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats participades i altres
perceptores de finançament, de l’informe de control financer de subvencions, tots dos
referits a l’exercici 2013, així com de l’informe de fiscalització posterior plena de
l’activitat econòmico administrativa de la Diputació referit a l’exercici 2014.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
7.- Dictamen de data 7 de novembre de 2014, pel qual es proposa l'acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i, alhora, es confirma i es clarifica l’abast
d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac en data 30 d'octubre de 2014 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, en data 30 d'octubre de 2014 a favor de la Diputació de Barcelona de les
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funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica









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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l'acord segon adoptat pel
Ple de l'Ajuntament de Montcada i Reixac de data 30 d'octubre de 2014 en relació a
l’especificació de la delegació de funcions dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la
delegació abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic que a continuació s’enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles







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

II.- Impost sobre activitats econòmiques







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.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica




Emissió de documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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Dictar la provisió de constrenyiment
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
Gestió i recaptació d'altes de vehicles de primera matriculació

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana







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

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







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

VI.- Taxa per la recollida de residus







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

VII.- Taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d'interès general i de les empreses
prestadores del servei de telefonia mòbil







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

VIII.- Altres taxes per:
-

Cementiri municipal
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-

Expedició de documents administratius
Llicències urbanístiques
Tramitació d'expedients d'activitats
Serveis sanitaris i de salubritat pública
Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Ocupació de la via pública
Mercat municipal
Exhibició de rètols

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







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

IX.- Execucions subsidiàries







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

X.- Sancions administratives







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

XI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos 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

XII.- Concessions administratives


Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
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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

XIII.- Altres ingressos de dret públic i altres ingressos, tan tributaris com no tributaris,
que l'Ajuntament pugui liquidar







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

Tercer. Acceptar la clarificació de l'acord tercer adoptat pel ple de l'Ajuntament de
Montcada i Reixac de 30 d'octubre sobre de l'abast de la delegació efectuada a la
Diputació de Barcelona mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes,
s'hauran d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic municipals en el sentit que s'especifica seguidament:
- En el ben entès que en tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals
respecte dels quals s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions
de recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la competència
de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal
competent.
Quart. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Cinquè. 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 49 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (2) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
8.- Dictamen de data 7 de novembre de 2014, pel qual es proposa l'acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes
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imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la
província que deleguin les seves competències en la Diputació.
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, l’Ajuntament ha
delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres
exaccions de dret públic.
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
en data 30 d'octubre de 2014, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
competències de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària, de conformitat amb l’establert al Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local, article 106.3.
Les competències delegades abasten les funcions següents:
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a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària,
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (2) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
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9.- Dictamen de data 27 d’octubre de 2014, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pontons, a favor
de la Diputació de Barcelona, de la funció d'aprovació de crèdits incobrables
dels ingressos de dret públic municipals delegats amb anterioritat.
El Ple de l’Ajuntament de Pontons en data 30 de setembre de 2014 acordà l’ampliació
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la funció d'aprovació de crèdits
incobrables dels ingressos de dret públic municipals delegats amb anterioritat.
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
Pontons, en data 30 de setembre de 2014, a favor de la Diputació de Barcelona de la
funció d'aprovació de crèdits incobrables dels ingressos de dret públic, la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels quals ha estat delegada amb anterioritat,
mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris.
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 i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (2) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
10.- Dictamen de data 4 de novembre de 2014, pel qual es proposa l'acceptació
de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià
de Vallalta, 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 Cebrià de Vallalta en data 2 d'octubre 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
Cebrià de Vallalta, en data 2 d'octubre 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:
- Taxa per mercats setmanals




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

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 49 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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (2) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
11.- Dictamen de data 27 d’octubre de 2014, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 10 de setembre de 2014
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, en data 10 de setembre de 2014 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:







Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Notificació de la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

-

Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius









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

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 49 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
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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 (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (2) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Declaració d’emergència
12.- Donar compte del decret de la Presidència, número 10149/14, de data 12 de
novembre de 2014, en virtut del qual es declarà l’emergència per poder fer front
a totes les actuacions necessàries provocades per l’enfonsament a la rotonda
sita en el p.k. 4+300 de la BV-2002 amb BV-2006, en el terme municipal de Santa
Coloma de Cervelló.
Vist l’informe emès, en data 15 d’octubre de 2014, pel cap de l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures, el qual és del següent tenor literal:
“La carretera BV-2002 transcorre pels termes municipals de Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, seguint el marge dret del
Llobregat, i actuant com a col·lector d’aquestes poblacions per accedir a la xarxa
d’alta capacitat, B-23, A-2 o C-32 entre d’altres. En conseqüència, suporta un trànsit
molt elevat al llarg de la totalitat de la carretera.
Probablement ocasionat per episodis de pluges, s’han produït diversos
assentaments a la rotonda existent al pk 4+300 de la BV-2002, on també te origen
la BV-2006, ambdues carreteres titularitat de la Diputació. A mesura que s’han
produït, s’han realitzat els treballs de pavimentat provisional de cada enfonsament
localitzat, per a que el trànsit pugui seguir circulant. Un cop iniciades les tasques, es
comprova una deficiència generalitzada a la rotonda, motivada per un enfonsament
continuat del sol i formació de galeries en el àmbit de l’anell així com l’illot central de
la rotonda. A més, el canal de regants del marge dret del Llobregat, que en un tram
transcorre sota la rotonda, també esta molt afectat. En aquest moment, s’estan
realitzant reparacions puntuals del ferm, així com la senyalització corresponent, i
s’està excavant la terra sobre el canal per a descarregar-lo. És necessària una
actuació general que elimini la possibilitat actual d’esfondrament, i consolidar el sòl i
el canal, actualment molt malmesos, fet que obliga a què s’estigui actuant de
forma urgent, per a evitar el esfondrament del canal i el tall de la carretera.
Per tant actualment tan la rotonda, com el canal de regants del marge dret del
Llobregat, estan totalment en precari. Si queda el fluxe del canal interromput, es
posarà en perill els cultius de la zona. Pel que respecta a la carretera, la BV-2002 te
en aquest punt una IMD superior a 15.000 vehicles / dia, de les majors de la
província, i per tant amb una gran incidència viaria. Respecte a la BV-2006, és
l’accés principal al nucli de Santa Coloma de Cervelló, i el seu polígon industrial.
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Les properes pluges que puguin desenvolupar-se poden agravar encara més
aquesta situació.
Es proposa la actuació immediata consistent en el desviament provisional del canal,
la excavació fins arribar a la base de la llera i la eliminació de tota la conducció sota
la rotonda, que està danyada, així com la restitució de la canalització a base de
calaixos prefabricats de formigó, en una longitud aproximada de 70 m.
Posteriorment, es reomplena i es torna a construir tots els trams de rotonda
afectats, incloent els ferms. A la actualitat s’ha iniciat la excavació, i s’està en el
procés de definició constructiva de la conducció.
Durant les obres no està previst que s’hagi de tallar la carretera de forma total,
doncs s’intentarà usar un tram d’anell de la rotonda com a desviament provisional
mentre estigui tallat l’altre. No obstant s’haurà de desviar el trànsit per d’altres
accessos, amb la corresponent senyalització, per a minimitzar les afectacions.
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 realitzar la totalitat de les actuacions d’enderroc i
reconstrucció s’estima en 491.000 - euros, IVA inclòs, a justificar una vegada
s’hagin portat a terme totes les feines i sens perjudici que aquesta quantitat pugui
variar en funció del desenvolupament de la obra
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 491.00,00 EUR, IVA inclòs, podria anar
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61106 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.
Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional
6ª. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals
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als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014,
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”.
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles.
Atès que per la Diputació compleix els requisits establerts a la Disposició Addicional 6ª
de la LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació
vehicular l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions
financeres sostenibles.
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
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’enfonsament de la rotonda sita en el pk 4+300 de la BV2002 amb BV-2006, en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, a
conseqüència de les pluges, de conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la part
expositiva de la present resolució.
Segon. APROVAR el pressupost aproximat de 491.000,00 EUR, IVA inclòs, per poder
fer front a totes les despeses derivades de les actuacions, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/61106 del pressupost de l’exercici 2014 d’aquesta
Corporació en les condicions assenyalades respecte a aquest punt en la part
expositiva de la present resolució, 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.
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenten els Grups de CiU, PSC-PM, ECV-EUiA-E i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, en relació amb la querella presentada per la Fiscalia
General de l’Estat, contra el President i altres membres del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet
s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda
d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya.
La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,
s’ha vist agreujada per la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern
causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i els atacs soferts per
elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema
educatiu.
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents
manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest
malestar i en l’exigència, cada vegada més creixent, d’exercir el Dret a Decidir del
poble de Catalunya.
Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment d’ordre polític,
el govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l’Estat la presentació
d’una querella contra el President de la Generalitat, la Vicepresidenta del Govern i la
Consellera d’Ensenyament.
Per tot això, els grups de Convergència i Unió (CiU), Partit dels Socialistes de
Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM), Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUiA-E) i Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), proposen al Ple de la Diputació de Barcelona l'adopció
dels següents:
ACORDS
1.

Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu
crisi institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a
condicions indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement,
haurà de ser sotmesa al vot ciutadà.

2.

Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés
participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del
PP de criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de la
Diputació de Barcelona al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del
Govern i a la Consellera d’Ensenyament
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3.

Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris,
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC).

La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres pensem que el
moviment sobiranista, majoritàriament independentista, que durant aquests anys s’ha
incrementat, reforçat, engrandit a Catalunya és un procés clarament de base popular
que ha tingut repercussió política amb la participació de partits polítics aixoplugant
aquesta reivindicació o bé participant en aquestes demandes pel seu propi ideari, per
la qual cosa ERC està convençuda, tant ideològicament com políticament, que aquest
procés pot portar a una millora de la societat catalana, essent aquesta més lliure i més
justa si podem autogovernar-nos i tenim els nostres recursos econòmics i culturals a
plena disposició.
És per aquest motiu que trobem extremadament decebedor que, cada vegada que es
planteja un repte polític basat en la creença, majoritària a Catalunya, que s’ha
d’incrementar l’autogovern, la resposta dels diferents governs de l’Estat sigui fer-se
l’orni, fet que genera un enorme malestar en el punt on ens hem trobat, en el qual es
criminalitza un moviment de base popular amb un enorme pes social i s’intenta no
parlar de política, portant els responsables per la via judicial, sigui per querelles més
anunciades pels polítics del PP a Catalunya que pels mateixos fiscals, qui es troben
entre l’espasa i la paret.
Creiem que aquesta criminalització va molt més enllà d’aquells a qui es posa la
querella i no tenim cap problema per autoinculpar-nos, aquí i en els nostres
ajuntaments, no sols per participar convençuts en el 9N sinó per la nostra feina
voluntària. Vam fer tot el que estava a les nostres mans per tirar endavant el que
inicialment era una consulta i, després, un procés participatiu, per la qual cosa no
veiem cap diferència amb persones a qui, pel seu rang polític, se’ls ha posat aquesta
querella. Per tant, ara i aquí ens autoinculpem, fet lògic quan participes
convençudament en un procés d’aquest tipus.
En relació amb el punt primer dels acords, efectivament hem donat el nostre vist-i-plau
a aquesta moció, per la qual cosa la signem quan es refereix a la necessitat de diàleg,
de negociació i de pacte, com a indispensables condicions prèvies a una solució
estable que, ineludiblement, haurà de ser sotmesa al vot ciutadà. Creiem que,
efectivament, per exercir el dret a decidir en un referèndum vinculant sobre si volem o
no un Estat propi, ha d’existir un acord on es reconegui aquest referèndum, però
l’acord passa, per a nosaltres, únicament i exclusivament per això: acordar la
celebració d’un referèndum on els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya decideixin
lliurement si volen o no tenir un Estat propi. Per això donem suport a aquesta moció,
de la qual en som signants, i ens sembla que la situació a la qual porten el Govern
central i el PP a la majoria dels catalans és surrealista, decebedora i generadora d’un
enorme malestar.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Seré molt breu perquè és
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difícil argumentar allò que és evident i del tot inqüestionable. Donem suport a aquesta
moció; en som signants, i creiem que el que va passar el 9N arreu de Catalunya fou,
segurament, l’exercici de participació democràtica i ciutadana més important dels
darrers anys en la UE. En aquests moments, que coneguem, no hi ha cap territori de la
UE que pugui organitzar una consulta com la del 9N on hi participin 2,3 milions de
persones. A més, creiem que el 9N és un motiu d’orgull pel que fa al fet d’haver
organitzat una consulta, entre la societat civil, per part de voluntaris i de voluntàries
dedicats, durant els dies anteriors, hores i hores, a fer possible que tot sortís bé sense
cap incident. El que no és de rebut és pretendre utilitzar instruments jurídics contra la
democràcia, contra la voluntat ciutadana d’expressar lliurement la seva opinió política.
No es poden posar portes al camp ni a cap moviment democràtic que, avui, ens fa
estar convençuts del fet que, algun dia, els catalans i les catalanes acabarem votant
lliurement en un referèndum quin és el nostre futur polític, per molts advocats de l’Estat
que contracti el Govern espanyol, per molts dictàmens i estudis jurídics que es
realitzin, per moltes querelles que es presentin. Estem convençuts que, finalment, els
catalans i les catalanes votarem en un referèndum lliure, democràtic i amb totes les
garanties legals. En el món contemporani, és del tot inaudit que un govern democràtic
porti a querella un president d’un poder de l’Estat democràticament escollit per haver
organitzat i impulsat un procés de participació ciutadana. En aquests moments,
pensem que l’Estat espanyol està internacionalment més feble que el 8 de novembre
perquè és molt difícil justificar que es porti davant d’un tribunal un president que
organitza una jornada pacífica, participativa i festiva per reivindicar que els catalans
puguin votar. I amb totes les diferències polítiques que tenim amb el President Mas i
amb CiU ens fem perfectament i al 100% coresponsables de les decisions preses
abans i durant el 9N.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, qui diu:
“Votaremos en contra de esta moción muy gustosamente y me voy a ceñir a la parte
expositiva porque ésta es una evidencia de la falsa realidad en que algunos quieren
hacernos ver que vivimos.
En la parte expositiva, ustedes afirman que hay una “insatisfacció profunda d’amplis
sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanta”. Supongo que
esta afirmación viene dada por estudios sociològicos encargados por la Generalitat
que dicen que el 80% quiere votar el 9N cuando la verdad es que fue el 80% quien no
quiso ir a votar. Hablan del tracte fiscal injust, lo cual significa el famoso lema
“Espanya ens roba”. Supongo que, si hay un trato fiscal injusto, éste será tan injusto
para Madrid, Baleares, La Rioja o Valencia, por lo cual es un problema no sólo de
Cataluña sino que es estructural.
También hablan de “atacs soferts per elements tan essencials com la nostra llengua, la
nostra cultura i el nostre sistema educatiu”. Posiblemente, actualmente estamos
viviendo la máxima protección y potenciación de la lengua catalana en toda su historia
y, es más, a nivel internacional quien la está potenciando es, en gran medida, el
Instituto Cervantes. Si hablamos de cultura y tradiciones, me gustaría que, desde el
sector nacionalista-independentista, no se boicoteen los productos de aquellos
empresarios que, aun siendo catalanes, no opinan igual.
Se quejan del hecho que el “Govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia
General de l’Estat la presentació d’una querella”. Oigan!!. En primer lugar, esto es
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mentira. En segundo lugar, si ustedes creen que es cierto, traigan pruebas porque esta
afirmación, tal y como está hecha, es una grave irresponsabilidad política, es populista
y la separación de poderes funciona, aunque no se lo crean, lo cual me hace dudar
sobre el nombramiento de la adjunta a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y
sobre qué quieren ustedes hacer con ese nombramiento. Y sobre criminalizar
movilizaciones, nada de nada. Aquí no se criminaliza ninguna movilización, sino que
se dice que, si algún dirigente político ha cometido una supuesta ilegalidad, hay que
actuar contra él porque la Fiscalía General del Estado hace lo que cree que ha de
hacer y cumple con su deber: garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto al
Estado de Derecho. La misma Fiscalía General del Estado que, nombrada por el
Gobierno del PP, está aireando todos los casos de corrupción sin mirar a qué partido
político afecta, por lo cual no hay partidismo en la Fiscalia General del Estado. Si la
Fiscalía cree que se ha vulnerado el Estado de Derecho, ha de actuar en
consecuencia se llame cómo se llame porque la justicia, al final, ha de ser para todos y
nadie tiene derecho a saltársela. Si el señor Mas tiene ese derecho, el resto de
catalanes también y, como esto no es justo, garantiza el cumplimiento de la ley para
todos, incluidos el señor Mas, el señor Rajoy y todos los diputados aquí presentes.”
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistas de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: La meva intervenció es podria resumir en una
afirmació molt senzilla: més acords i menys querelles. El problema que tenim és que
estem substituint aquesta acció política tan necessària per arribar a acords per l’acció
judicial i, per tant, nosaltres, no només votem aquesta moció sinó que la signem
conjuntament amb la resta de Grups perquè el que esperem del Govern de l’Estat és
que comenci a treballar per l’acord, per negociar i, en aquest cas, per renovar el marc
de convivència entre Catalunya i Espanya. Per tant, torno a dir: menys querelles i més
acords.
Dit això, el PP es va equivocar i ja fa vuit anys es va equivocar en portar davant el
Tribunal Constitucional el recurs contra l’Estatut quan, a més, no havia participat
prèviament en la negociació, ni al Parlament de Catalunya ni a les Corts Generals. Ara
es tornen a equivocar com llavors perquè volen substituir aquesta tan necessària acció
política, quan estem en un moment d’insatisfacció per part d’una important part dels
catalans, i el que hauríem de fer és treballar de valent per intentar trobar, com deia,
aquest acord.
No sé què diuen aquests estudis que ha esmentat el senyor Villagrasa ni si el 80% de
la població catalana esperava votar el 9N, però sí sé que el 80% vol votar, com diu el
primer punt de la moció. El que vol és trobar una solució per a aquest marc de
convivència i que aquesta possible solució passi pel vot ciutadà. Si no està refrendada
per la majoria del poble català, no serà una solució bona ni estable.
Per últim, perquè no voldria allargar-me ja que crec que la moció és prou clara, crec
que és inadmissible que la querella del Fiscal General de l’Estat fos anunciada, en
primer lloc, per la senyora Sánchez-Camacho abans de presentar-la; després,
ovacionada pel senyor Floriano abans de presentar-la, i donada per feta, per part de
diversos membres del Govern i del PP, abans de presentar-la. Per tot això, signem i
donem suport a aquesta moció.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Per no repetir el que ja han dit els altres signants d’aquesta moció,
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molt breument, dir que el que vam fer el 9N fou un acte de democràcia i de participació
ciutadana per saber què opina la població de Catalunya, que és l’afectada per aquesta
situació que s’ha convertit en revolucionària. Un moviment social que ens ha portat a
una situació molt concreta que necessita sortides polítiques i això ja ho hem repetit
molts anys. Cal posar-hi solucions des del diàleg, l’entesa i la via política perquè, al
final, les normatives, les lleis i, fins i tot, la Constitució han d’estar al servei dels
ciutadans i, en aquest cas, un percentatge molt elevat dels ciutadans de Catalunya
sent que aquesta normativa no l’està permetent resoldre uns problemes que s’han
anat acumulant històricament.
Parlem específicament de la querella perquè sembla estrany que, en un procés
d’aquesta mena, acabem novament davant el poder judicial. I sembla estrany que, des
d’aquest poder judicial, des de la Fiscalia de Catalunya es vegin les coses diferents a
com es veuen des de l’Estat. És evident que els fiscals de Catalunya no veuen motius
per interposar una querella i, en canvi, la Fiscalia General de l’Estat acabi presentantla. I això és especialment rellevant perquè, a l’Estat espanyol, els poders executiu i
legislatiu estan descentralitzats, és a dir, hi ha un sistema autonòmic que permet
diverses legislacions dins l’Estat, però el poder judicial no està pas descentralitzat. Hi
ha només un poder judicial, amb representació a cada territori, però sense poder de
decisió ni dependència dels Parlaments autonòmics, per la qual cosa quan uns fiscals
d’alguna Comunitat Autònoma veuen les coses diferents és perquè no veuen la
possibilitat de posar aquesta querella. Això és així i és estrany, com deia la portaveu
socialista, que, des d’un partit polític, s’anunciï una querella contra el President de la
Generalitat i, a més, s’anunciï als afectats i en els termes amb què s’imposarà, cosa
que fa dubtar molt sobre la llibertat que pugui tenir la Fiscalia General de l’Estat, tot i
que sabem que està nomenada per l’Estat i pot ser que hi tingui una certa obediència,
tot i que no hauria de ser així per la separació de poders.
Aquesta és la situació i aquesta moció pretén dir el que ja hem dit en diferents
ocasions: si el fet de convocar un acte de participació ciutadana vol dir ser culpable,
tots els que hi vam participar som culpables. S’ha parlat en els últims dies i s’ha fet
molta difusió d’aquesta culpabilitat i, al final, la Diputació, en aquest cas, la majoria
dels seus Grups, també ha decidit que, si el President, la Vicepresidenta i la
Consellera són culpables d’engegar un procés participatiu, tots nosaltres ho som. I la
veritat és que la situació és complicada i es complicarà més perquè no hi ha voluntat
de diàleg. Deia Vicenç Andreu Esteller: “Arribarà un dia en què no podrem més i
llavors ho podrem tot.” Anem pel camí que arribi el dia en què ho puguem tot perquè ja
no aguantarem més aquesta situació de repressió que s’està produint per part del
Govern de l’Estat, per la qual cosa nosaltres, que som ponents d’aquesta moció, no
només hi votarem a favor sinó que la defensarem en tot l’àmbit territorial que ens
correspon.
Intervé de nou el Sr. Mañas, qui diu: Disculpi’m, senyor President. És un prec en
relació amb la moció: agrairíem que el Servei de Premsa de la Diputació retirés el
tweet on afirma que CiU és l’únic Grup que presenta la moció contra la querella i
s’informi fidedignament que aquesta moció és presentada conjuntament per CiU, ERCAM, ICV i el PSC perquè això passa sovint amb el Servei de Premsa de la casa.
De nou intervé el Sr. Villagrasa, qui diu: “Para hacer una puntualización. Lo que hizo
la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, fue referirse a un comunicado de
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agencia que venía de la Fiscalia General del Estado. No anunció nada, sino que se
refirió a un teletipo de prensa.”
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 (19), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa (2) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i
el vot en contra dels diputats assistents del Partit Popular (6), sent el resultat definitiu
de 43 vots a favor i 6 vots en contra.
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre els
números 9212 al 10534, ambdós inclosos, de l’any 2014, i els acords adoptats per la
Junta de Govern corresponent a la sessions ordinàries de dates 9 i 30 d’octubre de
2014.
Obert el capítol de Precs i Preguntes, la Presidència dóna la paraula al Portaveu del
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr.
Mañas, qui diu:
Tenim un prec, que li agrairíem que tingués en compte.
El juliol de 2013, el meu Grup presentà una moció que proposava crear una taula
conjunta de tots els representants dels grups d’aquesta Corporació per afrontar la
negociació d’assimilació de condicions dels treballadors de l’ORGT a les dels
treballadors de la Diputació de Barcelona. Estem parlant de bastants centenars de
persones, el Comitè d’Empresa de les quals s’ha tancat, avui, a les oficines de l’ORGT
i estem parlant del fet que la moció fou rebutjada pel Grup de CiU. Llegint l’acta, se’ns
digué que ja hi havia negociacions en marxa (m’estic posant nerviós, no sé si és que
se m’acaba el temps per fer el prec). Preguem que es reprenguin les negociacions
amb el Comitè d’Empresa ja que, fa més d’un any, se’ns digué que aquestes anaven
tan bé que no calia una comissió formada per representants dels Grups de la
Diputació.
El Sr. President respon al Sr. Mañas, i diu: De fet, li puc dir que no s’han tancat avui
sinó que va ser ahir i que hi ha un procés obert de negociació amb acords. Un sindicat
va emetre ahir un comunicat on es deia que s’havien pres acords i s’estaven complint
absolutament tots. Per tant, la nostra voluntat és continuar amb el diàleg i la
concertació, que només s’han interromput per aquest tancament. En el moment en el
qual s’acabi aquest tancament, volem reprendre aquest diàleg que no hem volgut mai
trencat.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 50 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General
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