Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 30 d’abril de 2015, a les 12 hores i 5 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 de la Vicepresidenta primera, senyora
Mireia Solsona i Garriga, 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, Antonio Bermudo i
Ávila, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i
Berzosa, Jaume Ciurana i Llevadot, Ferran Civil i Arnabat, 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, Eva Maria
Menor i Cantador, Maria Asunción Miranda i Cuervas, Josep Monrás i Galindo,
Immaculada Moraleda i Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Joan
Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera
Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles
Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon
Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya, 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 Teresa Raurich Montasell i el Tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusa la seva absència el Diputat senyor Pere Prat i Boix.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de març de 2015.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.

Dictamen que proposa aprovar la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 2014.

3. Donar compte del Decret de la Presidència de data 22 d’abril de 2015, que resol
deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart com a
membre de ple dret de la Junta de Govern, com a diputat delegat de Promoció
Econòmica i Ocupació, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, així
com el seu nomenament perquè exercís el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, amb efectes del dia 22 d’abril de 2015.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
4. Dictamen que proposa aprovar la minuta d’addenda al conveni formalitzat en data
19 de juliol de 2013, entre la Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de
Catalunya, el Consorci Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus
Interuniversitari Diagonal- Besòs i la Fundació b_TEC, per ampliar els terminis de
finalització de les obres de construcció del nou edifici de l’Escola d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona, i el del seu trasllat a la nova seu del Campus
Interuniversitari Diagonal-Besòs i la recuperació dels immobles cedits al Consorci
Escola Industrial de Barcelona.
Gerència
5. Dictamen que proposa aprovar el Pla d'Igualtat de gènere de la Diputació de
Barcelona.
Gerència de Serveis de Biblioteques
6. Dictamen que proposa ratificar l’acord d’aprovació definitiva de la modificació dels
Estatuts del Consorci de Biblioteques de Barcelona, adoptat pel Consell General
del Consorci en data 11.3.2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures
de reforma administrativa.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
7. Dictamen que proposa la ratificació de l’Acord adoptat en la Mesa General de
Negociació de matèries comunes, en data 27 de març de 2015, sobre modificació
dels criteris generals del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona.
8. Dictamen que proposa la ratificació de l’Acord adoptat en la Mesa General de
Negociació de matèries comunes, en data 27 de març de 2015, sobre revisió de
les condicions de percepció del factor d’assiduïtat.

2

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

9. Dictamen que proposa l’actualització de la Relació de Llocs de Treball, el Manual
de Funcions i la relació de categories de la Corporació.
Servei de Programació
10. Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2015.
11. Dictamen que proposa aprovar el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2015”.
12. Dictamen que proposa restar assabentat de l’aprovació, per decret de la
Presidència de data 10 d’abril de 2015 número de registre 2945/15, de la
modificació núm. 5/2015 del pressupost de la Diputació de Barcelona.
13. Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord, adoptat per la Junta de
Govern de data 9 d’abril de 2015, d’adaptació de la fixació del tipus a
subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per municipi pel
Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 de
febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
14. Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’Inventari General Consolidat de
la Corporació amb referència a 31 de desembre de 2014.
15. Dictamen que proposa aprovar inicialment la cessió gratuïta a favor de
l’Ajuntament del Masnou, de la parcel·la sobrant de vial situada a la ctra. BP-5002,
punts quilomètrics 0,280 a 0,553, d’aquest municipi, per a la seva utilització com a
aparcament regulat, i sotmetre l'expedient a informació pública.
16. Dictamen que proposa aprovar inicialment la concessió demanial dels terrenys
anomenats la Vinya d’en Sabater, situats al recinte Torribera, a favor de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per al conreu de vinyes, i el conveni
que la regula, i sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública.
Intervenció General
17. Donar compte del Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies, de data 18 de març de 2015 número de registre
1941/15, que aprova la liquidació de la compensació econòmica acordada al
Conveni per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera
Local, a abonar per la Generalitat de Catalunya.
18. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’Informe de l’estat d’execució
dels pressupostos de la Corporació i els seus Organismes autònoms, a 31 de març
de 2015.
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Organisme de Gestió Tributària
19. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de
personal de l’Organisme de Gestió Tributària de 2015.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
20. Dictamen que proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci El Far,
Centre dels Treballs del Mar, aprovada pel Consell General del Consorci en data
26.11.2014, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
21. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
“Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients”,
aprovada a la 15a. Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat de data 11 de març de 2015.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1. Moció que presenta el Grup de Convergència i Unió de la Diputació de
Barcelona, per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació
de l’administració pública local.
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

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de març de 2015.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 26 de març de
2015, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalantse’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 14 d’abril de 2015, que proposa aprovar la Memòria de la
Gestió Corporativa de l’any 2014.
L’article 149 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix el següent:
“Los secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 8.000
habitantes y los de Diputaciones provinciales redactarán una memoria dentro del
primer semestre de cada año, en la que darán cuenta circunstanciada de la gestión
corporativa, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de
trabajos, iniciativas, proyectos de trámite, estados de situación económicos y
modificaciones introducidas en el inventario general del patrimonio, que serán
remitidas al Ministerio de Administraciones Públicas.”
En data 15 de desembre de 2014, la Secretària General va trametre a les diferents
unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, així com als organismes
autònoms, les indicacions per a la redacció de la Memòria de la gestió corporativa
corresponent a l’exercici de 2014.
En compliment de l’anterior, les diferents Àrees, Gerències, Serveis i Oficines que
conformen l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, així com els
responsables dels organismes autònoms i d’altres ens participats, van trametre les
seves propostes, les quals, per part de la Secretaria General, han estat objecte
d’adequació per garantir criteris d’uniformitat gràfica i homogeneïtzar l’estil en la
redacció del document final.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la sotasignada,
Secretària General de la Diputació de Barcelona, proposa a la Presidència que elevi al
Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona,
corresponent a l'any 2014, d’acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Segon.- DISPOSAR l’edició de la Memòria i la seva inserció a Intradiba, a la pàgina
web i a la seu electrònica corporatives.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
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3.- Donar compte del Decret de la Presidència de data 22 d’abril de 2015, que
resol deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart com
a membre de ple dret de la Junta de Govern, com a diputat delegat de Promoció
Econòmica i Ocupació, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
així com el seu nomenament perquè exercís el seu càrrec amb caràcter de
dedicació exclusiva, amb efectes del dia 22 d’abril de 2015.
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el dia
15 de juliol de 2011, es va constituir com a conseqüència dels resultats obtinguts en
les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments
dels diputats/des que corresponen a les catorze juntes electorals de zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que una vegada constituïda la nova corporació en la mateixa sessió plenària, es
va procedir a l’elecció i nomenament del nou president de la Diputació de Barcelona en
favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment establert
en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general;
el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la Diputació i de les
competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal, li
pertoquen.
Atès que en data 22 d’abril de 2015 ha tingut entrada en el Registre General amb
número d’entrada 1500026648 un escrit del diputat Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, qui
manifesta que, a partir d’aquesta data i per motius personals, renúncia a les seves
responsabilitats de govern i com a diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació.
Atès que el president de la Diputació, mitjançant Decret 3/2015, de 8 de gener, va
acordar deixar sense efecte en tota la seva extensió el Decret de la Presidència núm.
673/2013, de 5 de febrer, parcialment modificat pels decrets núm. 3667/2013, de 29
d’abril i 2349/2014, de 27 de març, referents a la constitució, nomenament de
membres de ple dret de la Junta de Govern, la delegació de l’exercici de determinades
competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat, així com la fixació
del règim de les seves sessions ordinàries, en virtut del qual, en l’apartat segon i tercer
de la part dispositiva del referit Decret nomenava com a membre de ple dret de la
Junta de Govern l’Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart.
Atès que el President de la Diputació, mitjançant decret 4/2015, de 8 de gener, va
acordar deixar sense efecte en tota la seva extensió el Decret de la Presidència núm.
11489/2014, de 5 de desembre, en què ratificava els membres electes d’aquesta
corporació que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, en virtut
del qual en els apartats tercer i quart de la part dispositiva nomenava l’Il·lm. Sr. Joan
Roca i Lleonart com a diputat delegat que exerciria el seu càrrec amb caràcter de
dedicació exclusiva.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret 5/2015, de 8 de gener, va acordar aprovar
la refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegacions de competències i atribucions en
favor dels òrgans de la Diputació diferents del Ple corporatiu, en virtut del qual en
l’apartat 1.8 de la part dispositiva nomenava com a diputat delegat de Promoció
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Econòmica i Ocupació, adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, l’Il·lm.
Sr. Joan Roca i Lleonart i li delegava l’exercici de les competències fixades en l’apartat
5 del referit Decret, en relació amb la delegació de l’exercici de les competències en
favor dels diputats/des delegats/des i diputats/des per matèria.
Vist que l'article 32.1 de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix com a òrgan bàsic i necessari de totes les diputacions provincials la
constitució d’un òrgan col·legiat denominat Junta de Govern.
Vist que els articles 35.1 de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local; 90.2 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el TRLMRLC; 9 del Reglament
orgànic de la Diputació de Barcelona; 72 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableixen que la Junta de Govern estarà integrada per la Presidència de l’entitat
local i un nombre de diputats/des no superior al terç del nombre legal de membres de
la diputació, nomenats i separats lliurement per la Presidència mitjançant resolució de
la qual es donarà compte al Ple corporatiu en la primera sessió que se celebri.
Vist que l'article 75.1.2 i 75.bis de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la seva redacció donada per la L 27/2013, de 27 de desembre,
estableix que el Ple corporatiu determinarà el nombre de membres de les corporacions
locals que percebran retribucions en l’exercici del seu càrrec, quan exerceixin aquest
amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial i, que en tot cas, seran donats d’alta en
el règim general de la Seguretat Social per totes les contingències, assumint la
corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin.
Atès que l'article 75.bis de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, parcialment modificat per la DA 90a de la L 22/2013, de 23 de desembre
introduïda pel RDL 1/2014, de 24 de gener, estableix els límits de les retribucions per
tots els conceptes retributius i assistències dels presidents de les diputacions, d’acord
amb les quanties que s’hi fixen; si bé, d’acord amb el que disposa la DT 10a de la
LRBRL, introduïda per la L 27/2013, de 27 de desembre, preveu la possibilitat que els
límits de les retribucions dels membres electes puguin, excepcionalment, no entrar en
vigor fins el 30/6/2015, sempre que compleixin amb les condicions i requisits que en el
mateix s’estableixen.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió ordinària de 24 d’abril de 2014, va acordar
demorar l’entrada en vigor de l'article 75.bis i 75.ter i 104.bis de la LRBRL, en la seva
redacció donada per la L 27/2013, de 27 de desembre, com a conseqüència de
complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, així com amb el
requisit que el període mig de pagament d’aquesta corporació als seus proveïdors no
supera els 30 dies hàbils.
Vist que l'article 34.2 de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l'article 90.4 del Decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, preveuen la
possibilitat que la Presidència de la Diputació pugui delegar l’exercici de les seves
competències, llevat aquelles que tinguin caràcter no delegable.
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En ús de les facultats que em confereix l'article 34 en relació amb el 75 de la L 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 4 del Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona, art. 61 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i demés
disposicions legals i reglamentàries aplicables.
RESOLC
Primer. MODIFICAR PARCIALMENT el Decret d’aquesta Presidència 3/2015, de 8
de gener, en el sentit de DEIXAR SENSE EFECTE EL NOMENAMENT com a membre
de ple dret de la Junta de Govern de l’IL·LM. SR. JOAN ROCA I LLEONART,
modificant, en tal sentit, els apartats segon i tercer del referit Decret, amb efectes del
dia 22 d’abril de 2015, com a conseqüència de la seva renúncia de data 22 d’abril de
2015.
Segon. ACORDAR que, amb efectes del dia 22 d’abril de 2015, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona estarà constituïda pels membres de ple dret següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
Il·lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch
Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas

Tercer. ACORDAR que la resta dels apartats de la part dispositiva del Decret de la
Presidència 3/2015, es mantingui sense canvis.
Quart. MODIFICAR PARCIALMENT el Decret d’aquesta Presidència 4/2015, de 8 de
gener, en el sentit de DEIXAR SENSE EFECTE EL NOMENAMENT com a membre
electe que exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Joan Roca i
Lleonart, modificant, en tal sentit, els apartats tercer i quart del referit Decret, amb
efectes del dia 22 d’abril de 2015, en conseqüència amb la seva renúncia de data 22
d’abril de 2015.
Cinquè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que a partir de l’entrada en vigor d’aquest
Decret queden vacants 5 llocs de diputat/da que puguin exercir el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, en el límit màxim aprovat pel Ple corporatiu en sessió
extraordinària de 26 de juliol de 2011.
Sisè. ACORDAR que la resta dels apartats de la part dispositiva del Decret de la
Presidència 4/2015, es mantingui sense canvis.
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Setè. MODIFICAR PARCIALMENT el Decret d’aquesta Presidència 5/2015, de 8 de
gener, en el sentit de DEIXAR SENSE EFECTE ELS NOMENAMENTS com a
president suplent de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local i diputat delegat de Promoció Econòmica i
Ocupació, adscrit a l’Àrea esmentada, de l’Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, modificant,
en tal sentit, els apartats 1.2 i 1.8.a) del referit Decret, amb efectes del dia 22 d’abril
de 2015 i únicament pel que fa referència al diputat Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart i
amb el benentès que les competències de Promoció Econòmica i Ocupació seran
assumides per la Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, vicepresidenta primera i
presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb la
seva renúncia de 22 d’abril de 2015.
Vuitè. ACORDAR que la resta dels apartats de la part dispositiva del Decret de la
Presidència 5/2015, es mantingui sense canvis.
Novè. ACORDAR que, amb efectes del dia 22 d’abril de 2015, l’Il·lm. Sr. Joan Roca i
Lleonart tindrà dret a percebre les indemnitzacions per assistència efectiva a les
sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment de què formi part
com a membre de ple dret, en les quanties i amb les condicions aprovades pel Ple
corporatiu, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011.
Desè. INSTAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans perquè procedeixi a
donar de baixa del règim general de la Seguretat Social l’Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
i a la liquidació de les retribucions meritades que correspongui, tot això amb efectes
del dia 22 d’abril de 2015.
Onzè. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el dia 22 d’abril de 2015 i produirà
plens efectes jurídics des d’aquesta data.
Dotzè. PUBLICAR aquesta resolució en el BOPB, en el tauler d’anuncis de la
Diputació de Barcelona i la seva web, en compliment del que disposa l'article 75.5 de
la LRBRL i en l'article 64.2 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Tretzè. DONAR COMPTE AL PLE d’aquesta resolució, PER AL SEU CONEIXEMENT
I EFECTES, en compliment del que disposa l'article 35.1 de la L 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 64.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Catorzè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, Il·lma. Sra.
Mireia Solsona i Garriga, a la Presidència, als presidents i portaveus dels grups
polítics, al diputat delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la
Tresoreria, als coordinadors de les àrees de d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies i de Desenvolupament Econòmic Local i a la Direcció de Serveis de
Recursos Humans, als efectes legals oportuns.
I el Ple en resta assabentat.
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
4.- Dictamen de data 13 d’abril de 2015, que proposa aprovar la minuta
d’addenda al conveni formalitzat en data 19 de juliol de 2013, entre la Diputació
de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci Escola
Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus Interuniversitari DiagonalBesòs i la Fundació b_TEC, per ampliar els terminis de finalització de les obres
de construcció del nou edifici de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona, i el del seu trasllat a la nova seu del Campus Interuniversitari
Diagonal-Besòs i la recuperació dels immobles cedits al Consorci Escola
Industrial de Barcelona.
Antecedents
1. En data 27 de juliol de 2005 la Diputació de Barcelona, el Consorci del Centre
Universitari del Llevant, i el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), varen
subscriure un conveni mitjançant el qual s’acordà la construcció d’una nova seu per a
la ubicació de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona al futur Campus
Universitari del Besos. En aquest conveni es preveia que la Diputació, en
contraprestació per la recuperació dels espais cedits al CEIB, es comprometia a
efectuar una contraprestació econòmica de vint-i-tres milions d’euros (23.000.000 €)
per tal de coadjuvar el pagament del cost de construcció de la nova seu de l’Escola al
Campus del Besòs.
2. En data 11 de març de 2009, la Diputació de Barcelona, el Consorci del Campus
Interuniversitari del Besòs i el Consorci Escola Industrial van acordar prorrogar i fixar
l’acabament de les obres i el conseqüent trasllat el 31 de desembre 2012.
3. Per conveni de data 5 d’abril de 2011, la UPC es va subrogar en la posició del
Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs respecte al conveni de 27 de
juliol de 2005 i addenda d’11 de març de 2009, assumint els drets i obligacions
derivats dels mateixos pel que fa a la construcció de la nova seu de l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.
4. En data 19 de juliol de 2013 la Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de
Catalunya, el Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus
Interuniversitari Diagonal-Besós i la Fundació b-Tec Barcelona Innovació Tecnològica
van subscriure un nou conveni que establia els criteris sobre el procediment a seguir
per a l’execució i els finançament dels projectes i obres previstes relatives a la
construcció de la nova seu de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona en
el Campus del Besòs, que s’havia de traslladar a la nova seu abans del 31 d’agost de
2015. La clàusula cinquena del mencionat conveni preveia que, en cas d’incompliment
de forma injustificada de la data de trasllat de l’EUETIB, la UPC deixaria de percebre
part de l’aportació prevista o hauria de retornar a la Diputació a raó de 500.000 euros
per semestre d’endarreriment.
5. Tal i com s’ha constatat en les reunions de la comissió de seguiment regulada en el
pacte novè del conveni de 19 de juliol de 2013, malgrat els esforços efectuats per la
UPC, diverses circumstàncies sobrevingudes i no imputables a la mateixa han dificultat
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el compliment dels terminis previstos per a la finalització de la construcció i trasllat de
l’Escola estipulat en el conveni de 19 de juliol de 2013.
6. A la reunió de la comissió de seguiment de data 11 de febrer de 2015 s’explica
l’estat de desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs, el procés constructiu,
licitacions i adjudicacions, i es manifesta la necessitat d’adaptació del conveni als nous
terminis d’acabament.
7. Mitjançant escrit de data 3 de març la UPC ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona
la pròrroga per a la finalització de les obres i el trasllat de l’Escola. La Direcció de
Serveis de Suport a la Coordinació General en data 19 de març demana a la UPC
ampliació de la informació relacionada amb les dificultats en el finançament que han
provocat l’execució tardana de la primera fase.
8. En data 23 de març de 2015 el director de l’Àrea Econòmica i de Serveis de la UPC
ha presentat a la Diputació informe justificatiu amb una explicació dels esdeveniments
que han anat succeint fins a la data relacionats amb el finançament, i que motiven la
demora no imputable a la UPC. Així informen que amb l’últim acord del Govern de la
Generalitat de 26 d’agost de 2014, els ha permès comptar amb tot el finançament
necessari per licitar, adjudicar i executar la primera fase de l’obra fins a la seva
completa finalització el 31 de desembre de 2015 i poder fer un trasllat dels estudiants
amb totes les garanties com a màxim el 31 d’agost de 2016.
Fonaments de dret
L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim
jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració.
En conseqüència, en ús de les facultats que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència, a
proposta de la directora de Serveis de Suport a la Coordinació General, eleva el Ple,
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns, i
Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la minuta d’addenda al conveni formalitzat en data 19 de juliol de
2013, entre la Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el
Consorci Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal- Besòs i la Fundació b_TEC per ampliar els terminis de finalització de les
obres de construcció del nou edifici de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona, i el del seu trasllat a la nova seu del Campus Interuniversitari DiagonalBesòs i la recuperació dels immobles cedits al Consorci Escola Industrial de
Barcelona, el text literal del qual és el següent:
“ADDENDA AL CONVENI FORMALITZAT EN DATA 19 DE JULIOL DE 2013, ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, EL
CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA, EL CONSORCI DEL CAMPUS
INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESÒS I LA FUNDACIÓ b_TEC, PER AMPLIAR ELS
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TERMINIS DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE
L’ESCOLA D’ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA, I EL DEL SEU
TRASLLAT A LA NOVA SEU DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESÒS I
LA RECUPERACIÓ DELS IMMOBLES CEDITS AL CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada pel seu President,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2015 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 13 de gener de 2015; assistit pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la
Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, amb NIF núm. Q0818003F, amb domicili
a Barcelona, al carrer Jordi Girona, núm. 31 i representada pel Rector Magnífic, Sr. Enric
Fossas Colet, en virtut d'allò que disposen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats; l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya,
aprovats per l’Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012) i
de conformitat amb el nomenament per Decret 257/2013, de 26 de novembre (DOGC núm.
6512 de 29 de novembre de 2013).
CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA, amb NIF núm. P5890055F, amb
domicili a Barcelona, al recinte de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell 187, i
representat pel seu president, el director general d’universitats de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Lluís Jofre Roca, en virtut d’allò que disposa l’article 14.1, apartat g) dels
Estatuts del Consorci, de 9 de juliol 1998, publicats al DOGC 2683, el 17 de juliol de 1998.
CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESÒS, amb NIF núm.
P0800112E, amb domicili a Sant Adrià del Besòs, c/Olímpic, s/n, pl. 2, i representat pel seu
president, tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Antoni Vives i Tomàs.
FUNDACIÓ b_TEC BARCELONA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA, amb NIF G64222706,
amb domicili a Sant Adrià del Besòs, al Jardins de les Dones de Negre 1, 2a planta,
representada pel seu director gerent, Sr. Jordi Bosch de Borja.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. En data 27 de juliol de 2005 la Diputació de Barcelona, el Consorci del Centre Universitari
del Llevant, i el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), varen subscriure un conveni
mitjançant el qual s’acordà la construcció d’una nova seu per a la ubicació de l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona al futur Campus Universitari del Besos. En
aquest conveni es preveia que la Diputació, en contraprestació per la recuperació dels
espais cedits al CEIB, es comprometia a efectuar una contraprestació econòmica de vint-itres milions d’euros (23.000.000 €) per tal de coadjuvar el pagament del cost de construcció
de la nova seu de l’Escola al Campus del Besòs.
II. En data 11 de març de 2009, la Diputació de Barcelona, el Consorci del Campus
Interuniversitari del Besòs i el Consorci Escola Industrial van acordar prorrogar i fixar
l’acabament de les obres i el conseqüent trasllat el 31 de desembre 2012.
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III. Per conveni de data 5 d’abril de 2011, la UPC es va subrogar en la posició del Consorci
del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs respecte al conveni de 27 de juliol de 2005 i
addenda d’11 de març de 2009, assumint els drets i obligacions derivats dels mateixos pel
que fa a la construcció de la nova seu de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona.
IV. En data 19 de juliol de 2013 la Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de
Catalunya, el Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus
Interuniversitari Diagonal-Besós i la Fundació b-Tec Barcelona Innovació Tecnològica van
subscriure un nou conveni que establia els criteris sobre el procediment a seguir per a
l’execució i els finançament dels projectes i obres previstes relatives a la construcció de la
nova seu de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona en el Campus del Besòs,
que s’havia de traslladar a la nova seu abans del 31 d’agost de 2015. La clàusula cinquena
del mencionat conveni preveia que, en cas d’incompliment de forma injustificada de la data
de trasllat de l’EUETIB, la UPC deixaria de percebre part de l’aportació prevista o hauria de
retornar a la Diputació a raó de 500.000 euros per semestre d’endarreriment.
V. Tal i com s’ha constatat en les reunions de la comissió de seguiment regulada en el pacte
novè del conveni de 19 de juliol de 2013, malgrat els esforços efectuats per la UPC,
diverses circumstàncies sobrevingudes i no imputables a la mateixa han dificultat el
compliment dels terminis previstos per a la finalització de la construcció i trasllat de l’Escola
estipulat en el conveni de 19 de juliol de 2013.
VI. A la reunió de la comissió de seguiment de data 11 de febrer de 2015 s’explica l’estat de
desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs, el procés constructiu, licitacions i
adjudicacions, i es manifesta la necessitat d’adaptació del conveni als nous terminis
d’acabament.
VII. Mitjançant escrit de data 3 de març la UPC ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la
pròrroga per a la finalització de les obres i el trasllat de l’Escola. La Direcció de Serveis de
Suport a la Coordinació General en data 19 de març demana a la UPC ampliació de la
informació relacionada amb les dificultats en el finançament que han provocat l’execució
tardana de la primera fase.
VIII. En data 23 de març de 2015 el director de l’Àrea Econòmica i de Serveis de la UPC ha
presentat a la Diputació informe justificatiu amb una explicació dels esdeveniments que han
anat succeint fins a la data relacionats amb el finançament, i que motiven la demora no
imputable a la UPC. Així informen que amb l’últim acord del Govern de la Generalitat de 26
d’agost de 2014, els ha permès comptar amb tot el finançament necessari per licitar,
adjudicar i executar la primera fase de l’obra fins a la seva completa finalització el 31 de
desembre de 2015 i poder fer un trasllat dels estudiants amb totes les garanties com a
màxim el 31 d’agost de 2016.
IX. Per tot això, és voluntat de les parts prorrogar de mutu acord la data de trasllat de
l’EUETIB a la nova seu del Campus, que es produirà abans del 31 d’agost de 2016, sense
que sigui d’aplicació la penalitat establerta en la clàusula cinquena del conveni de 19 de
juliol de 2013.
X. La minuta d’aquesta addenda ha estat aprovada per acord del Ple de la Diputació de
Barcelona en sessió de data ...... i pel Consell de Govern i Consell Social de la Universitat
Politècnica de Catalunya en sessions de data ..... i ..... respectivament.
És per tot això que les parts acorden subscriure aquesta addenda al conveni de 19 de juliol
de 2013 que modifica els terminis d’execució de les obres, el trasllat de l’EUETIB a la nova
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seu del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i la recuperació dels immobles cedits al
Consorci Escola Industrial de Barcelona, per la qual cosa subscriuen els següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte de l’addenda és la modificació del pactes Segon i Quart del conveni de data 19 de
juliol de 2013 que establia els criteris a seguir per a l’execució i el finançament dels
projectes i obres que resten pendents d’entre els previstos en el conveni de 27 de juliol de
2005, relatiu a la construcció de la nova seu per a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona, i la recuperació dels immobles cedits al Consorci Escola Industrial de Barcelona.
Segon. Modificació dels pactes Segon i Quart
a) Es modifica el paràgraf segon del punt 2 del pacte Segon que quedarà redactat de la
manera següent:
“Es fixa com a termini de finalització de la totalitat de les obres de construcció de l’edifici
el 31 de desembre de 2015, sens perjudici que la finalització de les obres
d’infraestructura i altres actuacions generals del Campus puguin finalitzar un cop passat
aquest termini, sempre que això no impedeixi el compliment del pacte quart del present
conveni”.
b) Es modifica el pacte Quart del conveni, que quedarà redactat de la manera següent:
“La UPC i el CEIB es comprometen a efectuar el trasllat de l’Escola d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona a la nova seu del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i
desocupar completament els edificis i les instal·lacions que actualment ocupa aquesta
Escola al recinte de l’Escola Industrial, l’edifici 12, la nau de la Biblioteca en totes les
seves plantes i les aules de l’edifici 15, abans del dia 31d’agost de 2016.
En aquesta data, previ informe de conformitat de la Diputació de Barcelona sobre la
situació de l’immoble i instal·lacions cedides, es produirà la reversió a aquesta entitat
dels citats immobles que actualment ocupa l’Escola.
Qualsevol obra, instal·lació i millora efectuada pel CEIB quedarà en benefici de la
Diputació de Barcelona sense dret a pagament o indemnització a favor d’aquest.”
Tercer. Manteniment de la vigència de la resta de pactes
La resta de pactes del conveni signat en data 19 de juliol de 2013 que no han estat
modificats pels pactes anteriors de la present addenda, es mantenen tal i com foren
expressats.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la presenta addenda per
quintuplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon. Notificar el present acord a la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci
Escola Industrial de Barcelona, el Consorci del Campus Interuniversitari DiagonalBesòs, i la Fundació b_TEC, per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
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grups següents: Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
Gerència
5.- Dictamen de data 20 d’abril de 2015, que proposa aprovar el Pla d'Igualtat de
gènere de la Diputació de Barcelona.
S’incorporen a la sessió el diputat Sr. Amor i la diputada Sra. Rius.
El paper de la Diputació de Barcelona en relació a les polítiques d’igualtat de gènere
ha estat i és, actualment, imprescindible per a fer front al desafiament que suposa el
procés de canvi que ha de promoure una transformació cultural que afavoreixi la
igualtat. Aquesta funció s’ha de recolzar necessàriament en una coherència entre les
polítiques internes i externes de la Corporació per tal de reforçar així la confiança en
les mesures de promoció en matèria d’igualtat. En aquest sentit, la Diputació, ha de
poder ser la institució en què s’emmirallin la resta d’ens locals de la demarcació.
Assolir aquesta fita permetrà reconèixer i aprofitar el potencial de totes les persones
que presten serveis a la Corporació, sense fer distincions per raó de sexe i optant per
un model de treball integrador, que valori a totes les persones per igual.
Atès que l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders
públics han de garantir el compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes en l’accés a l’ocupació, en la formació, en la promoció professional, en les
condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i també han
de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d’embaràs o de maternitat.
Vista la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, que desprès d’obligar les administracions públiques a respectar la
igualtat de tracte i d’oportunitat en l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, ordena
l’adopció de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre
dones i homes, i disposa que, sens perjudici de l’anterior, les administracions
públiques han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.
Vist l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes que defineix els plans d’igualtat com un conjunt de mesures adoptades
després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.
El Pla d’Igualtat de la Diputació parteix d’una diagnosi que recull la realitat pròpia de la
Corporació i a partir d’aquesta anàlisi, s’han fixat els objectius concrets que s’han
d’assolir. Aquest Pla ha seguit una metodologia participativa en totes les seves fases,
amb l’objectiu d’integrar-se de forma transversal en tots els nivells corporatius.
Vist el dictamen amb número d’expedient 2014/3908 aprovat pel Ple d’aquesta
Corporació en sessió ordinària del dia 29 de maig de 2014, pel qual es va crear la
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Comissió d’Impuls del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la Diputació
de Barcelona, així com el Comitè Executiu i el Grup de Treball de participació social i
va aprovar les instruccions per a l’elaboració del Pla.
Atès que la Comissió d’Impuls, el Comitè Executiu i el Grup de Treball de participació
social es van constituir i han dut a terme els tràmits necessaris per tal de realitzar el
primer Pla d’igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona.
Atès que s’ha obtingut l’acord de les organitzacions sindicals d’UGT, CCOO i CTEC en
la confecció del Pla de gènere que es presenta per a la seva aprovació.
Vist el decret núm. 3118/12 de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 13
d'abril de 2012 en relació amb l'acumulació en la Gerència de la Diputació de les
funcions pròpies de l'àmbit d'Assistència Local.
Atès que correspon al Ple l’organització de la Diputació, competència que es vincula
amb la creació dels òrgans i l’aprovació de les instruccions per a l’elaboració de
l’esmentat Pla d’igualtat; tot això d’acord amb l’art. 33.1.a) de la L 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’art. 36.1, lletres a) i
d), del mateix text legal.
En virtut de tot això, previ el dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el Pla d’Igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona, que
s’adjunta com a annex al present dictamen.
Segon.- CREAR el Grup de seguiment del Pla d’Igualtat de gènere de la Diputació de
Barcelona de caràcter paritari integrat per les organitzacions sindicals de la
Corporació, d'acord amb els criteris de representativitat en nombre de vocals o
d’atribució de ponderació de vot que es fixi i els representants designats per la
Corporació. Les representacions sindicals designaran els seus membres com també
ho farà la Presidència.
Tercer.- FACULTAR a la Presidència de la Corporació per a l’aprovació dels actes
necessaris per desenvolupar i aplicar les accions que se’n derivin de l’adopció dels
presents acords.
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La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Vicepresidenta segona i Presidenta
Delegada de l’Àrea de l’Atenció a les Persones, Sra. Conesa, qui diu: En aquest
punt volem fer un repàs i agrair la participació de tots els grups polítics per impulsar
aquest pla que avui portem a aprovació.
En primer lloc, recordar que és un pla, que abasta tot el personal -funcionari, laboral,
eventual- de la corporació, que el mateix Plenari va subscriure el passat 22 de maig de
2014. Es varen crear tres comissions: la Comissió d’Impuls, formada per representants
de tots els grups polítics; el Comitè Executiu, de caràcter tècnic, dirigit pel gerent de la
Diputació i format per tècnics i coordinadors de les àrees, i el Grup de Treball de
Participació Social, format per l’Administració i els quatre sindicats amb presència a la
Mesa de Negociació.
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La part més gruixuda ha estat la diagnosi, realitzada en el període de juliol de 2014 a
gener de 2015. Va ser consultada tota la plantilla per Intranet, amb un qüestionari de
49 preguntes i va ser respost voluntàriament per més de 1.300 empleats i empleades
de la Diputació. Es van realitzar, també, diversos grups presencials en relació amb la
confecció del Pla.
La diagnosi finalitzà el gener d’aquest any 2015 i entre febrer i abril s’iniciaren dues
fases: en primer lloc, l’anàlisi tècnica per part del Comitè Executiu, amb més de vint
reunions internes per fer correccions i esmenes en l’elaboració dels documents; en
segon lloc, la interlocució i la negociació amb els sindicats, amb deu reunions
específiques, per poder, finalment, assolir un acord amb CCOO, UGT i CTEC.
El període d’anàlisi i interlocució ha arribat, doncs, fins a finals d’abril i per això portem
avui aquest document. Volem fer un agraïment especial, en primer lloc als grups
polítics; en segon lloc als equips tècnics, que han disposat d’un curt període de temps
per assolir una bona diagnosi i, evidentment també, als sindicats, pel seu compromís,
per la tasca feta en un curt període de temps -deu reunions- a més de la feina feta a
part de les reunions.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres també veiem molt positiva
l’aprovació del Pla d’igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona i estem d’acord
amb el que deia la Vicepresidenta: que ha estat un esforç compartit per molta gent i
que s’ha de donar les gràcies a qui l’ha liderat tant tècnicament com políticament i als
ciutadans i les ciutadanes que hi han intervingut de la manera que han considerat més
destacada. I, molt especialment, creiem que la metodologia utilitzada, el fet de
convidar tota la plantilla de la Diputació, ha estat encertada, en tant que l’execució del
Pla passa per la plantilla i a ella va dirigit, per la qual cosa la creiem encertada. Creiem
que la interlocució i la participació de la plantilla ha de ser continuada per avaluar el
Pla i introduir-hi nous elements d’interès que apareguin de nou per enriquir-lo i
continuar mantenint-lo vigent al llarg de tots aquests anys.
Com ja s’ha comentat també, el Pla recull deu objectius, de diferent abast i dimensió,
que nosaltres no hi comentarem, però sí que volem fer un comentari específic en
relació amb promoure l’accés i el coneixement de les mesures disponibles de
conciliació per a tota la plantilla. Ens sembla que és important vincular aquest objectiu
del Pla amb totes les accions que es desenvolupin en el Grup de Treball de la Reforma
horària. Encara no fa un any, pel juliol de l’any passat, el Ple es va manifestar
unànimement a favor de donar suport a la iniciativa “Ara és l’hora” i la petició que fem
és que es vinculin aquests treballs, perquè ens sembla de sentit comú, ja que, per un
costat, es crearien sinergies entre ambdós grups de treball i, per l’altre, no tindria sentit
treballar de forma paral·lela i sense connexió dos reptes que tenen molt a veure entre
si.
Dit això, reiterar el valor positiu i altament interessant que donem al Pla d’igualtat de
gènere de la Diputació de Barcelona, que s’ha desenvolupat amb una certa celeritat,
perquè el considerem un pas endavant i significatiu, que va d’acord amb els signes del
temps.
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Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Manifestar el nostre vot favorable a
aquest dictamen i dir que estem a l’inici d’un camí on, si llegim la diagnosi del Pla, ens
queda encara molta tasca a fer en aquesta matèria. La diagnosi ens ha sorprès en
alguns aspectes que crèiem ja superats en una institució com la nostra, però ens
indica, en canvi, que no ens podem adormir i que fem un primer pas per acompanyar
aquestes deu mesures: des del Govern per imposar-les; des de l’oposició per complir
aquests objectius.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Disculpi’m. No havia demanat la paraula
abans perquè pensava que intervindria el Grup que ens precedeix en representació en
aquest Ple.
També ens voldríem afegir als agraïments i al reconeixement, sobretot al personal
tècnic, perquè fer un Pla d’igualtat suposa dedicar temps, esforços i recursos. Hi ha
aquesta part invisible de la diagnosi, sempre imprescindible per poder fer després la
proposta, i, en aquest cas, les accions que recull el Pla d’igualtat, per la qual cosa fem
aquest reconeixement. I, també, reconeixem el treball compartit i l’impuls de la
Vicepresidenta. En qualsevol cas, ara, després de tenir-lo aprovat, el que ens pertoca
és fer-lo efectiu, que és el veritablement important. El que ens preocupa és veure com
el Pla es desplega ara i, per tant, ens permet assolir aquesta igualtat real entre homes
i dones a la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
Gerència de Serveis de Biblioteques
6.- Dictamen de data 16 d’abril de 2015, que proposa ratificar l’acord d’aprovació
definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci de Biblioteques de
Barcelona, adoptat pel Consell General del Consorci en data 11.3.2015, per
adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
I.- ANTECEDENTS
El Consorci de Biblioteques de Barcelona va quedar definitivament constituït l’any
2000 i està format per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona,
publicant-se l’acord d’aprovació definitiva i els seus estatuts al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) núm. 289 de 2.12.2000, sense que des de llavors hagi
variat la seva composició.
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El Ple de la Diputació de Barcelona va adoptar l’acord d’aprovació definitiva en la
sessió plenària de data 26.10.2000, i l’Ajuntament de Barcelona en la sessió plenària
de data 27.10.2000.
Els estatuts inicials del Consorci va ser modificats per acord del Consell de Govern de
data 11.12.2003, segons publicació efectuada al BOPB núm.104 de 30.4.2004.
II.- ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS A LA NORMATIVA VIGENT
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (en endavant LRSAL), que va entrar en vigor en data 31 de
desembre de 2013, modifica el règim jurídic dels consorcis administratius en aspectes
com són el del personal al seu servei i el del règim pressupostari, comptable i de
control i estableix l’obligatorietat d’adaptar els estatuts dels consorcis a aquesta nova
legislació.
El 18 de setembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta
llei introdueix en els articles 12 i següents un nou règim jurídic, de caràcter bàsic, del
dret de separació dels membres del consorci i de la seva dissolució i liquidació.
L’adaptació a la nova legislació implica una modificació d’Estatuts, que haurà de
tramitar-se seguint el procediment establert a l’art. 271 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als
arts. 313, 316 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), aprovat pel D
179/1995, de 13 de juny.
Per a l’adaptació dels Estatuts del Consorci a la normativa esmentada, en tant que és
un Consorci que forma part del perímetre de consolidació del grup Ajuntament de
Barcelona d’acord amb la classificació de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat (IGAE) segons la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, també li serà d’aplicació la Instrucció
aprovada l’11 de juny de 2014 per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Barcelona, per la qual s’estableix el marc i els criteris generals d’aplicació de la LRSAL
al municipi de Barcelona.
III.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
A) En data 21.11.2014 la Gerència del Consorci emeté informe en el sentit de
considerar que les modificacions proposades no són de caràcter material substancial i
no tenen cap impacte, directe o indirecte, en el finançament de l’entitat ni en l’aplicació
efectiva dels principis d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera per part
de l’Ajuntament de Barcelona.
En data 23.12.2014, la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic de l’Ajuntament de
Barcelona informà favorablement la proposta de modificació dels Estatuts del
Consorci.
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El Consell General del Consorci de Biblioteques de Barcelona, en la seva sessió de
data 14.1.2015, va acordar aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts per tal
d’adaptar-los a l’esmentada normativa. Aquesta aprovació inicial, per donar
compliment al tràmit d’exposició pública prevista a la normativa vigent, va ser
publicada al BOPB de data 26.1.2015 i al DOGC núm. 6796 de 26.1.2015.
Durant el termini d’exposició pública, que va abastar el període comprès entre el 27 de
gener i el 2 de març de 2015, es van presentar tretze al·legacions per part del Comitè
d’empresa del Consorci (mitjançant escrit de data 25.2.2015), en el sentit següent:
1a. Proposta de suprimir la menció «internament i externament» a l’art. 2.1, en seu
d’objectius del Consorci i en relació amb la frase «Impulsar, organitzar, gestionar i
articular la prestació del servei de biblioteca pública a la ciutat (...)».
2a. Proposta d’intercalar la menció «de forma directa» a la frase «Gestionar les
biblioteques (...)» de l’art. 2.2.a), en seu de funcions del Consorci.
3a. Proposta d’inserir la menció «i en els termes que recull el Manifest de la
UNESCO de 1994» com a incís final de l’art. 2.2.b), en seu de funcions del
Consorci, i sobre els criteris i paràmetres de planificació dels nous equipaments i
serveis bibliotecaris.
4a. Proposta d’introducció d’un nou apartat o) a l’art. 2.2, en seu de funcions del
Consorci, amb el redactat «Assumir la direcció, formació i gestió dels recursos
humans que siguin adscrits pels diferents ens consorciats i del personal laboral
propi i el contractat per a cobrir les necessitats de prestació dels serveis que té
encomanats, dotant-se, si és el cas, de funció pública pròpia».
5a. Proposta de modificar l’art. 7.1, sobre la composició del Consell General, en el
sentit d’afegir-hi dos nous membres en representació dels treballadors del Consorci.
6a. Proposta d’eliminació de la menció “o instrument complementari” a l’art. 9.f), en
seu de funcions del Consell General, que estableix la d’aprovar el pressupost anual
del consorci i les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball...
7a. Proposta d’introducció a l’art. 9.o), en seu de funcions del Consell General, i que
estableix el requisit de l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per a què
aquell aprovi la participació del Consorci en societats mercantils o altres entitats,
d’una menció final amb el redactat «i sempre que afecti a les relacions laborals,
prèvia negociació amb els representants dels treballadors».
8a. Proposta d’eliminació de la menció “o instrument complementari” a l’art. 11.1.e),
en seu de funcions de la Comissió Executiva, i que estableix la de proposar al
Consell General l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
9a. Proposta d’inserció d’una nova lletra w) a l’art. 14.1, atribuint una nova funció a
la Gerència consistent en «La gerència té la potestat tuïtiva sobre les qüestions
referents a RRHH».

45

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

10a. Proposta d’eliminació de la menció «amb anterioritat al 31 de desembre de
2013» a l’art. 22.4.a), en seu de règim de personal i de determinació del nombre,
categories i funcions del personal propi, en relació amb la frase «El personal laboral
propi, que engloba el personal contractat en règim laboral (...)».
11a. Proposta d’eliminació de la menció «L’acord de dissolució haurà de determinar
el destí del seu personal» de l’art. 25.4, en seu de dissolució del Consorci.
12a. Proposta d’introducció d’un nou art. 28 amb el redactat «Destinació de
personal: En cas de dissolució o canvi de règim jurídic del Consorci, el personal
funcionari retornarà a la seva administració d’origen i el personal laboral s’integrarà
dins la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona o dels seus organismes dependents.»
13a. Proposta d’introducció d’una Disposició Addicional amb el redactat «1.
Prestarà serveis al Consorci el personal de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Barcelona que actualment hi presta servei a les biblioteques de Barcelona.
2. S’entendran vigents per al personal directament contractat pel Consorci i per al
personal que, procedent de la Diputació i de l’Ajuntament de Barcelona, presti els
seus serveis en el Consorci, els acords o convenis aplicables respectivament al
personal de la Diputació i de l’Ajuntament, fins que, per negociació, es procedís a la
seva revocació o modificació.»
El Consell General del Consorci, en la seva sessió de data 11.3.2015, va acordar
estimar parcialment les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació
d’estatuts, segons acredita la certificació de la Secretaria del Consorci emesa en data
11.3.2015, que trasllada la Gerència del Consorci i que va tenir entrada en el Registre
general de la Corporació en data 12.3.2015 (Ref. Reg. 1500015600), i a la qual
s’acompanya el text definitiu dels Estatuts aprovats, pendent només que l’acord sigui
ratificat pels membres del Consorci.
D’acord amb la documentació aportada per la Gerència del Consorci en relació amb
l’estimació parcial de les al·legacions presentades (informes de la Gerent, de 4.2.2015,
i de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans, de 3.3.2015),
aquesta fa referència a les següents, d’acord amb el seu ordre de presentació i tal com
s’han enumerat supra:
-Les al·legacions estimades són les números 1a. (proposta de suprimir la menció
«internament i externament» a l’art. 2.1, en seu d’objectius del Consorci), 3a.
(proposta d’inserir la menció «i en els termes que recull el Manifest de la UNESCO
de 1994» com a incís final de l’art. 2.2.b),en seu de funcions del Consorci) i 10a.
(proposta d’eliminació de la menció «amb anterioritat al 31 de desembre de 2013» a
l’art. 22.4.a), en seu de règim de personal).
-Les al·legacions estimades parcialment són les números 6a. (proposta d’eliminació
de la menció “o instrument complementari” a l’art. 9.f), en seu de funcions del
Consell General), 7a. (proposta d’introducció a l’art. 9.o), en seu de funcions del
Consell General, d’una menció final amb el redactat «i sempre que afecti a les
relacions laborals, prèvia negociació amb els representants dels treballadors».), i
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8a. (proposta d’eliminació de la menció “o instrument complementari” a l’art. 11.1.e),
en seu de funcions de la Comissió Executiva).
-Les al·legacions desestimades han estat les següents:
2a. (Proposta d’intercalar la menció «de forma directa» a la frase «Gestionar les
biblioteques (...)» de l’art. 2.2.a), en seu de funcions del Consorci): es desestima
sobre la base de què el Consorci ha de poder utilitzar, per a les gestions dels seus
serveis, les formes de gestió que preveu el marc legal vigent.
4a. (Proposta d’introducció d’un nou apartat o) a l’art. 2.2, en seu de funcions del
Consorci, amb el redactat «Assumir la direcció, formació i gestió dels recursos
humans que siguin adscrits pels diferents ens consorciats i del personal laboral
propi i el contractat per a cobrir les necessitats de prestació dels serveis que té
encomanats, dotant-se, si és el cas, de funció pública pròpia»): es desestima per
desubicació sistemàtica (l’art. 2 regula les funcions del consorci i, en canvi, les
funcions de direcció i gestió de RRHH són merament instrumentals d’aquelles i no
pas una funció de l’ens en si mateixa) i, pel que fa a la possibilitat de disposar de
funció pública pròpia, es refusa amb els arguments de què no és una figura que
tingui encaix en els consorcis, atesa la situació de reversibilitat a què estan
sotmesos a voluntat dels ens consorciats, i de què hi ha un buit legal en la
configuració dels cossos i escales que en pogués resultat aplicable.
5a. (Proposta de modificar l’art. 7.1, sobre la composició del Consell General, en el
sentit d’afegir-hi dos nous membres en representació dels treballadors del
Consorci): es desestima invocant el criteri organitzatiu de l’Ajuntament de Barcelona
en organismes consorciats.
9a. (Proposta d’inserció d’una nova lletra w) a l’art. 14.1, atribuint una nova funció a
la Gerència consistent en «La gerència té la potestat tuïtiva sobre les qüestions
referents a RRHH»): es desestima sobre la base de què la proposta d’Estatuts ja
contempla una distribució de competències en matèria de recursos humans entre
els diferents òrgans estatutaris.
11a. i 12a. (Propostes d’eliminació de la menció «L’acord de dissolució haurà de
determinar el destí del seu personal» de l’art. 25.4, en seu de dissolució del
Consorci, d’una banda, i d’introducció d’un nou art. 28 amb el redactat «Destinació
de personal: En cas de dissolució o canvi de règim jurídic del Consorci, el personal
funcionari retornarà a la seva administració d’origen i el personal laboral s’integrarà
dins la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona o dels seus organismes dependents»):
es desestimen conjuntament sobre l’argument comú de què no és possible una
regulació en aquest àmbit, atès que no es pot predir ni condicionar les potestats de
decisió de les administracions consorciades en el moment de dissolució del
consorci, com per exemple sobre la continuïtat del servei i en quina forma es
prestarà, elements que condicionaran i determinaran la situació resultant del
personal que en aquells moments hi presti servei. D’altra banda, es remarca que,
pel que fa al personal propi del Consorci, aquest no podria en cap cas integrar-se
de forma directa a la funció pública de les administracions públiques sense un
procediment de lliure concurrència i amb respecte als principis de mèrit i capacitat.
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13a. (Proposta d’introducció d’una Disposició Addicional amb un primer apartat
sobre adscripció al consorci del personal de la Diputació de Barcelona i de
l’Ajuntament de Barcelona, i un segon establint l’aplicabilitat al personal del
Consorci dels acords o convenis aplicables respectivament al personal de la
Diputació i de l’Ajuntament): es desestima sobre la base de què el contingut del
primer apartat ja es regula a l’art. 22.4 de la proposta d’estatuts, i de què el segon
amb l’argument de què suposa una ingerència en l’exercici dels drets de negociació
col·lectiva, emmarcada i determinada per la llei, per part dels seus legítims titulars.
B) La modificació dels Estatuts aprovada és de gran abast per tal com afecta la
totalitat del seu articulat i disposicions addicional, transitòries i final, i atès que obeeix
no sols a la necessitat d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27.12, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) -d’acord amb la Instrucció d’11.6.2014
aprovada per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual
s’estableix el marc i els criteris generals d’aplicació de la LRSAL al municipi de
Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona núm. 19, de 20.6.2014, p.
3480-3500- i a la Llei 15/2014, de 16.9, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa, sinó també a altres paràmetres d’actualització:
d’una banda, materialment, s’ha procedit a l’adequació de la representativitat dels
òrgans de govern a les aportacions reals de les dues institucions, l’adaptació dels
objectius i finalitats, la modificació de la relació de potestats administratives, i la de la
distribució de competències entre els diferents òrgans de govern i de direcció; d’altra
banda, formalment, s’ha modificat l’estructura dels estatuts per tal d’assimilar-los a
d’altres d’aprovació més recent per part de l’Ajuntament de Barcelona
Així doncs, tenint en compte els antecedents normatius exposats, s’ha procedit a
adaptar els Estatuts del Consorci en els termes següents:
1. Adscripció del Consorci a l’Ajuntament de Barcelona (art. 1.1): La DA 20a de la
L30/1992, LRJ-PAC, introduïda per la DF 2a. de la L27/2013, LRSAL, estableix que els
consorcis han de ser sotmesos mitjançant adscripció al control orgànic, funcional i
financer d’una administració pública, i que en cas d’ésser integrat per vàries
administracions públiques, s’ha d’adscriure a la que resulti de l’aplicació segons l’ordre
de prelació de criteris establerts a la pròpia DA 20a.2, referits a la situació del consorci
en el primer dia de l’exercici pressupostari: d’acord amb aquest ordre de prelació,
l’adscripció es determina a favor de l’Ajuntament de Barcelona per tal com és l’entitat
que finança en major mesura l’activitat del Consorci.
2. Sotmetiment al règim jurídic especial del municipi de Barcelona (art. 1.1):
s’introdueix en aplicació de la DA 20a.1 L 30/1992, que estableix que els estatuts
determinaran el règim orgànic, funcional i financer del consorci, i de la pauta
interpretativa de la Instrucció d’11.6.2014 per la qual s’estableix el marc i els criteris
generals d’aplicació de la LRSAL al municipi de Barcelona, segons la qual els
consorcis s’han de subjectar al règim de pressupost, comptabilitat i control de
l’administració pública a què estiguin adscrits (epígraf 2.2.3). En aquest sentit, cal
recordar que la DA 5a. L 27/2013, LRSAL, estableix que les seves disposicions són
d’aplicació als municipis de Madrid i Barcelona, sens perjudici de les particularitats de
la seva legislació específica i amb subjecció estricta als principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
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3. Secretaria i Intervenció del Consorci (art. 15): es modifiquen els arts. 22 i 23 dels
estatuts fins ara vigents en el sentit, per una banda, de determinar que les funcions
secretarials i les de control i fiscalització interna correspondran a i seran exercides, de
forma permanent, per les persones titulars de la Secretaria i la Intervenció de
l’Ajuntament de Barcelona, o bé pel personal municipal o funcionaris tècnics en què
aquelles deleguin, i d’altra banda, de suprimir tot esment a les funcions de tresoreria.
4. Règim pressupostari, comptable i de control (art. 19): Es modifica l’art. 26 dels
estatuts fins ara vigents, adaptant-se la seva redacció a l’adscripció del Consorci a
l’Ajuntament de Barcelona, la qual comporta, d’acord amb la DA 20a.4 L 30/1992, que
el seu règim pressupostari, comptable i de control ha de sotmetre’s al de
l’Administració a què està adscrit, sens perjudici de la seva subjecció a allò previst a la
LO 2/2012, LOEPSF. També es declara a l’art. 19 dels estatuts, seguint el requeriment
de la DA 20a.4 citada, que:
- El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de
l’Ajuntament de Barcelona.
- Els seus comptes anuals es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de
la Intervenció General de l’Ajuntament.
- L’aprovació dels seus comptes es sotmetrà als terminis del calendari municipal,
sens perjudici dels previstos a la normativa d’aplicació.
5. Règim d’autoritzacions prèvies de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta autorització
prèvia caldrà, sens perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per a:
- l’activitat financera, de concertació d’operacions de crèdit o endeutament i emetre
obligacions, amb aval o sense (arts. 3.1.d) i 21).
- la constitució i participació en altres entitats, públiques o privades, fins i tot en
societats mercantils, sempre que la seva activitat tingui objectius similars als del
Consorci (arts. 3.1.g) i 9.1.o): aquesta previsió respon a les determinacions de
l’Ajuntament de Barcelona sobre la base de la interpretació que es conté a la seva
Instrucció municipal d’11.6.2014 en relació amb la DA 9a.3 de la LBRL,
interpretació que està vinculada al règim especial del municipi de Barcelona.
6. Règim del personal del Consorci (art. 22.1 i .4): L’art. 22.4 estableix que el personal
del consorci estarà constituït, al marge de pel personal adscrit per les administracions
participants (lletra b), pel «personal laboral propi, que engloba el personal contractat
en règim laboral i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa
local i pressupostària.» (lletra a). Aquesta previsió contrasta amb la DA 20a.5
L30/1992, que estableix que el personal dels consorcis podrà ser funcionari o laboral
procedent exclusivament d’una reassignació dem llocs de treball de les
Administracions participants i el seu règim jurídic és el de l’Administració pública
d’adscripció; tanmateix, resta emparada pel règim especial establert a la DA 13a.
LRSAL per als consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor de la LRSAL que
prestin els serveis mínims de l’art. 26 de la L7/1985, LRBRL (essent aquest el cas del
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Consorci de Biblioteques de Barcelona), els quals podran dotar-se de personal que no
sigui funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les
Administracions participants: aquesta excepció, obrint a aquests consorcis la
possibilitat de dotar-se amb personal de nou ingrés, ha d’interpretar-se en termes
estrictes i amb subjecció a les previsions de les lleis de pressupostos de l’Estat.
7. Règim de separació dels ens consorciats, i de dissolució i liquidació del Consorci
(arts. 24, 25 i 26): es modifiquen els arts. 32, 33 i 34 dels estatuts fins ara vigents per
tal d’adaptar-los al nou règim de dissolució, separació i liquidació establert als arts. 12
a 15 de la L 15/2014, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa:
- L’art. 24 (“Separació del Consorci”) és una transcripció dels arts. 12.1 i 13.1 i .2 de la
L 15/2014: atès que aquest últim precepte estableix regles per a quan l’exercici del
dret de separació no comporti la dissolució del consorci pel fet que «la resta dels
seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci, com a
mínim, dues Administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o
dependents de més d’una Administració», i tenint en compte que el Consorci
actualment està integrat únicament per dues Administracions, cal tenir present que
l’exercici del dret de separació per part d’una d’elles implicarà necessàriament la
dissolució de l’entitat, llevat que en el moment en què s’exercís aquest dret de
separació haguessin entrat a formar part del Consorci altres administracions
públiques o entitats. En aquest sentit, l’incís final de l’art. 24.1 introdueix, per al cas
de dissolució produïda com a conseqüència de l’exercici del dret de separació, una
certa previsió de regulació del procediment d’aquella tendent a salvaguardar la
continuïtat de la gestió del propi servei de biblioteques públiques.
- L’art. 25 (“Dissolució del Consorci”) adapta el contingut de l’antic art. 33 a les noves
premisses de la L 15/2014, per mentre que l’art. 26 (“Liquidació del Consorci”) és una
transcripció dels cinc apartats de l’art. 14 d’aquella.
8. Altres modificacions d’actualització material i millora tècnica:
8.1. Adequació de la representativitat dels òrgans de govern a les aportacions reals de
les dues institucions consorciades (arts. 7.1 i 10): es modifica l’art. 11.1 en el sentit de
vincular la representativitat de cada institució en els òrgans de govern a l’esforç
econòmic real de cada entitat (64% de l’Ajuntament, i 36% de la Diputació, en el
període 2002-2013), passant d’una representació paritària a una proporcional a la
contribució econòmica de cada ens: dels catorze vocals que integren el Consell
General, vuit seran designats per l’Ajuntament i sis per la Diputació (art. 7.1), i els sis
vocals de la Comissió Executiva mantindran la representativitat de cada ens consorciat
al Consell General (art. 10).
8.2. Modificació de la distribució competencial entre els diferents òrgans de govern i
direcció, motivada en consideracions d’assoliment d’una major eficiència en la gestió
(arts. 5.2, .3 i .4 per a la Presidència, 9.1 i .2 per al Consell General, 11.1 i .2 per a la
Comissió Executiva, i 14 per a la Gerència).
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8.3. Actualització dels objectius i funcions del Consorci (art. 2): es modifica l’art. 4 dels
estatuts vigents fins ara, adaptant-lo a la realitat actual, tot mantenint-ne l’essència
sense introduir-hi canvis substancials.
8.4. Modificació relativa a les potestats administratives (art. 3): es modifica l’art. 5 dels
estatuts vigents fins ara per a sotmetre a l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona l’activitat financera, de concertació d’operacions de crèdit o endeutament i
emetre obligacions, amb aval o sense (3.1.d), i també la constitució i participació en
altres entitats, públiques o privades, fins i tot en societats mercantils, sempre que la
seva activitat tingui objectius similars als del Consorci (3.1.g). S’hi afegeixen, a més, la
potestat de recaptació dels ingressos de dret públic, la disciplinària, la sancionadora, la
de concessió de subvencions, la d’atorgament de premis, beques i ajuts, les
prerrogatives de pressumpció de legitimitat i d’executivitat, d’execució forçosa i de
revisió d’ofici de llurs actes administratius, i les d’exempció d’impostos de l’Estat i de la
Generalitat (3.1.c, .h, .i, .j, .k, .l, i .m, respectivament).
8.5. Modificació de l’estructura dels Estatuts en atenció a criteris de coordinació de
tècnica normativa en relació amb els textos estatutaris d’altres entitats participades per
l’Ajuntament (supressió de la disposició Addicional, les tres disposicions Transitòries i
la Disposició Final), i aplicació de criteris d’homogeneïtzació en la redacció dels
articles per a l’adaptació dels estatuts a la LRSAL, d’acord amb la Instrucció
d’11.6.2014 aprovada per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, per la
qual s’estableix el marc i els criteris generals d’aplicació de la LRSAL (en relació amb
l’adscripció, règim jurídic, Secretaria i Intervenció, règim pressupostari, comptable i de
control, autoritzacions i personal).
IV.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS
Les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor
organització i funcionament del Consorci i, examinades en el seu contingut, s’ajusten
al que disposen la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (en endavant LRSAL), la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al que preveu el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i a la resta de disposicions de
l’ordenament jurídic per les quals es regeixen els Consorcis.
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya (ROAS/95), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la
modificació dels estatuts del Consorci requereix acord previ adoptat pel seu òrgan
superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens consorciats.
L’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci és
competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb el que disposen els
articles 33.2.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(DL 2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95.
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En compliment de l’art. 179.1. b) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, ha estat emès de forma conjunta, per
la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, l’informe preceptiu i
no vinculant que consta a l’expedient.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura de la Corporació que elevi al Ple,
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’acord d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del
Consorci de Biblioteques de Barcelona, adoptat pel seu Consell General en data
11.3.2015, que estima parcialment les al·legacions presentades dintre del període
d’informació pública pel Comitè d’Empresa del Consorci, en el sentit indicat a la part
expositiva.
La modificació d’Estatuts aprovada afecta la totalitat del seu articulat i disposicions
addicional, transitòries i final, d’acord amb el que s’ha detallat a la part expositiva del
present dictamen i el text refós que en resulta en els termes següents:
“ESTATUTS DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa, personalitat, règim jurídic i adscripció
1. El Consorci de les Biblioteques de Barcelona ( d’ara en endavant, “El Consorci”) es
configura com un ens local, amb personalitat jurídica pròpia, constituït per l’Ajuntament
de Barcelona i la Diputació de Barcelona, adscrit a l’Ajuntament i sotmès al dret públic, a
la normativa dels ens locals i a la que conforma el règim especial de Barcelona, a les
disposicions d’aquests Estatuts i a la reglamentació interna dictada per al seu
desenvolupament .
2. El Consorci tindrà una durada indefinida en funció del compliment de les finalitats per a
les que està constituït.
3. Els seus acords i resolucions podran ser impugnats en via administrativa i jurisdiccional
de conformitat amb el què preveu la legislació de règim local i general.
4. El Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica d’ obrar i
autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.
5. En conseqüència, per al compliment de les seves funcions, dins del règim jurídic a què
està sotmès, podrà realitzar tota classe d’ actes d’ administració i disposició.
6. Igualment, dins de la seva esfera de competències, disposarà de les potestats
administratives establertes en aquests Estatuts per al compliment de les seves finalitats.
7. El Consorci tindrà el seu domicili social a Barcelona, a la Rambla 99. Els òrgans rectors
podran, però, acordar el canvi de domicili, sempre dins la ciutat de Barcelona.
CAPÍTOL II
OBJECTIUS , FUNCIONS I POTESTATS DEL CONSORCI
Article 2.- Objectius i funcions del Consorci
El Consorci té els objectius i funcions següents:
1. Objectius
Impulsar, organitzar, gestionar i articular,la prestació del servei de biblioteca pública a la
ciutat, amb paràmetres de qualitat i equitat que en garanteixen l’ accés al conjunt de la
ciutadania.
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2. Funcions
a. Gestionar les biblioteques públiques de la ciutat, segons el què disposa la Llei 4/1993,
de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya i de la legislació catalana vigent
en cada moment
b. Planificar els nous equipaments i serveis bibliotecaris que necessiti la ciutat, a partir
dels criteris modulars dels equipaments i serveis, segons els paràmetres de biblioteca
pública vigents a Catalunya i en els termes que recull el manifest de la Unesco de
1994
c. Programar, executar i avaluar el Pla d’actuació anual de Biblioteques de Barcelona
d. Impulsar el desenvolupament d’una gestió innovadora, relacional i de treball en xarxa,
tant des de la perspectiva territorial com sectorial, en el disseny i prestació dels
serveis de la biblioteca pública
e. Dissenyar, desenvolupar i avaluar el sistema de serveis del Consorci (planificació i
avaluació, catàleg de serveis i prestacions operatives) dins del marc general del
sistema del sector i en concordança amb el conjunt d’ eines programàtiques i
avaluadores que estableixi l’ Ajuntament de Barcelona i amb el desplegament
normatiu relacionat
f. Impulsar iniciatives per a la millora dels hàbits lectors, amb l’adequació de les
col·leccions de les biblioteques, tenint present les necessitats de la comunitat a la que
serveixen, i amb l’ impuls i organització d’ activitats de promoció de la lectura
g. Promoure programes en els àmbits de l’aprenentatge al llarg de la vida i per al foment
de la cohesió social
h. Representar el sistema bibliotecari de lectura pública de la ciutat davant els diferents
organismes nacionals i internacionals
i. Aprovar les normes i criteris de funcionament intern dels serveis i vetllar per la
correcta aplicació de la legislació general i de la normativa municipal en els àmbits
d’actuació del Consorci
j. Articular processos de participació, tant del personal del Consorci com del conjunt de
la ciutadania, amb mecanismes informatius, de consulta i de participació
k. Gestionar els bens , mobles i immobles, que li siguin adscrits per a la prestació del
servei
l. Cooperar amb altres serveis municipals i altres institucions i/o entitats per tal de
millorar els serveis i ampliar-ne l’ accés
m. Aportar els elements bàsics per a la formulació i el seguiment del Pla d’actuació
municipal, i dels Plans i Programes sectorials, territorials i transversals relacionats
amb els objectius i finalitats de les biblioteques
n. I en general tenir cura de la prestació integra i efectiva dels serveis de biblioteca
pública de la ciutat i de l’ exercici de les competències que li siguin delegades per a la
realització de les seves funcions
3. Per al millor compliment de les funcions que té encomanades, el Consorci podrà establir
tot tipus d’ acords i convenis amb entitats o institucions públiques i privades, nacionals i
internacionals. Especialment podrà signar acords amb institucions públiques o privades
per a la canalització, gestió i administració de fons i ajudes relacionats amb la seva
activitat.
4. El Consorci podrà coordinar i/o gestionar altres serveis bibliotecaris per delegació del
propi Ajuntament de Barcelona i/o aquelles funcions que pugui exercir per delegació d’
altres administracions públiques.
Article 3. Potestats administratives
1. El Consorci assumeix, en relació al què es diu en els presents Estatuts i dins de l’ àmbit
de les seves funcions, les potestats i prerrogatives de les quals poden gaudir els ens
locals no territorials segons l’ article 8.3 del Text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en particular les
potestats administratives següents:
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a. La potestat d’autoorganització, establint la seva estructura interna i creant o
modificant serveis, dins el marc d’ aquests Estatuts
b. La realització de tota mena de contractes
c. La potestat de recaptació dels ingressos de dret públic que tingui atribuïts
d. L’activitat financera, de concertació d’operacions de crèdit o endeutament i emetre
obligacions, amb aval o sense, amb l’ autorització prèvia de l’ Ajuntament
e. L’acceptació de llegats, herències, donacions, subvencions o ajuts, tant si provenen
d’entitats públiques com privades
f. La disposició, arrendament i administració de tot tipus de béns mobles i immobles,
com també la possibilitat de gravar-los, hipotecar-los o altres garanties, sempre que
en tingui la propietat
g. La constitució i participació en altres entitats, públiques o privades, fins i tot en
societats mercantils, sempre que la seva activitat tingui objectius similars als del
Consorci, amb l’ autorització prèvia de l’ Ajuntament
h. La potestat disciplinària en els casos normativament previstos
i. La potestat sancionadora en els casos normativament previstos
j. La concessió de subvencions, d’acord amb el què preveu la normativa vigent
k. L’ atorgament de premis, beques i ajuts dins l’ àmbit d’ actuació de les biblioteques
l. Les de presumpció de legitimitat i d’executivitat, d’execució forçosa i de revisió d’ofici
de llurs actes administratius
m. Les d’exempció d’impostos de l’Estat i de la Generalitat, en els termes establerts a les
lleis
n. Qualsevol altra potestat administrativa que la normativa vigent atribueixi als Consorcis
2. Aquestes potestats seran exercides pels òrgans del Consorci a què s’ atribueixin en els
presents Estatuts.
3. El Consorci pot utilitzar, en relació als serveis que presti, qualsevol de les formes de
gestió que preveu la legislació administrativa de Règim local, ja sigui formes
institucionals o contractuals de naturalesa pública o privada.
CAPITOL III
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 4.- Òrgans de govern i direcció
Els òrgans de govern i direcció del Consorci són :
La Presidència
La Vicepresidència
El Consell General
La Comissió Executiva
La Gerència
Article 5.- La Presidència. Designació i funcions
1. La Presidència del Consorci , i alhora del Consell general, recau en l’alcalde o alcaldessa
de l’Ajuntament de Barcelona o regidor/a que designi.
Aquest càrrec no serà retribuït.
2. Correspon a la Presidència:
a. Ostentar la màxima representació del Consorci davant tota classe de persones i
entitats
b. Vetllar pel compliment dels objectius del Consorci i del què disposen aquests Estatuts
c. Exercir la supervisió del desenvolupament de la seva activitat
d. Convocar i presidir les sessions del Consell General, proposar els acords que s’ hagin
d’ adoptar i vetllar pel seu compliment, així com decidir en cas d’ empat amb el vot de
qualitat
e. Aprovar la liquidació del pressupost
f. Aprovar les transferències de crèdit que impliquin canvis de capítol, o de grup de
funció, si afecten al Capítol I
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g. Aprovar les bases de selecció i provisió dels llocs de treball del personal del Consorci
h. Resoldre les reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial i les reclamacions
prèvies a la via civil o laboral
i. Ratificar l’exercici de les accions i els recursos judicials o administratius que
corresponguin al Consorci, en defensa dels seus interessos i béns, interposats per la
Gerència
j. Aprovar i signar convenis dins l’àmbit de les funcions del Consorci, donant-ne compte
al Consell General
k. Concedir les subvencions que hagi d’atorgar el Consorci, donant-ne compte al
Consell General
l. Elevar al Consell General i a la Comissió Executiva la documentació i els informes
que consideri oportuns
m. Les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts i les que les disposicions vigents
puguin assignar al Consorci i no atribueixin a altres òrgans, a més de les que li puguin
ser delegades.
3. Excepcionalment, i en els cassos de necessitats urgents que no admetin demora, podrà
adoptar les decisions reservades a la competència del Consell general i de la Comissió
Executiva, amb l’ obligació d’ informar dels acords adoptats als organismes
corresponents a la primera reunió, per tal que siguin ratificats.
4. La Presidència podrà delegar en la Gerència les funcions previstes en l’ apartat segon,
amb l’ excepció de les recollides en els punts a, b, c, d, e, h, i, k i m.
Article 6.- La Vicepresidència
1. La Vicepresidència del Consorci , i alhora del Consell general, recau en el President de
la Diputació de Barcelona o diputat que designi.
Aquest càrrec no serà retribuït.
2. La Vicepresidència exercirà les funcions pròpies del president/a en cas d’ absència,
malaltia o impossibilitat d’ aquest i exercirà les funcions que li deleguin el Consell
General i la Presidència.
Article 7.- Consell General. Composició i retribucions
El Consell General constituirà l’ òrgan superior de govern del Consorci i gaudirà de capacitat
per adoptar les resolucions que consideri necessàries per al seu bon funcionament i
assoliment dels seus objectius.
1. El Consell General estarà integrat per:
- La Presidència
- La Vicepresidència
- I catorze vocals, vuit designats per l’ Ajuntament de Barcelona i sis per la Diputació
de Barcelona
2. Assistiran al Consell General, amb veu i sense vot :
- La Gerència
- La Secretaria
- La Intervenció
3. Podran assistir també a les sessions del Consell General, amb veu i sense vot, altres
persones convocades pel /per la President/a, en qualitat d’ experts en les matèries
incloses a l’ ordre del dia, amb la finalitat de prestar adequada assistència al Consell
General.
4. L’ exercici del càrrec no serà retribuït.
Article 8.- Consell General. Nomenament i cessament dels vocals
1. Els vocals, designats per l’Ajuntament de Barcelona, seran nomenats per l’Alcalde/essa.
2. Els vocals, designats per la Diputació de Barcelona, seran nomenats pel President de la
Diputació de Barcelona.
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3. Dels vocals designats per l’Ajuntament de Barcelona, quatre ho seran en representació
dels districtes i la resta en representació dels serveis centrals relacionats amb el servei
bibliotecari.
4. Els membres designats en funció del seu càrrec, cessaran automàticament com a vocals
del Consell General en el moment de deixar d’ exercir-lo.
Article 9.- Consell General. Funcions
1. Correspon al Consell General:
a. Fixar les directrius i criteris generals d’actuació per al compliment de les finalitats del
Consorci
b. Dictar les normes de funcionament del mateix Consell General en allò no previst en
els presents Estatuts i en la normativa de règim local sobre òrgans col·legiats
c. Aprovar el Pla General i el Pla d’ actuació anual del Consorci i la Memòria d’activitat
d. Aprovar la Normativa de funcionament i ús de les Biblioteques de Barcelona
e. Aprovar el reglament de règim intern del Consorci, si s’escau
f. Aprovar el pressupost anual del Consorci i les bases d’execució, la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball, d’acord amb l’article 74 de l’EBEP.
g. Aprovar el conveni col·lectiu d’aplicació o altres disposicions que regulin, més enllà
del què especifica la normativa legal, les condicions de treball pròpies del Consorci
h. Aprovar l’ oferta pública del Consorci
i. Aprovar el compte general
j. Aprovar l’ inventari de béns i drets, tant propis com adscrits
k. Disposar, alienar i gravar els béns i drets del Consorci, així com transigir sobre els
mateixos, sempre que se’n tingui la propietat
l. Aprovar les despeses, els actes de disposició de béns i fons propis i els contractes i
pactes de quantia superior al 10% del pressupost del Consorci i els de caràcter
plurianual amb una durada superior a dos anys, sense perjudici del què disposen els
presents Estatuts
m. Aprovar els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències de
crèdit quan impliquin canvi del Grup de funció, excepte en el cas que les altes i baixes
afectin a crèdits de Capítol 1
n. Nomenar i cessar la gerència
o. Aprovar la participació en societats mercantils o empreses, així com en fons, entitats,
fundacions, associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre, nacionals
o estrangeres, l’objecte de les quals estigui relacionat amb els fins del Consorci,
determinant-ne l’ import i fixar-ne la forma i condicions. Aquesta aprovació ha de
comptar amb l’ autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona. Caldrà negociació
prèvia amb els representants dels treballadors, sempre que afecti les relacions
laborals.
p. Aprovar la formalització d’emprèstits, crèdits, avals o altres garanties o qualssevol
instrument financer al servei de les seves finalitats. Aquesta aprovació ha de comptar
amb l’ autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona
q. Aprovar la creació d’ òrgans de participació i consulta a què fa referència aquests
Estatuts
r. Proposar a les entitats consorciades la modificació dels Estatuts
s. Aprovar l’ampliació del Consorci
t. Proposar la dissolució del Consorci a les entitats consorciades
u. Les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts i les que expressament li pugui
atribuir la normativa vigent
2. Les competències a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, m, o, p r, s, t, i u són indelegables. Les
competències delegades seran determinades per acord del Consell General.
3. Per als acords de modificació, d’ ampliació o dissolució del Consorci es requerirà el vot
favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell General i la ratificació de
les Entitats que integren el Consorci.
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Article 10.- La Comissió Executiva
La Comissió Executiva estarà constituïda per la Presidència, la Vicepresidència i sis vocals
elegits d’entre els membres del Consell General, nomenats per l’alcalde/essa i la
Presidència de la Diputació, mantenint la representativitat de cada ens consorciat al Consell
General.
Article 11.- La Comissió Executiva. Funcions
1. Correspon a la Comissió Executiva:
a. Proposar al Consell General el Pla d’actuació anual, els programes que se’n derivin, i
la Memòria d’ activitat
b. Proposar l’aprovació del pressupost, del compte general i de l’inventari de béns
c. Retre comptes al Consell General
d. Proposar al Consell General el nomenament i/o cessament de la Gerència
e. Proposar al Consell General l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball,
d’acord amb l’article 74 de l’EBEP.
f. Proposar al Consell General l’aprovació de la Normativa de funcionament i ús de les
Biblioteques de Barcelona i del reglament de règim intern.
g. Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes
i pactes de quantia d’entre el 5% i el 10% dels recursos ordinaris del Consorci i que
tinguin una durada fins a dos anys
h. Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci
i. Aprovar les taxes, tarifes i preus per a la prestació dels serveis i aprovar les
ordenances fiscals
j. Vetllar pel manteniment general de les instal·lacions i equipaments del Consorci
k. Qualsevol altre assumpte que li sigui delegat pel Consell General i/o la Presidència
del Consorci.
2. Les competències g, h, i i k són indelegables. Les competències que puguin ser
delegades en la Presidència o la Gerència seran determinades per acord de la Comissió
Executiva.
Article 12.- Funcionament del Consell General i la Comissió Executiva
1. El Consell General es reunirà, prèvia convocatòria de la Presidència, a la seva iniciativa
o a petició de, almenys, la meitat dels seus vocals, tantes vegades com sigui necessari
per al bon funcionament del Consorci i, almenys, dues vegades a l’any.
La Comissió Executiva es reunirà com a mínim tres vegades a l’any. I amb caràcter
extraordinari, i prèvia convocatòria de la Presidència, sempre que ho sol·licitin dos dels
seus membres.
2. El règim de sessions i d’adopció d’acords seran els que preveuen aquests Estatuts i,
supletòriament, la legislació de règim local aplicable a les corporacions locals.
Per a la validesa dels acords hauran de ser presents un terç dels membres dels òrgans
col·legiats
i caldrà que, en qualsevol cas, hi estiguin representades les dues
administracions públiques constituents.
3. En cap cas es poden celebrar sessions sense l’assistència de la Presidència, la
Secretaria o de les persones que legalment els substitueixin.
4. Els acords es prendran per majoria simple de vots, llevat dels casos que la Llei o aquests
Estatuts exigeixin una majoria superior, i seran transcrits a un llibre d’ actes.
5. Podran adoptar-se acords sobre aquells temes que, tot i no estan inclosos en l’ordre del
dia, siguin admesos a discussió per la Presidència.
Article 13.- La Gerència. Nomenament i cessament
La Gerència és el màxim òrgan de direcció ordinària i serà nomenada i cessada pel Consell
General. La designació haurà de recaure en un funcionari de carrera o laboral de les
Administracions públiques o mitjançant un contracte d’alta direcció a un professional del
sector privat, amb més de cinc anys d’exercici professional.
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En el cas que es tracti de personal funcionari, s’haurà de formalitzar com a nomenament de
personal directiu, però en cap cas com a personal eventual.
Article 14. – La Gerència. Funcions
1. A la Gerència li corresponen les funcions següents:
a. Dirigir i gestionar els serveis que presta el Consorci, de conformitat amb el què es
disposa en els presents Estatuts
b. Representar el Consorci quan aquesta representació no sigui assumida directament
per la Presidència
c. Mantenir les relacions administratives amb entitats i organismes, públics i privats,
necessàries per al funcionament del Consorci
d. Informar al Consell General, a la Comissió Executiva, així com a la Presidència, de la
seva actuació i dels assumptes que concerneixin a la gestió del Consorci
e. Elaborar i presentar als òrgans de govern del Consorci la documentació i informació
necessària
f. Executar els acords dels òrgans de govern
g. Gestionar el pressupost i ordenar els pagaments
h. Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes
i pactes de quantia no superior al 5% dels recursos ordinaris del Consorci i fins a dos
anys
i. Assumir la prefectura superior de tots els serveis, obres i dependències, assumint-ne
la direcció, l’impuls i la inspecció
j. Elaborar la proposta d’ organigrama i l’estructura administrativa i de personal d’acord
amb els criteris establerts pel Consell General
k. Nomenar, contractar, sancionar i acomiadar personal laboral i adscriure el personal
funcionari procedent de les administracions consorciades
l. Declarar o modificar la situació administrativa, excepte en el cas del personal
funcionari o laboral procedent de les administracions consorciades,potestat que serà
exercida en aquest cas per l’ administració de procedència
m. Actuar en matèria disciplinària en els següents termes:
a. Sancionar al personal laboral i al personal funcionari amb sancions diferents a les
de suspensió de funcions
b. Proposar la sanció de suspensió de funcions de funcionaris a la seva administració
d’ origen
c. Incoar els expedients disciplinaris de funcionaris que puguin acabar amb separació
de servei, la tramitació i resolució dels quals serà a càrrec de l’administració
d’origen
n. Resoldre aquelles qüestions en matèria de gestió i administració de personal que no
estiguin atribuïdes a cap altre òrgan
o. Exercir la potestat sancionadora quan aquesta sigui atribuïda al Consorci per la
normativa vigent
p. Exercir les accions i recursos judicials i administratius que corresponguin al Consorci
en defensa dels seus drets i interessos, amb caràcter ordinari o urgent, sense
perjudici de la ratificació posterior per part de la Presidència
q. Elaborar i mantenir actualitzat l’ inventari de béns i drets del Consorci
r. Autoritzar la sortida temporal dels fons documentals i d’ altre tipologia, propietat del
Consorci o en dipòsit
s. Aprovar bases de concursos relacionats amb l’ activitat, organitzats per Biblioteques
de Barcelona
t. L’ atorgament de premis, beques i ajuts dins l’ àmbit d’ actuació de les biblioteques
u. Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell General i de la Comissió
Executiva
v. Exercir les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts i les que li delegui el
Consell General o la Presidència
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Article 15.- La Secretaria i la Intervenció
1. La Secretaria es exercida per la Secretaria de l’Ajuntament de Barcelona o pel
personal municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació
superior en dret.
2. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i
pressupostària, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o
per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’ aquesta i que l’exercirà d’acord
a la normativa que regeix a l’ Ajuntament de Barcelona.
CAPÍTOL IV
REGIM PATRIMONIAL
Article 16.- Patrimoni del Consorci
1. El règim patrimonial serà l’establert en la legislació de les administracions públiques
corresponent. En qualsevol cas, s’estarà a la normativa de règim local sense perjudici
d’aplicar les disposicions establertes com a bàsiques per la Llei de Patrimoni de les
Administracions Públiques.
2. El patrimoni estarà integrat pels seus béns i drets propis, per aquells de titularitat de les
dues administracions l’adscripció o la cessió dels quals s’ hagués acordat o s’acordi en el
futur a favor del Consorci, així com per aquells altres que li atribueixi qualsevol persona o
entitat.
3. El patrimoni adscrit o cedit no alterarà la qualificació jurídica originària dels béns ni la
seva titularitat. Com a criteri general, els béns immobles de l’Ajuntament i els de la
Diputació no formaran part del patrimoni propi del Consorci.
Article 17.- Recursos econòmics del Consorci
1. Els recursos econòmics estaran integrats per:
a. Les consignacions especifiques que tingui assignades en el pressupost de
l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona
b. Les transferències corrents o de capital que procedeixin de les administracions o
entitats públiques
c. Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni
d. Els productes i rendes de l’esmentat patrimoni
e. Els crèdits, préstecs o altres formes de bestreta que s’obtinguin
f. Els ingressos que pugui percebre per a la prestació de tot tipus de serveis relacionats
amb les seves funcions
g. Les donacions, llegats i altres aportacions d’entitats públiques, privades i de
particulars i, en especial, d’aquelles directament relacionades amb el Consorci
h. Els ingressos procedents de sancions en els supòsits d’exercici de les potestats
sancionadores de què el Consorci sigui titular
i. Qualsevol altre recurs que li pogués ser atribuït
2. Les aportacions dels ens consorciats hauran de ser suficients per a cobrir les despeses i
les necessitats originades per la gestió del servei, d’acord amb els Plans d’actuació
aprovats.
3. Les aportacions directes de la Diputació de Barcelona al Consorci de Biblioteques de
Barcelona són per atendre, com a mínim, les despeses de personal bibliotecari d’acord
amb els estàndards de lectura pública.
Article 18.- Inventari
1. El Consorci formarà i mantindrà actualitzat un inventari de la totalitat dels béns i drets
que integren el seu patrimoni, així com dels béns que li hagin estat adscrits per al
compliment de les seves finalitats.
2. L’ inventari es rectificarà, si s’escau, anualment el 31 de desembre de cada any i se
sotmetrà a l’aprovació del Consell General.
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CAPÍTOL V
REGIM ECONÒMIC FINANCER
Article 19.- Pressupost, Comptabilitat i Control
1. El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma
part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
2. Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de
la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.
3. El Consorci es sotmet als terminis d’ aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost,
així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal,
sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.
Article 20.- Règim de contractació
El Consorci ajustarà la seva activitat contractual a la legislació en matèria de contractes del
sector públic.
Article 21.- Operacions financeres
El Consorci podrà realitzar, prèvia autorització de l’Ajuntament, tot tipus d’operacions
financeres i, en particular, podrà concertar operacions actives i passives de crèdit i préstec,
de conformitat amb l’establert en la normativa reguladora de les hisendes locals i d’acord
amb els límits previstos en els pressupostos anuals.
CAPÍTOL VI
RÈGIM DE PERSONAL
Article 22.- Personal, provisió i condicions
1. El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats.
2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran creats, definits, modificats i
amortitzats de forma objectiva, atenent els principis d’eficàcia, eficiència, qualitat del
servei i racionalització dels recursos.
3. La selecció del personal es farà d’acord amb els principis d’ igualtat, mèrit i capacitat, i
publicitat, amb el seguiment de les normes legals corresponents.
4. El seu nombre, categories i funcions vindran determinats en la plantilla i en la relació de
llocs de treball i que estarà constituït per:
a. El personal laboral propi, que engloba el personal contractat en règim laboral i les
contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i
pressupostària.
b. El personal adscrit per les administracions participants. Aquest personal s’integrarà en
la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la
legislació laboral vigent.
5. El Consorci no pot tenir personal eventual.
6. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.
7. El Consorci exercirà directament respecte el seu personal totes les atribucions legals en
aquesta matèria, a excepció de les que facin referència a la modificació de les situacions
administratives i a la imposició de sancions per la comissió de faltes molt greus pel què
fa als funcionaris o al personal adscrit. En aquests dos supòsits, l’òrgan competent del
Consorci elevarà la proposta a la corporació de procedència per tal que sigui aquesta qui
resolgui.
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CAPÍTOL VII
MODIFICACIÓ D’ ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Article 23.- Modificació d’ Estatuts
1. La modificació dels Estatuts serà aprovada pel Consell General, el qual la sotmetrà a
ratificació dels respectius ens consorciats, i s’ajustarà als requisits i procediment
observats per a la seva aprovació.
2. El Consorci podrà incorporar altres administracions públiques o entitats privades sense
ànim de lucre, amb finalitats d’interès públic concurrents amb les del Consorci, prèvia
adopció dels corresponents acords en relació als criteris d’incorporació i a les obligacions
que assumeixen els nous membres.
Article 24.- Separació del Consorci
1. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci tret que la resta dels
seus membres, acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci, com a
mínim, dues Administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o
dependents de més d’una Administració. La dissolució, produïda com a conseqüència de
l’exercici del dret de separació per part d’un dels seus membres, es portarà a terme
d’acord amb el previst en els presents estatuts i amb el corresponent acord previ per part
de l’Administració d’adscripció, en relació amb la nova forma de gestió, si escau, dels
serveis propis del Consorci.
2. Qualsevol de les entitats consorciades pot acordar exercir el dret de separació del
Consorci en qualsevol moment, si bé caldrà presentar un escrit notificat al màxim òrgan
de govern del Consorci.
3. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci s’aplicaran
les següents regles:
a. Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de
separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant
del patrimoni net, d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de
repartiment serà el següent:
Es considera quota de separació la que l’hi hagués correspost en la liquidació. En
defecte de determinació de la quota de liquidació es tindrà en compte, tant el
percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceixi el dret de separació al
fons patrimonial del Consorci, com el finançament concedit cada any. Si el membre
del Consorci que se separa no hagués realitzar aportacions per no estar obligat a ferho, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, en el seu cas,
hagués rebut durant el temps que ha format part del Consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la
quota de separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, així com la forma i
condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de
separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà un cop determinada la quota de
separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, o un cop s’hagi pagat el
deute, si la quota és negativa.
b. Si el Consorci estigués adscrit, d’acord amb el previst en la Llei, a l’Administració que
ha exercit el dret de separació, tindrà que acordar-se pel Consorci, a qui, de les
restants Administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d’una
Administració que continuïn en el Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris
establert en la llei.
Article 25.- Dissolució del Consorci
1. El Consorci pot ser dissolt:
a. Per disposició legal.
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b. Quan alguna de les institucions que en formin part exerceixi el dret de separació,
d’acord amb les previsions de l’article 24 d’aquests Estatuts.
c. Quan resulti impossible el compliment de les seves finalitats amb els mitjans i
recursos dels què disposa.
d. Quan els fins estatutaris del Consorci hagin estat acomplerts.
2. Sense perjudici d’allò establert per a la separació del Consorci en aquests Estatuts, la
dissolució del Consorci, i la nova forma de gestió, si escau, correspon acordar-la al
Consell General d’acord amb el que es preveu a l’article 9.3 d’aquests Estatuts.
3. En cas de dissolució, cessarà la potestat de tots els seus òrgans per realitzar nous
contractes i contreure noves obligacions. Es nomenarà un liquidador.
4. L’acord de dissolució haurà de contenir els criteris de liquidació del Consorci, d’acord
amb el que es preveu a l’article següent. L’acord de dissolució haurà de determinar el
destí del seu personal.
Article 26.- Liquidació del Consorci
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà causa
de dissolució que els fins estatutaris del consorci hagin estat acomplerts.
2. El màxim òrgan de govern del Consorci a l’adoptar l’acord de dissolució nomenarà un
liquidador. A falta d’aquest acord, el liquidador serà l’administrador del Consorci.
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspon a cada membre del
Consorci d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del
patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment
tindrà en compte el percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre
del Consorci al fons patrimonial del mateix, com el finançament concedit cada any. Si
algun dels membres del Consorci no hagués realitzat aportacions per no estar obligat
a fer-ho, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, en el seu
cas, hagués rebut durant el temps que ha estat membre del Consorci.
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la
quota de liquidació en el supòsit en què aquesta resulti positiva.
5. Les entitats consorciades podran acordar, per unanimitat, la cessió global d’actius i
passiu a una altre entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida.
Article 27.- Destinació dels recursos del Consorci
En extingir-se el Consorci, l’ Ajuntament de Barcelona, com a titular del servei, el succeirà
universalment i un cop liquidat, el seu patrimoni net, revertirà a la Corporació Municipal o a
l’ entitat que es creï amb aquesta finalitat. “

Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci de Biblioteques de Barcelona i
a l’Ajuntament de Barcelona per al seu coneixement i als efectes legals oportuns.
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 Popular (6),
d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (1) i l’abstenció dels diputats assistents
del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (19), sent el resultat
definitiu de 31 vots a favor i 19 abstencions, el que suposa la majoria absoluta i per
tant el quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
7.- Dictamen de data 20 d’abril de 2015, que proposa la ratificació de l’Acord
adoptat en la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 27 de
març de 2015, sobre modificació dels criteris generals del sistema de millores
socials de la Diputació de Barcelona.
Al llarg del passat exercici, amb motiu de les recomanacions imposades per la
normativa vigent, en essència per la Disposició final 3ª del RDL 16/2013, de 20 de
desembre sobre revisió de les condicions en les que es prestaven les millores, quant al
règim de cotització a la Seguretat Social, la Comissió mixta de millores socials
constituïda i integrada per la corporació i per representants de cadascuna de les
seccions sindicals, reunida en data 4 de novembre de 2014, consensuà una regulació
transitòria d’unificació de les prestacions oftalmològiques, odontològiques i auditives,
en tant es negociaven i s’aprovaven els criteris que havien de regir un nou model
d’acció social.
A l’empara dels antecedents exposats, la Mesa General de Negociació de matèries
comunes, reunida el 3 de desembre de 2014, adoptà per unanimitat el compromís
d'establir un nou sistema de millores socials que englobaria les actuals prestacions
sanitàries, culturals, esportives i l'ajut per fill menor de 18 anys. Dut a terme aquest
procés negociador en el sí de la MGNmc en sessions de 17 de febrer i 10 de març de
2015, a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 37.1 i) de la Llei 7/2007, de 12
d’abril de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant EBEP), s’ha arribat a
l’adopció de l’Acord que a continuació es transcriu, subscrit entre la corporació i les
organitzacions sindicals UGT, CCOO i CTeC, i al qual s’ha adherit, en data 9 d’abril de
2015, la CGT.
“Acord
Especificacions reguladores del sistema de millores socials de la Diputació de
Barcelona
Objecte
L’objectiu del nou sistema de millores socials és la unificació de les vigents mesures
d’acció social destinades a fer front a les despeses vinculades a determinades
prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació, a satisfer contra
factura o documentació acreditativa, mitjançant el procés de nòmina. A l’efecte, la
corporació dotarà una única partida pressupostària destinada a atendre aquestes
millores de caire social.
Àmbits inclosos en les millores socials
Els àmbits genèrics que s’inclouen en les millores socials són els següents:



despesa cultural
despesa sanitària
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despesa esportiva
despesa conciliació
ajut per fill menor de 18 anys

Els supòsits concrets de prestacions a incloure en cadascun d’aquests àmbits seran
determinats per la Comissió mixta de millores socials.
Import de la millora social
 La corporació consignarà una dotació de 710.000€ anyals destinada a satisfer la
despesa de millora social derivada de prestacions de caire sanitari, cultural
esportiu, de conciliació i de l’ajut per fill menor de 18 anys.
 Amb l’import consignat es procedirà a l’abonament en la nòmina del mes de
març, de l’ajut per fill menor de 18 anys, en l’import que anualment es determini
per la Comissió mixta de millores socials, entre el personal que acrediti la
condició de beneficiari en el període de temps corresponent a l’any meritat.
 Un cop efectuat aquest abonament corresponent a l’ajut per fill, es procedirà a
dividir la quantia restant entre el personal que presta serveis a la Diputació de
Barcelona, susceptible de ser beneficiari. L’import resultant serà el que
correspondrà imputar potencialment a la resta d’àmbits de millores socials –
sanitari, cultural, esportiu i de conciliació-.
 La quantia efectiva a abonar per empleat dependrà del nivell retributiu del lloc de
treball ocupat. A l’efecte es prendrà com a referència el nivell del complement de
destinació assignat al lloc en el moment de realitzar-se el càlcul (el mes d’abril)
diferenciant-se els següents trams:
TRAM 1: fins a nivell 25 i personal jubilat (fins 70a.) -------------- 100%
TRAM 2: nivell 26 en endavant ----------------------------------------- 50%
 Un cop realitzat aquest primer càlcul es procedirà a recalcular l’import que
correspondrà al primer TRAM 1 (100% de la millora) i que resultarà de dividir la
quantitat sobrant del 50% no aplicat en el TRAM 2.
 Es respectarà sempre com a criteri d’abonament, el límit de l’import de la
despesa acreditada. En el supòsit de documents acreditatius d’ import inferior
s'abonarà la totalitat de l’import corresponent a la despesa acreditada.
Sol·licitud i requisits formals
L’ajut social corresponent a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials es
podrà sol·licitar en format paper o telemàticament per l’espai personal, mitjançant el
model normalitzat existent a l’efecte (s’adjunta model de sol·licitud en format paper).
La sol·licitud en format paper s’haurà de presentar en el Registre General de la
Corporació o, en el seu cas, de l'organisme o ens corresponent.
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En tot cas, caldrà adjuntar a la sol·licitud la factura o el document acreditatiu de la
despesa efectuada en els termes que s’especifica en el corresponent model. Així
mateix, s’haurà d'indicar el motiu de la despesa el qual haurà de coincidir amb algun
dels conceptes previstos, així com el nom i DNI de la persona (titular o beneficiari).
Documentació acreditativa
La condició de beneficiari de l’ajut per fill menor s’acreditarà mitjançant la presentació
de fotocòpia del llibre de família. Atesa la naturalesa de l’ajut, la corporació mantindrà
les dades dels beneficiaris a l’efecte de la percepció dels ajuts successius sempre que
es mantinguin els requisits per a la condició de beneficiari.
Per a la resta de millores la condició de beneficiari s’acreditarà mitjançant el
comprovant (rebut, factura, tiquet, etc) de la compra o del servei realitzats, on s’indiqui:






nom i adreça de l'empresa o professional
identificació del beneficiari del servei/tractament
codi o número d'identificació fiscal
data en què s'ha realitzat el servei
segell i signatura

Titulars i beneficiaris
La condició de titular o beneficiari de qualsevol de les millores s’haurà d’acreditar en
tot cas, en el període corresponent a l’anualitat a meritar.
Titulars


El personal funcionari de carrera en situació administrativa de servei actiu a la
Diputació de Barcelona o en qualsevol altra situació per motiu de conciliació de
la vida laboral i familiar.



El personal laboral fix que es trobi en servei actiu en la Diputació de Barcelona
o en els ens dependents o participats als qui resulti d’aplicació el conveni
col·lectiu de la corporació, o en qualsevol altra situació per motiu de conciliació
de la vida laboral i familiar.



El personal amb nomenament interí o laboral de caire temporal, de durada
acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d’un any natural.



El personal jubilat fins als 70 anys.

Beneficiaris
Els cònjuges i les parelles de fet i els fills menors de 21 anys i que convisquin amb la
persona titular i no percebin cap renda procedent del treball.
Els fills més grans de 21 anys, en cas de discapacitat, sempre que aquella estigui
acreditada pels equips multiprofessionals dependents de la Generalitat de Catalunya.
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Pagament
L’ import s’abonarà amb periodicitat anyal un cop exhaurit el període de meritament
establert en cada cas. A l’efecte i depenent de l’àmbit de la millora es diferencien dos
períodes:
Ajut per fill menor de 18 anys: l’abonament s’efectua a any natural vençut en la nòmina
corresponent al mes de març, un cop revisada i verificades les peticions, la
documentació aportada i les dades existents. No obstant, durant el segon trimestre de
l’any es procedirà a regularitzar els supòsits que no s’hagi pogut demanar l’ajut o no es
disposés en el moment de fer-ho, de les dades necessàries.
Millora sanitària, cultural, esportiva i per conciliació: el període de referència pel
meritament s’estableix entre l’1 d’octubre de l’any immediatament anterior al de
l’abonament i el 30 de setembre de l’anualitat d’abonament. La documentació
acreditativa de la despesa efectuada corresponent al període de meritament es podrà
presentar com a molt tard, fins el 30 de setembre de l’any d’abonament. El pagament
s’efectuarà en la nòmina del mes de novembre.
Amb caràcter transitori per a l’exercici 2015, s’estableix com a període de meritament
el comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2015. L’abonament s’efectuarà en
la nomina del mes de novembre de 2015.
Gestió i seguiment del procés
La Comissió mixta de millores socials constituïda i integrada per la corporació i per
representats de cadascuna de les seccions sindicals que formen part de l’òrgan de
representació del personal funcionari i del personal laboral, de conformitat amb el que
disposa la normativa vigent, és la instància encarregada de concretar el contingut i fer
el seguiment de la implementació dels presents acords.
En aquest sentit, la Comissió determinarà els supòsits específics que donen lloc a
cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials acordades, i pel que fa a l’ajut
per fills determinarà anualment la quantia de l’ajut dins del crèdit global destinat a
millores socials.
La Comissió mixta de millores socials en primera instància, o mitjançant la Direcció
dels serveis de recursos humans en tant que gestora del procés de nòmina podran, en
qualsevol moment, fer ús dels instruments de verificació i control escaients, per tal de
comprovar que els titulars o beneficiaris reuneixen efectivament les condicions
exigides per obtenir aquestes prestacions.
Vigència i règim transitori
A l’entrada en vigor dels presents Acords restarà sense efecte la regulació continguda
als articles 42 i 47 de l’Acord sobre condicions de treball i correlatius del Conveni
laboral, la regulació transitòria sobre prestacions sanitàries aprovada per Decret de 26
de novembre de 2014, així com, la continguda a l’Acord del Ple corporatiu de data 19
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de desembre de 2013, que aprovà l’Acord de MGNmc de 27 de novembre de 2013,
regulador de l’ajut per fill menor de 18 anys.
Tanmateix, l’abonament de l’ajut per fill corresponent a l’any 2014, es regirà pel que
estableix el citat Acord del Ple corporatiu de data 19 de desembre de 2013.”
D’acord amb el que disposa l’article 10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, aprovat en sessió plenària de 30 de gener de 2003, en relació amb l’article
33.2 en els epígrafs b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 50 en els epígrafs 3 i 5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, correspon al Ple la ratificació d’aquests acords.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència delegada, a proposta de la Direcció dels serveis de Recursos Humans, eleva
al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l'Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. RATIFICAR l’acord assolit el passat 27 de març, per la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la corporació i
les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CTeC, i al qual s’ha adherit, en data 9 d’abril
de 2015, la CGT relatiu als criteris generals del sistema de millores socials de la
Diputació de Barcelona, en els termes que a continuació es transcriuen:
“Acord
Especificacions reguladores del sistema de millores socials de la Diputació de
Barcelona
Objecte
L’objectiu del nou sistema de millores socials és la unificació de les vigents mesures
d’acció social destinades a fer front a les despeses vinculades a determinades
prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació, a satisfer contra
factura o documentació acreditativa, mitjançant el procés de nòmina. A l’efecte, la
corporació dotarà una única partida pressupostària destinada a atendre aquestes
millores de caire social.
Àmbits inclosos en les millores socials
Els àmbits genèrics que s’inclouen en les millores socials són els següents:






despesa cultural
despesa sanitària
despesa esportiva
despesa conciliació
ajut per fill menor de 18 anys
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Els supòsits concrets de prestacions a incloure en cadascun d’aquests àmbits seran
determinats per la Comissió mixta de millores socials.
Import de la millora social
 La corporació consignarà una dotació de 710.000 € anyals destinada a satisfer la
despesa de millora social derivada de prestacions de caire sanitari, cultural
esportiu, de conciliació i de l’ajut per fill menor de 18 anys.
 Amb l’import consignat es procedirà a l’abonament en la nòmina del mes de
març, de l’ajut per fill menor de 18 anys, en l’import que anualment es determini
per la Comissió mixta de millores socials, entre el personal que acrediti la
condició de beneficiari en el període de temps corresponent a l’any meritat.
 Un cop efectuat aquest abonament corresponent a l’ajut per fill, es procedirà a
dividir la quantia restant entre el personal que presta serveis a la Diputació de
Barcelona, susceptible de ser beneficiari. L’import resultant serà el que
correspondrà imputar potencialment a la resta d’àmbits de millores socials –
sanitari, cultural, esportiu i de conciliació-.
 La quantia efectiva a abonar per empleat dependrà del nivell retributiu del lloc de
treball ocupat. A l’efecte es prendrà com a referència el nivell del complement de
destinació assignat al lloc en el moment de realitzar-se el càlcul (el mes d’abril)
diferenciant-se els següents trams:
TRAM 1: fins a nivell 25 i personal jubilat (fins 70a.) -------------- 100%
TRAM 2: nivell 26 en endavant ----------------------------------------- 50%
 Un cop realitzat aquest primer càlcul es procedirà a recalcular l’import que
correspondrà al primer TRAM 1 (100% de la millora) i que resultarà de dividir la
quantitat sobrant del 50% no aplicat en el TRAM 2.
 Es respectarà sempre com a criteri d’abonament, el límit de l’import de la
despesa acreditada. En el supòsit de documents acreditatius d’ import inferior
s'abonarà la totalitat de l’import corresponent a la despesa acreditada.
Sol·licitud i requisits formals
L’ajut social corresponent a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials es
podrà sol·licitar en format paper o telemàticament per l’espai personal, mitjançant el
model normalitzat existent a l’efecte (s’adjunta model de sol·licitud en format paper).
La sol·licitud en format paper s’haurà de presentar en el Registre General de la
Corporació o, en el seu cas, de l'organisme o ens corresponent.
En tot cas, caldrà adjuntar a la sol·licitud la factura o el document acreditatiu de la
despesa efectuada en els termes que s’especifica en el corresponent model. Així
mateix, s’haurà d'indicar el motiu de la despesa el qual haurà de coincidir amb algun
dels conceptes previstos, així com el nom i DNI de la persona (titular o beneficiari).
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Documentació acreditativa
La condició de beneficiari de l’ajut per fill menor s’acreditarà mitjançant la presentació
de fotocòpia del llibre de família. Atesa la naturalesa de l’ajut, la corporació mantindrà
les dades dels beneficiaris a l’efecte de la percepció dels ajuts successius sempre que
es mantinguin els requisits per a la condició de beneficiari.
Per a la resta de millores la condició de beneficiari s’acreditarà mitjançant el
comprovant (rebut, factura, tiquet, etc) de la compra o del servei realitzats, on s’indiqui:






nom i adreça de l'empresa o professional
identificació del beneficiari del servei/tractament
codi o número d'identificació fiscal
data en què s'ha realitzat el servei
segell i signatura

Titulars i beneficiaris
La condició de titular o beneficiari de qualsevol de les millores s’haurà d’acreditar en
tot cas, en el període corresponent a l’anualitat a meritar.
Titulars
 El personal funcionari de carrera en situació administrativa de servei actiu a la
Diputació de Barcelona o en qualsevol altra situació per motiu de conciliació de
la vida laboral i familiar.
 El personal laboral fix que es trobi en servei actiu en la Diputació de Barcelona o
en els ens dependents o participats als qui resulti d’aplicació el conveni col·lectiu
de la corporació, o en qualsevol altra situació per motiu de conciliació de la vida
laboral i familiar.
 El personal amb nomenament interí o laboral de caire temporal, de durada
acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d’un any natural.
 El personal jubilat fins als 70 anys.
Beneficiaris
Els cònjuges i les parelles de fet i els fills menors de 21 anys i que convisquin amb la
persona titular i no percebin cap renda procedent del treball.
Els fills més grans de 21 anys, en cas de discapacitat, sempre que aquella estigui
acreditada pels equips multiprofessionals dependents de la Generalitat de Catalunya.
Pagament
L’ import s’abonarà amb periodicitat anyal un cop exhaurit el període de meritament
establert en cada cas. A l’efecte i depenent de l’àmbit de la millora es diferencien dos
períodes:
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Ajut per fill menor de 18 anys: l’abonament s’efectua a any natural vençut en la nòmina
corresponent al mes de març, un cop revisada i verificades les peticions, la
documentació aportada i les dades existents. No obstant, durant el segon trimestre de
l’any es procedirà a regularitzar els supòsits que no s’hagi pogut demanar l’ajut o no es
disposés en el moment de fer-ho, de les dades necessàries.
Millora sanitària, cultural, esportiva i per conciliació: el període de referència pel
meritament s’estableix entre l’1 d’octubre de l’any immediatament anterior al de
l’abonament i el 30 de setembre de l’anualitat d’abonament. La documentació
acreditativa de la despesa efectuada corresponent al període de meritament es podrà
presentar com a molt tard, fins el 30 de setembre de l’any d’abonament. El pagament
s’efectuarà en la nòmina del mes de novembre.
Amb caràcter transitori per a l’exercici 2015, s’estableix com a període de meritament
el comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2015. L’abonament s’efectuarà en
la nomina del mes de novembre de 2015.
Gestió i seguiment del procés
La Comissió mixta de millores socials constituïda i integrada per la corporació i per
representats de cadascuna de les seccions sindicals que formen part de l’òrgan de
representació del personal funcionari i del personal laboral, de conformitat amb el que
disposa la normativa vigent, és la instància encarregada de concretar el contingut i fer
el seguiment de la implementació dels presents acords.
En aquest sentit, la Comissió determinarà els supòsits específics que donen lloc a
cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials acordades, i pel que fa a l’ajut
per fills determinarà anualment la quantia de l’ajut dins del crèdit global destinat a
millores socials.
La Comissió mixta de millores socials en primera instància, o mitjançant la Direcció
dels serveis de recursos humans en tant que gestora del procés de nòmina podran, en
qualsevol moment, fer ús dels instruments de verificació i control escaients, per tal de
comprovar que els titulars o beneficiaris reuneixen efectivament les condicions
exigides per obtenir aquestes prestacions.
Vigència i règim transitori
A l’entrada en vigor dels presents Acords restarà sense efecte la regulació continguda
als articles 42 i 47 de l’Acord sobre condicions de treball i correlatius del Conveni
laboral, la regulació transitòria sobre prestacions sanitàries aprovada per Decret de 26
de novembre de 2014, així com, la continguda a l’Acord del Ple corporatiu de data 19
de desembre de 2013, que aprovà l’Acord de MGNmc de 27 de novembre de 2013,
regulador de l’ajut per fill menor de 18 anys.
Tanmateix, l’abonament de l’ajut per fill corresponent a l’any 2014, es regirà pel que
estableix el citat Acord del Ple corporatiu de data 19 de desembre de 2013.”
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Segon. DISPOSAR que les presents especificacions deixen sense efecte qualsevol
acord o resolució que s’hi oposi i, en concret, la regulació continguda als articles 42 i
47 de l’Acord sobre condicions de treball i correlatius del Conveni laboral, la regulació
transitòria sobre prestacions sanitàries aprovada per Decret de 26 de novembre de
2014, així com, la continguda a l’Acord del Ple corporatiu de data 19 de desembre de
2013, que aprovà l’Acord de MGNmc de 27 de novembre de 2013, regulador de l’ajut
per fill menor de 18 anys.
Tercer. DISPOSAR que l’acord precedent serà d’aplicació als diferents ens i
organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte
del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, tot tenint en compte les
peculiaritats i singularitats de cada ens, així com al personal laboral dels referits ens i
organismes, sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral
d’aquesta corporació. Aquests ens i organismes hauran de fer efectiu, des de les
seves aplicacions pressupostàries, l’abonament de les quantitats individuals que
resultin de l’aplicació del present Acord.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
8.- Dictamen de data 22 d’abril de 2015, que proposa la ratificació de l’Acord
adoptat en la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 27 de
març de 2015, sobre revisió de les condicions de percepció del factor
d’assiduïtat.
A partir de l’entrada en vigor del RDL 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, així com de la resta de
normes posteriors, definidores del marc legal vigent en aplicació del mandat
d’estabilitat pressupostària la representació social ha reiterat en el sí de la mesa
negociadora la necessitat de fer un replantejament en relació amb les condicions de
percepció del factor d’assiduïtat, per tal de pal·liar la situació generada per aquesta
conjuntura econòmica la qual ha resultat, en general, menys favorable per al personal
al servei de la corporació.
A l’empara dels antecedents exposats, la Mesa General de Negociació de matèries
comunes de la Diputació de Barcelona, reunida en sessions de dates 17 de febrer i 10
i 27 de març de 2015, a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36, de la Llei
7/2007, de 12 d’abril de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en relació amb l’àmbit de
negociació recollit a l’article 37, 1, lletres b) i m), del citat Estatut, ha dut a terme la
negociació, entre altres, de les condicions de percepció del factor d’assiduïtat regulat a
l’apartat V, dels Pactes Socials 2000-2003.
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Aquest procés negociador ha culminat amb l’Acord assolit en el sí de la MGNmc de
data 27 de març de 2015, entre la corporació i les seccions sindicals d’UGT i CTeC, i
que a continuació es transcriu:
“Acord
Segon.- Modificar la normativa reguladora del factor d'assiduïtat continguda en
l’apartat V dels Pactes Socials 2000-2003
Tindrà dret a percebre aquesta paga el personal funcionari de carrera, funcionari interí,
quan reuneixi el requisit de no haver faltat al treball més de 20 dies naturals, o
l’equivalència en hores referida a absències parcials de la jornada, durant l’any natural
immediat anterior al de l’abonament, per les causes següents i amb les especificacions
que es descriuen:
a) Llicències per malaltia.
Inclou:
- incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no laboral.
Si un mateix procés afecta a dos anys naturals només es tindrà en compte,
a aquest efecte, per a l’any d’inici del procés.
- pròrroga de la incapacitat temporal.
No inclou:
- Les baixes per malalties comunes o accidents no laborals que han estat
considerades pels supòsits excepcionals, que tot seguit es determina, i que
es regulen a l’actual normativa de la incapacitat temporal del personal al
servei de la Diputació de Barcelona:
 empleades públiques embarassades i durant el període de lactància
natural
 empleades víctimes de la violència de gènere
 malaltia greu quan aquesta sigui superior a 3 mesos de durada
continuada
- incapacitat temporal ocasionada per accident de treball o malaltia
professional.
- trastorns musculoesquelètics que no derivin d’accident de treball o malaltia
professional
b) Indisposicions. Es tindrà en compte a partir de la tercera indisposició inclosa.
c) Incompliment de la jornada que sigui objecte de sanció disciplinària o de
descompte proporcional de retribucions.
Es tindrà en consideració, a efecte d’abonament de la paga, la data en què es
dicti el decret pel qual s'imposi la sanció o es disposi el descompte.

72

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

d) Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la
comissió de faltes.
Es tindran en consideració, a efectes de l’abonament de la paga, les dates en
què es compleixi la sanció.
e) Gaudiment de llicències per assumptes propis, sense retribució.
f) Qualsevol circumstància que determini la interrupció o la cessació en la
prestació de serveis a la Diputació; com els canvis en la situació administrativa,
les comissions de serveis a altres entitats públiques, la jubilació, etc. (hi resten
exceptuades les circumstàncies originades en decisions organitzatives).
En aquest apartat no s’han d’incloure:
- permís per maternitat o paternitat;
- interrupcions en la prestació de serveis d’una durada màxima d’un mes, per
alguna de les causes següents, degudament acreditades:








llicència no retribuïda per atendre un fill o filla de sis o menys anys,
llicència no retribuïda per atendre un menor de sis o menys anys, en
supòsits d’adopció o acolliment,
llicència no retribuïda per atendre un familiar, en casos dem alaltia greu,
fins al segon grau,
excedència per cura de fill,
excedència per cura de familiar,
excedència per raó de violència de gener (LO 1/2004, de 28 de
desembre)
permís preadopció internacional

- la interrupció de la prestació de serveis derivada de l’exercici del dret de vaga
g) Gaudiment de permisos per concórrer a exàmens.
L’import que es destini a aquest concepte per persona empleada, es desglossarà en
dos subconceptes de la manera següent, a efecte de la seva percepció:
a) El 20% de l’import, per la seva percepció es tindran en compte totes les
causes descrites a l’apartat anterior.
b) El 80 % de l’import, es tindran en consideració només les causes descrites
als epígrafs c), d), e) i f) de l’apartat anterior
Qui, havent superat els 20 dies naturals, no excedeixi els 180 dies anuals, o
l’equivalent en hores, d'absència per incapacitat temporal ocasionada per malaltia
comuna o accident no laboral, podrà percebre la paga quan concorrin conjuntament
les següents circumstàncies:
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- no superar els 8 dies d’absència, o l’equivalent en hores (referit a absències
parcials) per causes diferents a incapacitat temporal ocasionada per malaltia
comuna o accident no laboral i
- haver-la percebut íntegrament durant l’any immediatament anterior, en aplicació
dels termes assenyalats anteriorment, és a dir, sense ultrapassar els 20 dies
naturals d’absència, o la seva equivalència en hores referida a absències
parcials de la jornada.
Els pagaments es realitzaran en una sola assignació, en la nòmina del mes d’abril,
referits quant al seu abonament, al període de l’any natural immediat anterior.
El personal que tingui assignada una dedicació reduïda respecte de l’ordinària,
percebrà la paga en quantia proporcional a la dedicació efectiva.
El personal integrat a la plantilla d'organismes autònoms dependents de la Diputació o
d'altres ens consorciats en els quals hi participa, afectats pels presents pactes, que
durant el període de meritament de la paga hagi causat baixa passant-ne a integrar la
plantilla de la Diputació, rebrà la mateixa consideració als exclusius efectes de
percepció de la paga. L'ens o organisme de procedència facilitarà a la Diputació la
informació necessària -pel que fa a les causes previstes en la present regulaciócorresponent al període en què la persona empleada va romandre d'alta a la seva
plantilla.
El mateix tractament rebrà el personal de la plantilla de la Diputació que s'integri en la
dels ens o organismes esmentats.
Aquesta paga d’assiduïtat deroga i substitueix la paga d’assistència actualment en
vigor.
Es reconeix als funcionaris de carrera en la data de la jubilació el dret a percebre en
proporció al temps efectiu treballat l’import equivalent al 70% de la quantia establerta
del factor, sempre que en el referit període no hagin estat sancionats.
Cas que el funcionari o funcionària es trobi en situació de pròrroga de servei actiu, no
tindrà dret a percebre aquesta quantia.
El personal vinculat a la corporació o a qualsevol dels seus OOAA o ens en què
participa, amb relacions de treball de caire temporal de durada acumulada en un any
natural igual o superior a 9 mesos, i que no tingui dret a percebre el factor en aplicació
de la regulació de caire general, és a dir, per raó del temps de serveis prestats, tindrà
dret a percebre com a màxim l’import equivalent al 75% de l’import del mòdul anyal
establert pel factor en tots els casos referida a 9 mesos. Els requisits per la seva
percepció seran proporcionals al temps de serveis prestats.
El factor d'assiduïtat del personal funcionari de carrera amb una relació de treball de
durada acumulada en un any natural igual o superior a 9 mesos tindrà la mateixa
garantia de mínims que el personal interí amb relacions de treball de caire temporal de
durada igual o superior a 9 mesos en el decurs d'un any natural en aplicació analògica
de la normativa específica.”
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D’acord amb el que disposa l’article 10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, aprovat en sessió plenària de 30 de gener de 2003, en relació amb l’article
33.2 en els epígrafs b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 50 en els epígrafs 3 i 5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, correspon al Ple la ratificació d’aquests acords.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència delegada, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva
al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l'Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. RATIFICAR l’acord assolit el passat 27 de març per la Mesa General de
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la corporació i
les organitzacions sindicals UGT i CTeC, relatiu a la modificació de la normativa
reguladora del factor d’assiduïtat continguda a l’apartat V dels Pactes Socials 20002003, en els termes que a continuació es transcriuen:
“Segon.- Modificar la normativa reguladora del factor d'assiduïtat continguda en
l’apartat V dels Pactes Socials 2000-2003
Tindrà dret a percebre aquesta paga el personal funcionari de carrera, funcionari interí,
quan reuneixi el requisit de no haver faltat al treball més de 20 dies naturals, o
l’equivalència en hores referida a absències parcials de la jornada, durant l’any natural
immediat anterior al de l’abonament, per les causes següents i amb les especificacions
que es descriuen:
a) Llicències per malaltia.
Inclou:
- incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no laboral.
Si un mateix procés afecta a dos anys naturals només es tindrà en compte,
a aquest efecte, per a l’any d’inici del procés.
- pròrroga de la incapacitat temporal.
No inclou:
- Les baixes per malalties comunes o accidents no laborals que han estat
considerades pels supòsits excepcionals, que tot seguit es determina, i que
es regulen a l’actual normativa de la incapacitat temporal del personal al
servei de la Diputació de Barcelona:
 empleades públiques embarassades i durant el període de lactància
natural
 empleades víctimes de la violència de gènere
 malaltia greu quan aquesta sigui superior a 3 mesos de durada
continuada
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- incapacitat temporal ocasionada per accident de treball o malaltia
professional.
- trastorns musculoesquelètics que no derivin d’accident de treball o malaltia
professional
b) Indisposicions. Es tindrà en compte a partir de la tercera indisposició inclosa.
c) Incompliment de la jornada que sigui objecte de sanció disciplinària o de
descompte proporcional de retribucions.
Es tindrà en consideració, a efecte d’abonament de la paga, la data en què es
dicti el decret pel qual s'imposi la sanció o es disposi el descompte.
d) Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la
comissió de faltes.
Es tindran en consideració, a efectes de l’abonament de la paga, les dates en
què es compleixi la sanció.
e) Gaudiment de llicències per assumptes propis, sense retribució.
f) Qualsevol circumstància que determini la interrupció o la cessació en la
prestació de serveis a la Diputació; com els canvis en la situació administrativa,
les comissions de serveis a altres entitats públiques, la jubilació, etc. (hi resten
exceptuades les circumstàncies originades en decisions organitzatives).
En aquest apartat no s’han d’incloure:
- permís per maternitat o paternitat;
- interrupcions en la prestació de serveis d’una durada màxima d’un mes, per
alguna de les causes següents, degudament acreditades:








llicència no retribuïda per atendre un fill o filla de sis o menys anys,
llicència no retribuïda per atendre un menor de sis o menys anys, en
supòsits d’adopció o acolliment,
llicència no retribuïda per atendre un familiar, en casos dem malaltia
greu, fins al segon grau,
excedència per cura de fill,
excedència per cura de familiar,
excedència per raó de violència de gener (LO 1/2004, de 28 de
desembre)
permís preadopció internacional

- la interrupció de la prestació de serveis derivada de l’exercici del dret de vaga
g) Gaudiment de permisos per concórrer a exàmens.
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L’import que es destini a aquest concepte per persona empleada, es desglossarà en
dos subconceptes de la manera següent, a efecte de la seva percepció:
a) El 20% de l’import, per la seva percepció es tindran en compte totes les
causes descrites a l’apartat anterior.
b) El 80 % de l’import, es tindran en consideració només les causes descrites
als epígrafs c), d), e) i f) de l’apartat anterior
Qui, havent superat els 20 dies naturals, no excedeixi els 180 dies anuals, o
l’equivalent en hores, d'absència per incapacitat temporal ocasionada per malaltia
comuna o accident no laboral, podrà percebre la paga quan concorrin conjuntament
les següents circumstàncies:
- no superar els 8 dies d’absència, o l’equivalent en hores (referit a absències
parcials) per causes diferents a incapacitat temporal ocasionada per malaltia
comuna o accident no laboral i
- haver-la percebut íntegrament durant l’any immediatament anterior, en aplicació
dels termes assenyalats anteriorment, és a dir, sense ultrapassar els 20 dies
naturals d’absència, o la seva equivalència en hores referida a absències
parcials de la jornada.
Els pagaments es realitzaran en una sola assignació, en la nòmina del mes d’abril,
referits quant al seu abonament, al període de l’any natural immediat anterior.
El personal que tingui assignada una dedicació reduïda respecte de l’ordinària,
percebrà la paga en quantia proporcional a la dedicació efectiva.
El personal integrat a la plantilla d'organismes autònoms dependents de la Diputació o
d'altres ens consorciats en els quals hi participa, afectats pels presents pactes, que
durant el període de meritament de la paga hagi causat baixa passant-ne a integrar la
plantilla de la Diputació, rebrà la mateixa consideració als exclusius efectes de
percepció de la paga. L'ens o organisme de procedència facilitarà a la Diputació la
informació necessària -pel que fa a les causes previstes en la present regulaciócorresponent al període en què la persona empleada va romandre d'alta a la seva
plantilla.
El mateix tractament rebrà el personal de la plantilla de la Diputació que s'integri en la
dels ens o organismes esmentats.
Aquesta paga d’assiduïtat deroga i substitueix la paga d’assistència actualment en
vigor.
Es reconeix als funcionaris de carrera en la data de la jubilació el dret a percebre en
proporció al temps efectiu treballat l’import equivalent al 70% de la quantia establerta
del factor, sempre que en el referit període no hagin estat sancionats.
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Cas que el funcionari o funcionària es trobi en situació de pròrroga de servei actiu, no
tindrà dret a percebre aquesta quantia.
El personal vinculat a la corporació o a qualsevol dels seus OOAA o ens en què
participa, amb relacions de treball de caire temporal de durada acumulada en un any
natural igual o superior a 9 mesos, i que no tingui dret a percebre el factor en aplicació
de la regulació de caire general, és a dir, per raó del temps de serveis prestats, tindrà
dret a percebre com a màxim l’import equivalent al 75% de l’import del mòdul anyal
establert pel factor en tots els casos referida a 9 mesos. Els requisits per la seva
percepció seran proporcionals al temps de serveis prestats.
El factor d'assiduïtat del personal funcionari de carrera amb una relació de treball de
durada acumulada en un any natural igual o superior a 9 mesos tindrà la mateixa
garantia de mínims que el personal interí amb relacions de treball de caire temporal de
durada igual o superior a 9 mesos en el decurs d'un any natural en aplicació analògica
de la normativa específica.”
Segon. DISPOSAR que aquest acord tindrà efectes en el càlcul del factor d’assiduïtat
a abonar en el 2015.
Tercer. DISPOSAR que la present regulació deixa sense efecte qualsevol acord o
resolució que s’hi oposi i, en concret, la regulació continguda a l’apartat V dels Pactes
Socials 2000-2003.
Quart. DISPOSAR que l’acord precedent serà d’aplicació als diferents ens i
organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte
del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, tot tenint en compte les
peculiaritats i singularitats de cada ens, així com al personal laboral dels referits ens i
organismes, sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral
d’aquesta corporació.
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 (1) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
46 vots a favor i 4 abstencions.
9.- Dictamen de data 20 d’abril de 2015, que proposa l’actualització de la Relació
de Llocs de Treball, el Manual de Funcions i la relació de categories de la
Corporació.
El Ple de la Diputació de Barcelona aprovà, en sessió extraordinària de 20 de
novembre de 014, els pressupostos generals de la corporació per a l’any 2015, els
quals integren el pressupost dels organismes autònoms i entitats que en depenen, i
alhora, s’acompanya de les respectives plantilles i relacions de llocs de treball, entre
les quals les de la pròpia corporació.
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Amb posterioritat a la seva aprovació, la plantilla i la relació de llocs de treball, són
susceptibles d’adequacions motivades per diversos factors a vegades externs, com
ara adequacions normatives que incideixin en alguns dels seus elements, i d’altres
interns derivats de la pròpia dinàmica de l’organització, així com dels ajustos a les
necessitats d’aquesta per tal de donar resposta als serveis que s’hi presten.
La Mesa General de Negociació de matèries comunes, de conformitat amb la
legitimitat que atorga l’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’estatut bàsic de
l’empleat públic, en relació amb els àmbits de negociació previstos a l’article 37.1 de la
citada llei, ha dut a terme el procés negociador per a l’actualització de la relació de
llocs de treball i el manual de funcions que s’annexen a aquest dictamen, cosa que
comporta també la necessitat d’actualitzar el llistat de categories professionals de la
corporació. Aquesta actualització no comporta per si mateixa un increment de les
retribucions individuals perquè no s’ha modificat la valoració econòmica dels llocs de
treball. Caldrà que en cada cas s’instrumentin els processos selectius corresponents
perquè els empleats del subgrup C2 puguin accedir a llocs de treball del subgrup C1.
Aquesta proposta s’acompanya dels següents annexos: annex I, informe tècnic de la
Direcció dels Serveis de Recursos Humans sobre la creació, modificació i supressió de
determinats llocs de treball en aplicació dels acords assolits amb la representació
sindical d’UGT, CCOO i CTeC en la mesa de negociació de matèries comunes reunida
en sessions de dates 15 de desembre de 2014, 10 de febrer, 3, 24 i 27 de març de
2015; annex II, relació de llocs de treball; annex III, manual de funcions; annex IV,
relació de categories professionals.
D’acord amb els articles 32 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, i 90, apartat 1, de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la competència per a
aprovar la relació de llocs de treball i les seves modificacions correspon al Ple
corporatiu.
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, aquesta presidència sotmet a la consideració
del Ple corporatiu, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Únic. APROVAR l'actualització de la Relació de Llocs de Treball, el Manual de
Funcions i la relació de categories professionals que regeixen a la Diputació de
Barcelona, segons els annexos que es detallen a continuació, i aplicar l’actualització
de la relació de categories professionals a la descripció dels codis de les taules
retributives de la corporació.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
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Servei de Programació
10.- Dictamen de data 20 d’abril de 2015, que proposa aprovar diverses
modificacions de crèdit al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a
l'exercici 2015.
Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i
augmentar la consignació, per transferències de crèdit, suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del
pressupost 2015.
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vista la disposició addicional novena del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre,
de mesures de sostenibilitat financera de las comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic sobre el destí del superàvit de las entitats locals
corresponent a 2014.
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 el Pla econòmic-financer, el qual ha estat aprovat per l’òrgan de tutela financera
de la Comunitat Autònoma en data 15 d’abril de 2015.
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.
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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 9/2015 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2015, que recull crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferències de crèdit per un import total de nou milions set-cents cinquanta-nou mil
tres-cents vint-i-cinc euros amb dotze cèntims (9.759.325,12 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 2015 que figura
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2015 inclòs dins de
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, emès en compliment d’allò
que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup del Partit dels
Socialistes – Progrés Municipal, Sr. Roig, qui diu: En aquestes modificacions de
crèdit, en què, evidentment, votem tot el conjunt, més de nou milions d’euros, volem
posar de relleu l’aportació que es fa al Consorci del Patrimoni de Sitges, 200.000
euros, aportació que es fa a causa de la seva gestió econòmica, i volíem també
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expressar els nostres dubtes sobre si aquesta quantitat serà realment suficient per a
aquest exercici 2015, ja que pensem que, en aquest moment i tal com s’estan fent les
coses, es pot assolir més deute tal com va la despesa. De totes maneres, confirmo el
nostre vot afirmatiu.
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 (1) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
46 vots a favor i 4 abstencions.
11.- Dictamen de data 22 d’abril de 2015, que proposa aprovar el Pla “Operacions
de tresoreria per a Consells Comarcals 2015”.
Amb la finalitat de donar liquidat als Consells Comarcals per poder garantir les seves
actuacions competencials la Diputació de Barcelona va posar en marxa l’any 2013 un
Pla d’Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals que va tenir la seva
continuïtat l’any 2014.
La Diputació ha considerat convenient obrir, en aquest any 2015, una nova línia de
crèdit a curt termini per garantir les competències locals exercides pels Consells
Comarcals per tal que puguin prestar els serveis amb normalitat; tot això, en aplicació
del que disposen els articles 92 i 93 de l’esmentat Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, que possibiliten que les comarques puguin ser beneficiàries
de les funcions d’assistència i cooperació que presten les diputacions provincials.
Així, s’articula la creació del Pla per “Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals 2015”, consistent en prestar assistència econòmica als Consells Comarcals
del seu àmbit territorial que es concreta en proporcionar un sistema per cobrir
temporalment la insuficiència de recursos líquids disponibles amb els quals fer front a
les seves despeses.
La Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost 10.000.000 d’euros
destinats a l’atorgament als Consells Comarcals de crèdits a curt termini, sense
interès, per a necessitats transitòries de tresoreria. Aquests crèdits es distribuiran entre
tots els Consells Comarcals del seu àmbit territorial per fer front a necessitats
temporals de tresoreria.
En funció de l’experiència del Plans d’Operacions de tresoreria per a Consells
Comarcals dels anys 2013 i 2014 s’han perfilat el procediment i els criteris de
distribució. El repartiment entre els Consells Comarcals es realitzarà en funció de les
quantitats sol·licitades, si no s’arriba a exhaurir l’import consignat. En el cas que
l’import de les sol·licituds superin els 10 milions d’euros, el repartiment s’efectuarà
d’acord amb el següent criteri de repartiment: 40% en funció de la població, 40% en
funció del nombre de municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10%
pel nombre d’entitats singulars de població. Per les seves característiques i el principi
de diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou
d’aquests càlculs la població de la ciutat de Barcelona.
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En el cas que la suma total de peticions superin els 10 milions d’euros consignats en el
Pla, però un o més Consells Comarcals presenten peticions inferiors a l’import que els
correspondria per l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà amb l’import
sobrant un nou repartiment, amb els mateixos criteris de l’apartat anterior, fins arribar a
la distribució de la quantitat prevista.
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada.
L’article 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les diputacions provincials han
d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació jurídica i tècnica mitjançant:
l’orientació i l’assessorament jurídic, econòmic i tècnic; l’assistència administrativa; les
ajudes tècniques en la redacció d’estudis i projectes, així com qualsevol altra fórmula
anàloga que determini la mateixa diputació provincial.
Així mateix, l’article 93 del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que les funcions d’assistència i cooperació es poden complir
també a favor de la comarca, si aquesta exerceix competències municipals.
Així, la concessió de crèdits és una de les formes de cooperació local prevista a
l’article 30.6.f) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Val a dir que la present actuació constitueix una assistència indirecta als municipis a
través de les comarques, que troba emparament en la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, i
concretament en l’art. 36.1 lletres b) i f) sobre assistència econòmica i de suport a la
gestió financera dels municipis.
Vist que correspon al Ple de la Corporació l’adopció dels presents acords, de
conformitat amb l’article 33.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en exercici de les competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona i
en tractar-se d’un Pla.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, que elevi al Ple, previ informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el Pla per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals
2015”, consistent en l’atorgament de crèdits a curt termini per als Consells Comarcals
de l’àmbit territorial de Barcelona.
Segon.- ESTABLIR les condicions generals de participació i de gestió de la concessió
de crèdits a curt termini que atorgui la Diputació de Barcelona als Consells Comarcals
del seu àmbit territorial dins del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells
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Comarcals 2015”, les quals s’enumeren a continuació:
1. Finalitat i destinataris: La finalitat d’aquest Pla és l’atorgament de crèdits a
curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria.
Seran destinataris dels crèdits els Consells Comarcals amb la seu dins de l’àmbit
territorial de la Diputació de Barcelona.
2. Responsable de la gestió: L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona
responsable de la gestió del present Pla serà el Servei de Programació depenent
de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies.
3. Dotació i distribució de recursos: El Pla “Operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2015” serà vigent durant l’any 2015 i es dota amb 10.000.000
euros.
Els Consells Comarcals sol·licitaran l’import del crèdit en funció de les seves
necessitats.
El repartiment entre els Consells Comarcals es realitzarà:
a) En funció de les quantitats sol·licitades, si la suma total d’aquestes no arriba a
exhaurir la quantitat total del Pla.
b) En el cas que les sol·licituds superin els 10 milions d’euros el repartiment
s’efectuarà d’acord amb el següent criteri de repartiment: 40% en funció de la
població, 40% en funció del nombre de municipis, 10% per l’extensió territorial de
cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats singulars de població. Per les seves
característiques i el principi de diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de
Governs Locals, s’exclou d’aquests càlculs la població de la ciutat de Barcelona.
c) Si la suma total de peticions superen els 10 milions d’euros consignats en el
Pla, però un o més Consells Comarcals presenten peticions inferiors a l’import que
els correspondria per l’aplicació dels criteris de repartiment de l’apartat b,
s’efectuarà amb l’import sobrant un nou repartiment, amb els mateixos criteris de
l’apartat anterior, fins arribar a la distribució de la quantitat prevista.
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada.
4. Gestió:
a) Les sol·licituds de crèdit es realitzaran, entre el 04/05/2015 i el 29/05/2015,
mitjançant instància, on es justificarà les circumstàncies que la motiven;
signada per la presidència del Consell Comarcal o representant competent,
anirà adreçada a la Presidència de la Diputació de Barcelona i es podrà
presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de la Diputació.
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b) Correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptar, de
manera motivada, l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds
presentades, en funció del criteri de repartiment, i dels imports sol·licitats per
cada Consell Comarcal.
c) Per tal que la concessió dels crèdits a curt termini es faci efectiva, es requereix
que els ens beneficiaris, abans del 10/09/2015, formulin de manera expressa
l’acceptació per òrgan competent, total o parcial, dels crèdits concedits;
manifestin la seva conformitat amb tots els termes i condicions de concessió
establerts en el marc d’aquest Pla i certifiquin que l'operació compleix les
condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. L'acceptació per
part del beneficiari serà condició de l'eficàcia de la concessió del crèdit.
Passada la data del 10/09/2015 sense rebre notificació de l'acceptació,
s'entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona
podrà deixar sense efecte l'esmentada concessió, llevat que concorrin
circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renuncia.
d) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari
procediran a la formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent
conveni.
e) La Diputació posarà a disposició dels Consells Comarcals els formularis i els
models normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit i on
constarà el certificat que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de
l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals i aquella informació necessària per valorar la
concessió dels préstecs.
f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit desprès de
la signatura del conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el
Consell Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit
concertat dins del “Pla de Tresoreria per a Consells Comarcals 2014”.
g) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és d’un mes, a comptar des
de la finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut
l'esmentat termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds
formulades s'entendran desestimades.
5. Condicions dels crèdits:
a) El tipus d’interès serà del 0%.
b) La duració del crèdit serà d’un any.
c) El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals de liquidació
semestral.
d) Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència la data del
pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell
Comarcal té l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de
la Diputació.
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e) El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a
l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya.
6. Garanties: En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels
préstecs, la Diputació de Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit
lliurat que haurà de ser reintegrat en el termini de 2 mesos des de la notificació de
la revocació. L’incompliment de l'obligació de devolució del crèdit generarà
l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en mora.
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per
qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell
Comarcal beneficiari.
Tercer.- AUTORITZAR una despesa de 10.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària 20401/94200/82020 del pressupost de despeses de la Corporació.
Quart.- APROVAR la minuta de conveni que regula les operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2015, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE [ ] I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS ATORGATS EN
EL MARC DEL PLA “OPERACIONS DE TRESORERIA PER A CONSELLS COMARCALS
2015”

D’una part, el/la Sr./a. [ ], President/a del Consell Comarcal de [ ], amb assistència del/la
Sr./a. [ ], secretari/ària del Consell.
D’altra part, el Sr./Sra. [ ], actuant en nom i representació de la Diputació de Barcelona,
com a President/a d’aquesta, assistit per la secretaria general,

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes
pels articles 92 i 93 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en sessió plenària de data [ ] el Pla
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2015”. El Pla preveu el repartiment per
a cada Consell Comarcal en funció de les sol·licituds presentades i uns criteris de
repartiment.
En aquest marc, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va concedir, en sessió de
[ ], al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria les característiques
del qual es detallen al pacte segon.
El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i les
condicions reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les condicions de
l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.
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Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el marc del Pla
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2015”.
Segon. Concessió
La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un import de [
] euros, amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la referència [ ], segons
les condicions que s'expressen en aquest conveni.
Tercer. Acceptació
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com també a les
condicions que el regulen.
Quart. Lliurament
Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la signatura del
present conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el Consell Comarcal estigui
al corrent de les quotes d’amortització del crèdit concertat dins del “Pla de Tresoreria per a
Consells Comarcals 2014”.
El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de tutela
financera de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Devolució
El préstec s’amortitzarà per mitjà del sistema constant, amb quotes iguals de liquidació
semestral. El primer venciment serà com a màxim als 6 mesos del lliurament del préstec, i
l’altre venciment restant a l’any de la data de lliurament. El Consell Comarcal té l’obligació
d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació.
Sisè. Garanties
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació de
Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà de ser reintegrat en el
termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. L’incompliment de l'obligació de
devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en
mora.
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per qualsevol
lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal beneficiari.
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici
de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa.
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I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data que s’indiquen a continuació.”

Cinquè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al
Diputat President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim.
Sisè.- DONAR TRASLLAT als Consells Comarcals, als efectes legals oportuns.
Setè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(1).
12.- Dictamen de data 22 d’abril de 2015, que proposa restar assabentat de
l’aprovació, per decret de la Presidència de data 10 d’abril de 2015 número de
registre 2945/15, de la modificació núm. 5/2015 del pressupost de la Diputació de
Barcelona.
La base 21.5 de les vigents bases d’execució del pressupost estableix que en el cas
de suplements de crèdit finançats amb càrrec al Fons de Contingència, els podrà
aprovar inicialment el President de la Diputació, si bé caldrà donar-ne compte al Ple de
la Corporació en la primera sessió que celebri.
Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar en data 12 de febrer per decret de
Presidència (Decret 718/15) el Protocol d’accions de suport en cas de contingències
derivades de situacions excepcionals o d’urgència i del seu règim regulador (BOPB
23/02/2015).
Vistes les valoracions realitzades per part de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals en quant als desperfectes a les zones forestals i per part del
Servei d’Equipaments i Espai Públic en quant als desperfectes en l’espai públic
produïts per fenòmens meteorològiques.
Vist que en tractar-se d’una despesa no discrecional i no prevista en el pressupost de
la Corporació i adequar-se la seva naturalesa al previst en art. 31 de llei orgànica
2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, mitjançant
Decret de la Presidència, de data 10 d’abril de 2015 (ref. Reg. 2945/15) es va aprovar
la modificació núm. 5/2015 del pressupost Corporatiu.
Vist l’apartat 4.1.4.c) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple
(BOPB de data 13.01.2015), correspon als Presidents delegats d’Àrea l’execució dels
acords de la Diputació relatius als assumptes de la seva competència.
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Vist que s’ha detectat un error material en el detall d’una de les aplicacions
pressupostàries de l’annex que acompanya al decret 2945/15, en el sentit que on diu
G/12200/94210/76200 Contingències danys fenòmens meteorològics per import
d’1.400.000 euros hauria de dir G/12200/94210/46200 Contingències danys fenòmens
meteorològics per import d’1.400.000 euros, s’ha procedit a la seva rectificació que es
troba en fase de tramitació.
En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de Diputació de Barcelona, que elevi
al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’aprovació del següent:
ACORD
Únic.- RESTAR ASSABENTAT del Decret de la Presidència, 10 d’abril de 2015 (ref.
Reg. 2945/15), el text íntegre del qual és el següent:
“Vist que l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL)
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en el seu apartat primer
que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici
següent, i al pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o el consignat sigui insuficient el
president de la Corporació ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari.
Vist que l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera estableix que les Corporacions Locals inclouran en el seu
Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinaran quan
procedeixi, a atendre necessitats de caràcter discrecional i no previstes en el Pressupost
aprovat inicialment , que puguin presentar-se durant l’exercici.
Vistes les bases 18a a 24a de les vigents bases d’execució del pressupost, i la Circular
33/12, sobre modificacions de crèdit del pressupost.
Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar en data 12 de febrer per decret de
Presidència ( Decret 718/15) el Protocol d’accions de suport en cas de contingències
derivades de situacions excepcionals o d’urgència i del seu règim regulador (BOPB
23/02/2015).
Vistes les valoracions realitzades per part de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals en quant als desperfectes a les zones forestals i per part del Servei
d’Equipaments i Espai Públic en quant als desperfectes en l’espai públic.
Vista la proposta presentada per la Direcció de Serveis de Cooperació Local en la que es
considera
necessari
consignar
crèdit
en
les
aplicacions
pressupostàries
G\12200\94210\76200 i G\12200\94210\46200 per donar suport econòmic als ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per fer front a les despeses extraordinàries
i als danys en l’espai públic i en les zones forestals municipals derivats de circumstàncies
meteorològiques o circumstàncies anàlogues d’altra naturalesa.
Vist l’informe del Servei de Programació.
Atès que la base 21.5 de les vigents bases d’execució del pressupost estableix que en el
cas de suplements de crèdit finançats amb càrrec al Fons de Contingència els podrà
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aprovar inicialment el President de la Corporació, donant-ne compte al Ple en la primera
sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 5/2015 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2015, que recull suplements de crèdit per un import total de tres
milions d’euros (3.000.000,00 EUR), amb el detall que es recull en l’annex, que es
considerarà part integrant d’aquesta resolució a tots els efectes.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords.”

I el Ple en resta assabentat.
13.- Dictamen de data 22 d’abril de 2015, que proposa restar assabentat de
l’acord, adoptat per la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015, d’adaptació de
la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord
amb la resolució de 5 de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les entitats locals.
I. ANTECEDENTS
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
La Diputació de Barcelona, el 22 de juliol de 2013, va signar una nova acció
concertada amb el mateix compromís de contractar préstecs amb les millors
condicions possibles per als anys 2013 i 2014 (acord de la Junta de Govern de
25.4.2013, relatiu a la selecció de la Banco de Sabadell, S.A. com l’entitat financera
amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local), que es
prorroga per l’any 2015 amb la signatura d’una addenda al conveni el dia 2 de febrer
de 2015.
La Junta de Govern, en sessió de data 18 de desembre de 2014, va aprovar el
dictamen sobre la ”Fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització, del tipus
ofertat per l’entitat bancària actualitzat i de la subvenció màxima per municipi pel
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Programa de Crèdit Local durant l’any 2015” publicat al BOPB dilluns, 29 de desembre
de 2014.
La Secretaria General del Tresor i Política Financera dicta la resolució de 5 de febrer
de 2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats
autònomes que s’acullen al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes publicada
al BOE el 7 de febrer de 2015 que fa necessari adaptar el tipus ofert per l’entitat
bancària pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015.
El Director de Serveis de Planificació Econòmica, en data 24 de març de 2015, signa
l’informe tècnic corresponent que consta a l’expedient, per a:
a) Adequar la modificació del conveni formalitzat entre Diputació de Barcelona i el
Banco de Sabadell, S.A.
b) Proposar l’aprovació del tipus a subvencionar per part de Diputació de Barcelona
que es reprodueix en la part que interessa:
“3) APROVACIÓ DEL TIPUS A SUBVENCIONAR, DEL TIPUS D’ACTUALITZACIÓ I
DE LA SUBVENCIÓ MÀXIMA DEL PCL:
D’acord amb l’article 9 de les actuals normes reguladores del PCL, la Junta de Govern
ha d’aprovar el tipus d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus
d'interès a subvencionar (i), i els límits màxims de subvenció per habitant.
En aquest sentit s’hauria de deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de data 18
de desembre de 2014 que va aprovar el tipus d’interès ja que l’interès subvencionat
supera els nous tipus d’interès de les operacions i caldrà sotmetre aprovació un nou
dictamen”
El Ple Corporatiu en la seva sessió del 26 de març de 2015 va aprovar per urgència el
dictamen de “Modificació del Conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Banco de Sabadell, S.A., aprovat per la Junta de Govern en data 25.04.2013 -en el
marc de l'acció concertada del Programa de Crèdit Local, aprovada pel Ple de
31.01.2013 per als exercicis 2013-2014- i modificat i prorrogat per al 2015, mitjançant
addenda aprovada per acord plenari de data 18.12.2014, amb la finalitat de procedir a
aplicar la modificació normativa operada pel RDLlei 17/2014, de 26.12, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de
caràctereconòmic, pel que fa referència a les millores dels tipus d'interès en els
préstecs formalitzats pels ens locals”, per adequar el Conveni a la resolució de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera de 5 de febrer de 2015; del qual es
reprodueix la part que fa referència a l’oferta de l’entitat bancària per a 2015:
“Atès que les condicions actuals concertades no compleixen el principi de prudència
financera les modificacions del conveni resulten necessàries i es concreten en les
següents:
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1.- El tipus d’interès ofert per l’entitat bancària és la resultant d’aplicar sobre l’Euríbor
el diferencial legal vigent, regulat a través de la Resolució de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera (SGTPF) corresponent.
2.- Les actuacions complementàries de la oferta vigent del Banco de Sabadell, S.A
materialitzades en millores a la tresoreria municipal queden sense efecte.
Tot això, de resultes de la modificació normativa operada pel RDL 17/2014, de 26.12,
de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic (BOE núm. 315 de 30.12.2014) i de la Resolució de la
SGTPF de 5.2.2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats
autònomes que s’acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (BOE núm.
33, de 7.2.2015).”
D’acord amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona publicades al BOPB de 1 de març de 2012:
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus d’interès
d’actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a subvencionar (i), i els
límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència l’article anterior, determinats
per les circumstàncies dels mercats financers, la conjuntura econòmica, el tipus d'interès
dels préstecs pactats en el conveni signat amb l’entitat financera per executar el Programa
de Crèdit Local i la consignació pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la
Diputació de Barcelona per aquest programa.
De l’esmentat acord de la Junta de Govern se’n donarà compte al Ple de la Diputació de
Barcelona i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”

La Diputació de Barcelona en la sessió de 9.04.2015, la Junta de Govern va adoptar
l’acord:
“Adaptació de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la
resolució de 5 de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per
la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.”

En virtut de tot això, el Director sotasignant proposa al President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de Diputació de Barcelona, que elevi
al Ple, l’aprovació dels següents:
ACORDS
Únic.- RESTAR ASSABENTAT de l’acord de Adaptació de la fixació del tipus a
subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per municipi pel
Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 de febrer de
2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el
principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. aprovada per la Junta de
Govern de data 9 d’abril de 2015, de conformitat amb els acords que es reprodueixen:
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“Primer.- DEIXAR sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 18 de
desembre de 2014 de resultes de la modificació normativa operada pel RDL 17/2014,
de 26.12, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats
locals i altres de caràcter econòmic (BOE núm. 315 de 30.12.2014) i de les
Resolucions de la Secretaria General del Tresor i Política Financera de 5.2.2015, i
5.3.2015 per la qual es defineix els tipus màxims que compleixin amb el principi de
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats
locals, i de les comunitats autònomes que s’acullin al Fons de Finançament a
Comunitats Autònomes (BOE núm. 33, de 7.2.2015)
Segon.- FIXAR el DIFERENCIAL sobre l’Euríbor de cada préstec, en el moment
d’aprovació de l’operació creditícia per l’entitat adjudicatària, com al tipus d’interès a
subvencionar; d’acord amb l’article 9 de les normes reguladores de les subvencions a
ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni
del Programa de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en la
seva sessió de 22 de desembre de 2011 (BOPB 27.12.2011). És subvencionarà
íntegrament el préstec, si l’import és igual o inferior a l’import màxim subvencionable.
En cas contrari es subvencionarà proporcionalment.
Tercer.- FIXAR en un 0,083% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local.
Quart.- FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2015, en euros per municipi com
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula
següent:
Trams de
població
0-2.000
2.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
50.001-100.000
Més de 100.000

euros/hab
.
11,51
10,05
7,69
6,23
5,06
4,24
2,78

Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència del salts de tram que
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament serà la major entre el
producte de la seva població i l’import per habitant del seu tram o la població que
delimita la part superior del tram anterior per l’import per habitant del tram anterior.
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les normes reguladores de les
subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
dins del conveni del Programa de Crèdit Local, aprovades pel Ple corporatiu en sessió
de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de 27.12.2011).
Cinquè.- ESTABLIR la vigència dels presents acords fins a 31 de desembre de 2015.
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Sisè.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
per a coneixement general.
Setè.- DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació
de Barcelona publicades al BOPB de 1 de març de 2012.
I el Ple en resta assabentat.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
14.- Dictamen de data 9 d’abril de 2015, que proposa aprovar la rectificació de
l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb referència a 31 de desembre
de 2014.
Vist l’acord del Ple de data 29 de maig de 2014, pel qual va ser aprovada la rectificació
de l’Inventari de l'exercici 2013, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre
de 2013.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la
rectificació del seu Inventari General Consolidat de béns i drets, d’acord amb el que
estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de
les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, i l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de
Barcelona han d’aprovar així mateix la rectificació dels seus Inventaris, d’acord amb el
que estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques; l’art. 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art.
204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, i l’art. 105.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que a data 31 de desembre de 2014 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari els
organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Institut del Teatre,
Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i la Xarxa Audiovisual Local, S.L.
Atès que els organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han aprovat les
seves respectives rectificacions de l’Inventari, d’acord amb el detall següent:
-

Fundació Pública Casa de Caritat, per decret del President de data 11 de febrer
de 2015 (núm. Ref. 1/2015).
Institut del Teatre, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 11 de
març de 2015 (núm. Ref. 50/2015).
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-

-

Organisme de Gestió Tributària, per acords de la Junta de Govern en sessió de
data 3 de febrer de 2014 (núm. Ref. 5/14), en sessió de data 30 d’octubre de
2014 (núm. Ref. 94/14) i en sessió de data 23 de gener de 2015 (núm. Ref.
7/15).
Patronat d’Apostes, per decret del president de data 25 de març de 2015 (núm.
Ref. 44/15).

Vist que la Xarxa Audiovisual Local, S.L. ha formulat els seus comptes corresponents
a l’any 2014 en sessió del Consell d’Administració de data 26 de març de 2015.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
data 7 i 8 d’abril de 2015, respectivament.
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari
general consolidat, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art.
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la rectificació de l’Inventari general
consolidat corresponent a l’exercici 2014, indicativa de la situació del mateix a 31 de
desembre de 2014, d’acord amb el que consta en el resum següent:

Resum informatiu de valors totals a data 31 de desembre de 2014

Descripció

Valor comptable
base

Amortització
acumulada

Valor comptable
net 2014

Valor comptable
net 2013

899.908.546,79

296.462.816,74

603.445.730,05

602.280.420,23

FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT

74.713.037,06

30.524.287,38

44.188.749,68

45.485.759,85

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

20.946.539,24

8.948.733,17

11.997.806,07

12.334.003,92

INSTITUT DEL TEATRE

42.563.565,25

22.636.348,00

19.927.217,25

20.887.489,91

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PATRONAT D’APOSTES
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
VALORS GENERALS

402.464,80

276.173,97

126.290,83

135.920,51

7.173.323,20

5.023.754,88

2.149.568,32

2.325.892,31

1.045.707.476,34

363.872.114,14

681.835.362,20

683.449.486,73

Vist l’art. 4.1.4.b de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2014, el director
sotasignat proposa a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ
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Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, per l'aprovació dels següents
ACORDS
Únic.- APROVAR la rectificació de l’Inventari General Consolidat de béns i drets de la
Corporació, de conformitat amb el quadre resum que es reprodueix a continuació i la
documentació indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2014, d’acord amb el
què disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 105 i 106 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre:

Resum informatiu de valors totals a data 31 de desembre de 2014

Descripció

Valor comptable
base

Amortització
acumulada

899.908.546,79

296.462.816,74

FUNDACIÓ PÚBLICA CASA CARITAT

74.713.037,06

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

20.946.539,24

INSTITUT DEL TEATRE

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PATRONAT D’APOSTES
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL
VALORS GENERALS

Valor comptable
net 2014

Valor comptable
net 2013

603.445.730,05

602.280.420,23

30.524.287,38

44.188.749,68

45.485.759,85

8.948.733,17

11.997.806,07

12.334.003,92

42.563.565,25

22.636.348,00

19.927.217,25

20.887.489,91

402.464,80

276.173,97

126.290,83

135.920,51

7.173.323,20

5.023.754,88

2.149.568,32

2.325.892,31

1.045.707.476,34

363.872.114,14

681.835.362,20

683.449.486,73

L’esmentada documentació està integrada pels següents annexos que s’acompanyen:
Annex I
- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de desembre de 2014.
Annex II. Diputació de Barcelona.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2014.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de
2014.
- Resum per llibre, epígraf i subepígraf.
- Resum per llibre, epígraf, subepígraf, centre i família.
- Relació de moviments patrimonials exercici 2014.
- Imports d’activacions exercici 2014.
- Imports d’imputacions exercici 2014.
- Imports de baixes exercici 2014.
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2014.
- Relació de projectes activats exercici 2014.
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Annex III. Fundació Pública Casa de Caritat.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2014.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2014.
- Imports d’activacions exercici 2014.
- Relació d’actius a data 31 de desembre de 2014.
- Relació de projectes activats exercici 2014.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex IV. Organisme de Gestió Tributària.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2014.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2014.
- Documents d’aprovació de l’ens.
Annex V. Institut del Teatre.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2014.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2014.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex VI. Patronat d’Apostes.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2014.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2014.
- Document d’aprovació de l’ens.
Annex VII. Xarxa Audiovisual Local.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2014.
S’adjunten els annexos com a part de l’acta en format DVD.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
15.- Dictamen de data 20 d’abril de 2015, que proposa aprovar inicialment la
cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament del Masnou, de la parcel·la sobrant de
vial situada a la ctra. BP-5002, punts quilomètrics 0,280 a 0,553, d’aquest
municipi, per a la seva utilització com a aparcament regulat, i sotmetre
l'expedient a informació pública.
1. Antecedents
La Diputació de Barcelona és propietària de la parcel·la sobrant de vial, situada al
terme municipal del Masnou, al carrer Amadeu I, que consta donada d’alta a l’inventari
de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000424 i la naturalesa jurídica de bé
patrimonial, amb una superfície de 4.375 m².
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Aquesta parcel·la està formada per dues porcions de terreny discontinues, de
superfície 3.182 m² i 1.193 m², inscrites a nom de la Diputació de Barcelona en el
registre de la Propietat de Mataró núm. 1, com a finques registrals núm. 11.503 i
11.504 del Masnou.
La carretera BP-5002 o carretera d’Alella forma part de la Xarxa de Carreteres Locals
de la Diputació de Barcelona. Una part del recorregut d’aquesta carretera, passa per la
trama urbana del municipi del Masnou. Annexa a la carretera BP-5002 es troben les
dues porcions de terreny, entre la pròpia carretera i la Riera d’Alella, que són
utilitzades actualment com a zones d’estacionament.
Aquests espais, en el seu dia, l’Ajuntament del Masnou, amb autorització per acord de
la Junta de Govern de 27 de maig de 2010 de la Diputació de Barcelona, es van
adequar per part de l’Ajuntament com a aparcament que bàsicament va consistir en la
pavimentació i il·luminació dels dos solars.
Per acord de la Junta de Govern de 26 d’abril de 2012, la Diputació de Barcelona va
autoritzar a l’Ajuntament de Masnou per la realització d’obres d’instal·lació de rètols
informatius i d’implantació de zona d’estacionament de pagament, a fi i efecte de
convertir les places d’estacionament d’aquest aparcament en places regulades de
pagament, actuació que no s’ha portat a terme. El termini de l’autorització per la
realització d’aquestes obres, amb una validesa de 3 anys des de la data de notificació
de l’acord, finalitzarà el proper 20 de maig d’enguany.
2. Sol·licitud
L’Ajuntament del Masnou ha sol·licitat formalment, mitjançant escrit del Il·lm. Sr. Pere
Parés i Rosés, Alcalde del Masnou, de data 17 de febrer de 2015 i data d’entrada al
Registre de la Corporació de 25 de febrer d’enguany, la cessió gratuïta en propietat de
la parcel·la referida per tal de ser destinada a zona regulada d’estacionament públic.
A la sol·licitud s’indica la voluntat d’implantar una zona d’estacionament regulat per
promoure la rotació dels vehicles que s’hi estacionen i alhora facilitar l’accés als
diferents equipaments públics municipals (camp de futbol, institut, centre d’empreses
Casa del Marquès), així com als usuaris que utilitzen el tren per desplaçar-se a
treballar a l’àrea metropolitana i que s’apropen a l’estació de tren del Masnou en cotxe.
A la sol·licitud s’incorpora plànols del terrenys els qual s’incorporen al present acord
com ANNEX.
3. Situació actual
Es tracte d’una parcel·la sobrant de vial a la carretera BP-5002, pk. 0,280 al pk. 0,553
del Masnou, formada per dos porcions de terrenys de 3.182 m² i 1.193 m² de
superfície que confronten al nord i sud amb la confluència de la Riera d’Alella amb la
carretera BP-5002, a l’est amb l’esmentada carretera i a l’oest amb la Riera d’Alella. Es
troben lliure de càrregues.
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Aquesta parcel·la consta a l’Inventari de béns de la Diputació de Barcelona amb les
següents dades:
-

Codi d’actiu Terreny: F000424
Naturalesa jurídica: Bé Patrimonial.
Centre:
2420
Superfície: 4.375 m²
Valor Base: 133.610,47 €
Amortització acumulada: no procedeix
Valor Net: 133.610,47 €

No consta cap registre d’aquests terrenys pel que fa al Cadastre.
La disponibilitat dels terrenys ve condicionada per la qualificació urbanística dels
mateixos com a 2a, Sistema Hidrològic i Litoral, subzona Riera i Torrents, i 1b Sistema
de comunicacions, subzona xarxa viària bàsica.
El Pla General d’Ordenació del municipi del Masnou ja preveu a l’apartat 5, Àmbits
d’ordenació de sistemes a desenvolupar mitjançant pla especial, el PE 7, Pla Especial
de la Riera d’Alella en el qual:
- L’actual carretera del Masnou a Granollers (carretera BP-5002) es convertirà en
un sistema general de comunicacions a nivell local del Masnou/Alella.
- L’objectiu fonamental del Pla Especial és la transformació de la carretera en via
de tràfic local i passeig de vianants.
- S’incorporaran les zones verdes entre el Passeig i la Riera
Actualment la Corporació no té previst destinar aquesta finca a cap dels usos propis
per als serveis que presta.
La Diputació de Barcelona no pot aconseguir les finalitats de la cessió mitjançant el
manteniment del domini o condomini del bé ni tampoc mitjançant la constitució de cap
dret real, vist que per realitzar les finalitats perseguides aquesta Corporació va
autoritzar la realització d’unes obres de senyalització i d’adequació d’aquest terrenys
com a zona d’aparcament regulat, que representaria que les obres executades per
aquest, revertirien per accessió a la Diputació de Barcelona, un cop extingit el dret
real, de manera que s’hauria de compensar econòmicament les millores efectuades i
tindria la propietat d’un bé adaptat a unes activitats que, essent en interès de la
població del municipi, no constitueixen, ara per ara, una prioritat en la prestació dels
serveis públics de la Diputació de Barcelona.
4. Condicions de la cessió
La cessió de la finca descrita, propietat de la Diputació de Barcelona, tindrà caràcter
gratuït, sense cap contraprestació per part de l’Ajuntament del Masnou.
D’acord amb el que estableixen l’article 212.3 del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article
50.1 del reglament del Patrimoni dels ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
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d’octubre, si aquests béns no es destinen a la finalitat prevista, revertiran
automàticament de ple dret al patrimoni de la Diputació de Barcelona.
5. Règim jurídic
- Llei de Bases 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (en
endavant LBRL): articles 5, 10, 47.2.ñ), i 55 d).
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
(en endavant LPAP): articles 8.1 i 183.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú (en endavant LRJAPPAC): article
86.2.
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant TRLMRLC): articles 144,
179.1.b), 203, 211 al 214 i 219.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC): article 52.
- Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre: articles 8, 41, 49, 50, 72 i 178.
L’article 5 de la LBRL disposa que les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns.
L’article 55, lletra d), de l’esmentada llei, també disposa en quan a les relacions
recíproques entre les diferents administracions que aquestes hauran de prestar, en el
seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres administracions
puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves activitats, en relació amb els
articles 5 i 10 de la mateixa norma i en relació, així mateix, amb l’art. 144 del
TRLMRLC i amb l’article. 183 de la LPAP.
Respecte a la cessió gratuïta en propietat de béns patrimonials locals és prevista als
articles 211.1 del TRLMRLC i 49 a 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i en
concret l’article 49 del Reglament del patrimoni dels ens locals permet la cessió dels
béns o drets patrimonials entre administracions amb l’obligació de destinar els béns a
la finalitat expressada en el corresponent acord.
L’article 8.1 de la LPAP, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219 del
TRLMRLC, i els arts. 8 i 72 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya,
pel que fa als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets
patrimonials.
D’acord amb el que disposa l’article 8.1 c) de la LPAP de caràcter bàsic; l’article 86.2
de la LRJAPIPAC, l’article 52 de la LRJPAPC i l’article 178 del Reglament de Patrimoni
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dels ens locals; amb relació als principis de publicitat i transparència, s’haurà de
sotmetre aquesta cessió gratuïta a informació pública.
D’acord el què disposen els articles, els arts. 211.2 i 214 .2 del TRLMRLC, i l'art. 49.3
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, s’haurà de donar compte al Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya dels
expedients de cessió gratuïta de béns patrimonials.
6. Òrgan d’aprovació
En tractar-se d’un expedient de cessió gratuïta, la competència per a la seva aprovació
correspon al Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació
d’acord el què disposen els articles. 47.2.ñ) de la LRBL, els articles 211.1 i 214.2 del
TRLMRLC, els articles 41, 49.2, i 50 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals
relatius a la cessió de béns patrimonials a altres administracions; i l’acord del Ple de la
Diputació de Barcelona de 21 de març de 2002, relatiu a que l’exigència de majoria
absoluta del ple en els acords de cessió gratuïta de béns es concreta a béns de
caràcter patrimonial cedits a títol de propietat.
7. Motivació
Un dels principals objectius, en el marc de les atribucions que la vigent legislació de
Règim local confereix a les Diputacions és cooperar a la prestació satisfactòria de
serveis i activitats per part dels municipis de la província, donant suport en tot allò que
els calgui.
La Corporació ha vingut duent a terme tasques de suport i col·laboració amb diverses
entitats locals per a la consecució de finalitats d’interès comú, que s’han fet paleses en
nombrosos acords, i que continuant en aquesta mateixa línia, és considera convenient
que la Diputació de Barcelona buscant una rendibilitat social, doni suport a la petició
de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Masnou per tal de rendibilitzar els terrenys que
formen la parcel·la sobrant de vial a la carretera BP-5002, pk. 0,280 al pk. 0,553 del
Masnou.
Amb aquesta proposta de cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament del Masnou, donada
la qualificació del terrenys en qüestió com a sistemes en el planejament vigent, i
l’interès de l’Ajuntament en utilitzar-los com aparcament, d’acord amb l’objectiu previst
al Pla Especial, de transformació de la carretera en via de tràfic local i passeig de
vianants, i incorporació de les zones verdes entre el passeig i la riera, es rendibilitza
aquest patrimoni per us del municipi ja que la Diputació de Barcelona no té previst fer
ús d’aquesta parcel·la per a desenvolupar cap de les seves finalitats.
Vista la Memòria i del Director de Serveis de Planificació Econòmica i vist l’Informe
Jurídic del Cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, tots dos del 10 d’abril de
2015, així com l’informe preceptiu de la Secretària General i de la Interventora General
de la Corporació que acompanya al present Dictamen.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ Informe de la Comissió Informativa i de
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Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’aprovació dels
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament del Masnou
de la parcel·la sobrant de vial situada a la carretera BP-5002, punt quilomètric 0,280 al
punt quilomètric 0,553, al terme municipal del Masnou; per la seva utilització com
aparcament regulat, d’acord amb els plànols de l’ANNEX que s’acompanya als
presents acords.
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i edicte que s’exposarà
al tauler d’anuncis de la Corporació, per a què puguin presentar-se les al·legacions
que s’estimin convenients.
Tercer.- DONAR COMPTE de l’expedient al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposen l’article 211.2 del TRLMRLC, i l’article 49.3 del Reglament de Patrimoni dels
ens Local de Catalunya.
Quart.- DECLARAR que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el
tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la cessió
esmentada al punt primer, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari
expressament.
Cinquè.- FACULTAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies per a la formalització i signatura de qualsevol document que puguin
derivar-se dels presents acords.
Sisè.- DECLARAR, d’acord amb el disposat a l’article 21.3 del TRLMRL i l’article 50.1
del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, si aquest béns no es destinen a la
finalitat prevista, revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de la Diputació de
Barcelona.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
16.- Dictamen de data 15 d’abril de 2015, que proposa aprovar inicialment la
concessió demanial dels terrenys anomenats la Vinya d’en Sabater, situats al
recinte Torribera, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per al
conreu de vinyes, i el conveni que la regula, i sotmetre l'expedient al tràmit
d'informació pública.
I. Antecedents
La Diputació de Barcelona és propietària de la finca denominada Torribera, situada en
el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, que consta a l’inventari de béns
d’aquesta Corporació amb el codi d’actiu F000058 i amb naturalesa jurídica de bé de
domini públic afecte a un servei públic, i que la conformen la finca inscrita en el
Registre de la Propietat número 1 de Santa Coloma de Gramenet, número 43-N, tom
1.609, llibre 1.447, foli 132, i la núm. 16, inscrita en el mateix Registre, foli 154, tom 8,
llibre 7.
Per escrit de 29 d’octubre de 2014, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va
sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’ús dels terrenys anomenats “La Vinya d’en
Sabater”, antigament destinats al cultiu de la vinya, per a realitzar la plantació de
vinyes de varietats autòctones, els quals corresponen a tres porcions de terreny de
350 m2, 650 m2 i 600 m2 de la finca registral núm. 16.
Aquesta finca registral núm. 16 està classificada com a sòl no urbanitzable i qualificada
com a zona 26, lliure permanent segons el Pla General Metropolità de Barcelona i està
inclosa dins l’àmbit del Pla Especial de Protecció i Millora del sector sud de la
Serralada de Marina, admetent-s’hi els usos agrícola i forestal i les construccions o
instal·lacions destinades directament a l’explotació de la finca de la que es tracti.
La superfície total de la finca registral núm. 16 és de 17.469,19 m2, segons consta en
el plànol topogràfic realitzat recentment. La finca, de forma irregular sensiblement
pentagonal, està delimitada en tres dels seus costats per una tanca de filat metàl·lica,
mentre que a les cotes més baixes delimita amb els camins existents i el paratge de la
Font d’en Bartomeu.
Les tres porcions descrites al paràgraf segon estan situades formant tres bancals a la
part inferior de la finca, on a mes també s’hi troba una caseta amb maquinària de
bombeig d’aigua freàtica, una caseta que conté els quadres elèctrics de l’enllumenat
públic del Recinte.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet comunicà a la Diputació de Barcelona
que ha estat realitzant diferents estudis sobre la recuperació del patrimoni vitivinícola
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en diversos espais del terme municipal on havien estat plantades vinyes per així
recuperar varietats de raïm ja perdudes. A tal efecte, i mitjançant Grameimpuls, SA,
l’Ajuntament està tramitant amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi un conveni de
col·laboració que té per objecte l’avaluació agrònoma i enològica per a l’estudi de
varietats de raïm seleccionades per a sotmetre a experimentació.
Mitjançant decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies de 23 de desembre de 2014, la Diputació de Barcelona va autoritzar la
cessió d’ús dels terrenys de “La Vinya d’en Sabater” situats al Recinte de Torribera, a
favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a partir del mes de gener i fins a
l’aprovació del conveni que reguli la utilització dels terrenys, per a realitzar la plantació
de les vinyes, finalitat que s’ha dut a terme.
II. Sol·licitud de l’Ajuntament i proposta
En converses mantingudes posteriorment amb l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, i a fi d’augmentar la superfície de terreny destinada al conreu de les vinyes,
va sol·licitar que s’ampliés l’autorització de l’ús dels terrenys sol·licitats inicialment del
Recinte Torribera, a la totalitat de la finca registral núm.16 abans descrita.
La Diputació de Barcelona no té previst utilitzar aquests terrenys per als serveis que li
són propis, per la qual cosa creu oportú donar suport a la iniciativa de l’Ajuntament,
mitjançant una concessió demanial, les condicions de la qual s’instrumentarà a través
d’un conveni.
Per tal de dur a terme aquesta operació patrimonial, s’ha de procedir, per una banda, a
segregar els terrenys de “La Vinya d’en Sabater” de l’actiu corresponent a la totalitat
del Recinte Torribera; i d’altra banda, a reclassificar l’actiu resultant a la família
morfològica pertinent, en tractar-se d’uns terrenys de naturalesa rústica.
D’acord amb l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona, el valor base de la
totalitat del terreny del Recinte Torribera (amb un superfície cadastral de
351.390,00 m2) és d’1.026.206,41 EUR, per la qual cosa el valor base dels terrenys
“La Vinya d’en Sabater” és de 51.017,37 EUR (amb una superfície de 17.469,19 m2).
Vistos la memòria del director de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe jurídic
del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 13 i 14 d’abril de 2015,
respectivament.
Vist l’Informe favorable de la directora del Parc de la Serralada de la Marina d’11 de
febrer de 2015, pel qual es manifesta que l’actuació proposada no contradiu els
objectius del Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de
Marina, indret on es troba situada la referida finca.
III. Règim jurídic
De conformitat amb l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (en endavant LRBRL), les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat
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jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de
béns.
Pel que fa a les relacions interadministratives, aquestes es troben regulades a l’article
55, actual lletra e) de la LRBRL, que estableix que en les relacions recíproques entre
les diferents administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a
l’eficaç compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 144 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant TRLMRLC) i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (en
endavant LRJPAPC).
Així mateix, l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de
les administracions públiques (en endavant LPAP), estableix que les administracions
públiques ajustaran les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi
de lleialtat institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i
assistència, i segons l’article 186, no bàsic, s’estableix la possibilitat de celebrar
convenis amb altres administracions públiques o amb persones jurídiques de dret
públic o de dret privat que pertanyin al sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions
de caràcter patrimonial.
Quant a la formalització de convenis administratius, cal tenir en compte l’article 57 de
la LRBRL, juntament amb els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i el Títol IX,
Capítol II convenis de col·laboració de la LRJPAPC.
La utilització de béns de domini públic està regulada a l’article 218 del TRLMRLC, en
relació amb el Títol III, Capítol I del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant RPC).
L’article 93 i següents de la LPAP, regulen les concessions sobre béns de domini
públic, relacionats amb la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que
regula la utilització dels béns i drets de domini públic.
Pel que fa a l’atorgament directe de la concessió demanial, l’article 93.1 de la LPAP,
normativa bàsica, en relació amb l’article 137.4 lletra a) de la mateixa norma, no bàsic,
permet aquesta possibilitat.
L’apartat 4 del referit article 93 de la LPAP, amb caràcter bàsic, estableix que les
concessions d’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic podran ser
gratuïtes, com és el cas del present supòsit que té per objecte impulsar el projecte de
recuperació del patrimoni vitivinícola del municipi de Santa Coloma de Gramenet, el
qual s’inclou dins del marc de suport a les polítiques destinades a potenciar
l’alimentació i la gastronomia des del punt de vista formatiu, educatiu, medi ambiental i
de promoció econòmica d’aquesta ciutat.
D’acord amb l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i procediment administratiu comú; i l’article 52 de la
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LRJPAPC, en relació amb els principis de publicitat i transparència, se sotmet aquesta
concessió demanial a informació pública.
Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial, i d’acord amb l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, les concessions demanials s’equiparen a les cessions
gratuïtes d’ús i se seguirà el procediment de la norma 19a. de reconeixement i
valoració “Adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de béns i drets”.
D’acord amb el que disposen els articles 221 del TRLMRLC i 60 del RPC les
concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys i quantia superior al
10% dels recursos ordinaris s’han d’aprovar per la majoria absoluta del Ple corporatiu,
i l’article 47. 2.j) de la LRBRL també ho estableix per al mateix termini de més de cinc
anys però quan aquesta quantia excedeixi el 20% dels recursos ordinaris.
El valor dels terrenys objecte de concessió és de 51.017,37 EUR, i de conformitat amb
el certificat de data 5 de febrer de 2015, emès per la Interventora General de la
Diputació de Barcelona, els recursos ordinaris del pressupost inicial consolidat de la
Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2015, als efectes de l’article 41.2 del
RP, són de 246.480.780,00 EUR, per la qual cosa es pot concloure que el valor dels
béns objecte de concessió no excedeix el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i,
per tant, l’acord es pot aprovar per majoria simple.
Vist que segons l’apartat 14.7.a.1) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de
desembre de 2014, i modificada per decret de la Presidència de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), aquesta
competència del Ple no està delegada ja que en els supòsits d’adopció d’actes no serà
delegable quan el termini sigui superior a quatre anualitats, en tractar-se d’una
concessió demanial amb una durada de 20 anys.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ Informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’aprovació dels
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT la concessió demanial, a favor de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, dels terrenys anomenats “La Vinya d’en Sabater”,
corresponents a la finca registral núm. 16, inscrita en el Registre de la Propietat
número 1 de Santa Coloma de Gramenet, foli 154, tom 8, llibre 7, situats a la part alta
del Recinte Torribera i propietat de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte d’impulsar
el projecte de recuperació del patrimoni vitivinícola del municipi de Santa Coloma de
Gramenet, de conformitat amb les condicions que s’estableixen en la minuta del
conveni a formalitzar.
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Segon.- APROVAR INICIALMENT la minuta de conveni de concessió demanial dels
terrenys “La Vinya d’en Sabater”, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL DELS TERRENYS
ANOMENATS “LA VINYA D’EN SABATER” DEL RECINTE TORRIBERA.

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ....
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, representat per ......

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és propietària de la finca denominada Torribera, situada en el
terme municipal de Santa Coloma de Gramenet que consta a l’Inventari de Béns d’aquesta
Corporació amb el codi d’actiu F000058 i amb naturalesa jurídica de bé de domini públic
afecte a un servei públic.
II. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (en endavant Ajuntament) està interessat, a
través de la seva societat Grameimpuls, SA, en la recuperació del patrimoni vitivinícola del
municipi mitjançant la investigació i recerca de varietats de vinya ancestral, per tal d’ampliar
el coneixement tècnic i científic sobre el territori i els vins.
III. La societat municipal Grameimpuls, SA té com objectiu el foment de l'activitat econòmica
i generació d'ocupació, mitjançant la promoció, recolzament i participació econòmiques i
socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic.
IV. Per escrit de 29 d’octubre de 2014, l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona
l’ús dels terrenys anomenats “La Vinya d’en Sabater”, antigament destinats al cultiu de la
vinya, per a realitzar la plantació de vinyes de varietats autòctones, els quals corresponen a
tres porcions de terreny de 350 m2, 650 m2 i 600 m2 de la finca registral inscrita en el
Registre de la Propietat número 1 de Santa Coloma de Gramenet, núm. 16, foli 154, tom 8,
llibre 7.
V. Aquesta finca està classificada com a sòl no urbanitzable i qualificada com a zona 26,
lliure permanent segons el Pla General Metropolità de Barcelona i està inclosa dins l’àmbit
del Pla Especial de Protecció i Millora del sector sud de la Serralada de Marina, admetents’hi els usos agrícola i forestal i les construccions o instal·lacions destinades directament a
l’explotació de la finca de la que es tracti.
VI. La superfície total de la finca és de 17.469,19 m2, segons consta en el plànol topogràfic
realitzat recentment. La finca, de forma irregular sensiblement pentagonal, està delimitada
en tres dels seus costats per una tanca de filat metàl·lica, mentre que a les cotes més
baixes delimita amb els camins existents i el paratge de la Font d’en Bartomeu.
VII. Les tres porcions descrites a l’antecedent IV estan situades formant tres bancals a la
part inferior de la finca, on a mes també s’hi troba una caseta amb maquinària de bombeig
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d’aigua freàtica, una caseta que conté els quadres elèctrics de l’enllumenat públic del
Recinte.
VIII. L’Ajuntament comunicà a la Diputació de Barcelona que ha estat realitzant diferents
estudis sobre la recuperació del patrimoni vitivinícola en diversos espais del terme municipal
on havien estat plantades vinyes per així recuperar varietats de raïm ja perdudes. A tal
efecte, i mitjançant Grameimpuls, SA, l’Ajuntament està tramitant amb l’Institut Català de la
Vinya i el Vi un conveni de col·laboració que té per objecte l’avaluació agrònoma i enològica
per a l’estudi de varietats de raïm seleccionades per a sotmetre a experimentació.
IX. Grameimpuls, SA ha elaborat el projecte Recuperació de “La Vinya d’en Sabater”,
l’objectiu del qual consisteix en recuperar, de forma experimental, la plantació de vinyes de
varietats autòctones que permetin complimentar el projecte alimentari i de la restauració
amb un espai propi de formació i investigació entorn al conreu del raïm i l’elaboració del vi.
Amb aquest projecte, la recuperació de “La Vinya d’en Sabater”, es tancaria el cercle de
l’estratègia d’aconseguir un compromís de futur amb el sector de l’alimentació i la
restauració i permetria alhora poder creu un nou espai formatiu que complementaria al
centre d’educació ambiental Ecometropoli, espai ubicat al Pavelló Montserrat del Recinte
Torribera, dedicat a compartir coneixements i fomentar els valors de protecció de la natura i
de la sostenibilitat urbana.
X. Per decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies de 23 de desembre de 2014, la Diputació de Barcelona va autoritzar l’ús de les
tres parcel·les sol·licitades dels terrenys “La Vinya d’en Sabater”, descrites a l’antecedent IV,
a favor de l’Ajuntament, a partir del mes de gener i fins a l’aprovació del present conveni, per
a realitzar la plantació de les vinyes, finalitat que s’ha dut a terme.
XI. En converses mantingudes l’Ajuntament, a fi d’augmentar la superfície de terreny
destinada al conreu de les vinyes, ha sol·licitat que s’ampliï l’autorització de l’ús dels
terrenys sol·licitats inicialment del Recinte Torribera, a la totalitat de la finca registral núm.16
abans descrita.
XII. En data 11 de febrer de 2015, la Direcció del Parc de la Serralada de la Marina ha emès
un informe favorable de l’actuació proposada, atès que no contradiu els objectius del Pla
especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina, indret on es troba
situada la referida finca.
XIII. En data 27 de febrer de 2015 la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la
Generalitat de Catalunya ha emès informe favorable a la sol·licitud presentada per
l’Ajuntament el 23 de gener de 2015, per a la implantació de vinya amb caire experimental.
XIV. La Diputació de Barcelona no té previst utilitzar aquests terrenys per als serveis que li
són propis, per la qual cosa creu oportú donar suport a la iniciativa de l’Ajuntament,
mitjançant la present concessió demanial.
XV. En el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i
col·laboracions amb altres administracions per a la consecució de finalitats d’interès comú,
voluntat que s’ha fet palesa en nombrosos acords i convenis, així com en activitats
realitzades per la pròpia Corporació.
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Per tot això ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, el qual es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte
És objecte d’aquest conveni la concessió demanial, a favor de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet (en endavant, Ajuntament), dels terrenys anomenats “La Vinya d’en
Sabater”, corresponents a la finca registral inscrita en el Registre de la Propietat número 1
de Santa Coloma de Gramenet, núm. 16, foli 154, tom 8, llibre 7, de superfície 17.469,19 m2
i que figura grafiada en l’annex adjunt.
Segon.- Destinació
L’Ajuntament destinarà els terrenys anomenats Vinya d’en Sabater al conreu de vinyes
autòctones, per a impulsar el projecte de recuperació del patrimoni vitivinícola del municipi
de Santa Coloma de Gramenet.
Tercer.- Gestió
L’Ajuntament gestionarà la utilització d’aquests terrenys de manera directa o per l’entitat que
determini, que formi part del sector públic de l’Ajuntament.
Així mateix l’Ajuntament assumirà en qualsevol cas les responsabilitats que es puguin
derivar al respecte.
Quart.- Obligacions de les parts
A. L’Ajuntament s’obliga a:
a) Destinar els espais objecte d’aquesta concessió demanial a les activitats i finalitats
previstes.
b) Completar la tanca perimetral existent per tal de tancar completament la finca fent
coincidir els nous trams amb els límits de la finca allà on sigui possible, així com fer el
manteniment de la totalitat de la tanca.
c) Permetre i facilitar l’accés a les casetes ubicades en els terrenys objecte de concessió,
una destinada a la maquinària de les bombes de subministrament d’aigua freàtica al
recinte i l’altra dels quadres d’electricitat de l’enllumenat exterior i de les pròpies bombes.
d) Modificar al seu càrrec la xarxa d’hidrants actualment existent en els terrenys objecte de
concessió, per tal que no quedin hidrants situats a la zona de conreu, amb trasllat del/s
nou/s hidrant/s fora d’aquests terrenys a la finca utilitzada per la Diputació de Barcelona.
e) Mantenir en bon estat els terrenys objecte de la concessió demanial.
f) Fer la retolació de senyalització de la finca d’acord amb el disseny establert per la
Diputació de Barcelona, on consti la seva col·laboració.
g) Coordinar-se amb la Diputació de Barcelona per garantir les tasques de manteniment de
la finca.
h) Coordinar-se amb el departament de seguretat del Recinte per accedir a la finca objecte
de la concessió.
i) Observar en tot moment la normativa aplicable per raó de l’activitat.
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B. La Diputació de Barcelona s’obliga a:
a) Permetre l’accés rodat als terrenys objecte de la concessió a través del Recinte
Torribera.
b) Gestionar les peticions de les instal·lacions tècniques necessàries per donar servei als
terrenys objecte de concessió, prèvia presentació per part de l’Ajuntament de la memòria
valorada i el projecte d’obres, els quals seran autoritzats pels serveis tècnics de la
Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Cànon
La present concessió demanial és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació
econòmica a l’Ajuntament atesa la naturalesa d’aquest projecte que consisteix en la
recuperació del patrimoni vitivinícola, el qual s’inclou dins del marc de suport a les polítiques
destinades a potenciar l’alimentació i la gastronomia des del punt de vista formatiu,
educatiu, medi ambiental i de promoció econòmica de la ciutat de Santa Coloma de
Gramenet.
Sisè.- Durada i vigència
El present conveni tindrà una durada de vint anys, i entrarà en vigor a comptar des de la
data de la seva darrera signatura, moment a partir del qual estarà plenament vigent i
desplegarà tots els seus efectes.
Setè.- Autoritzacions de pas
L’Ajuntament permetrà l’accés a les diferents empreses de serveis que hagin d’accedir per
poder fer el manteniment de les instal·lacions a les casetes o de les xarxes de serveis
existents
A tal efecte l’Ajuntament facilitarà les claus de la tanca al personal de la Diputació
encarregat de la gestió del Recinte.
Vuitè.- Despeses
L’Ajuntament assumirà totes les despeses que puguin originar-se en els espais utilitzats i
que siguin repercutibles.
Els impostos (com ara, l’Impost sobre béns immobles), arbitris i contribucions i altres que
s’imposin seran a càrrec de l’Ajuntament.
Novè.- Manteniment, obres i instal·lacions
L’autorització necessària per a la realització de qualsevol tipus d’obra requerirà sol·licitud
prèvia acompanyada de memòria valorada i projecte d’obres, que haurà de ser informada
per la Subdirecció d’Edificació de la Corporació i, en tot cas, la realització dels treballs seran
a càrrec de l’Ajuntament.
En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de l’Ajuntament els costos relatius a les
llicències d’activitat i d’obres que sigui necessari tramitar.
En el cas que la Diputació de Barcelona hagués de realitzar rases, excavacions o qualsevol
altra acció amb l’objecte de reparar o mantenir les canonades d’aigua existents en el subsòl,
els danys que pogués patir la plantació de vinya no seran indemnitzables.
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L’Ajuntament haurà de vetllar per la conservació i manteniment dels terrenys objecte de
concessió demanial d’ús, així com de les seves instal·lacions, en compliment de les
disposicions legals i reglamentàries d’aplicació.
Desè.- Responsabilitats i assegurances
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil
o penal per les vicissituds que es puguin produir en els terrenys autoritzats en concessió
demanial a l’Ajuntament.
Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o
seguretat respecte a la plantació i les instal·lacions de la finca objecte d’aquesta concessió
demanial.
L’Ajuntament serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les
persones, els béns i els terrenys utilitzats sempre que hi hagi causa imputable al
funcionament i/o activitats que s’hi desenvolupen.
En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o
perjudicis, l’Ajuntament rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import, sempre que
hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sense
perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels danys.
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament contractarà o inclourà en
les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, els terrenys
objecte d’aquesta concessió demanial, per tal de cobrir els danys que per determinades
causes es puguin produir.
Les indemnitzacions que es puguin produir com a conseqüència de l’anteriorment esmentat
es destinaran per l’Ajuntament a reparar els danys causats o per a fer front a qualsevol
responsabilitat derivada dels riscos coberts.
Onzè.- Permisos i llicències
Si per l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta concessió demanial fossin
necessàries inscripcions, permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions
o ens públics, serà responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament la seva obtenció així com el
pagament de qualsevol import relacionat amb els mateixos.
Dotzè.- Limitacions
En cap cas l’Ajuntament podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma els
terrenys objecte del present conveni, llevat del que es preveu en el pacte tercer, respecte
l’entitat que en el seu cas gestioni la finca per part de l’Ajuntament.
Tretzè.- Reversió de millores i drets d’explotació
En el moment de resolució del conveni o a la finalització temporal del mateix, els terrenys
cedits d’acord amb el present conveni revertiran a la Diputació de Barcelona juntament amb
les millores efectuades, sense dret a pagament o indemnització a favor de l’Ajuntament,
restant obligat l’Ajuntament a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i
d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment.
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Una vegada s’hagi resolt aquest conveni, la titularitat dels drets d’explotació que s’hagin
declarat o generat passaran a ser de la Diputació de Barcelona.
Catorzè.- Causes d’extinció del conveni
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, qualsevol de les parts podrà rescindir
unilateralment el present conveni abans de l’arribada del termini pactat, mitjançant
comunicació per escrit a l’altra part amb una antelació a la data efectiva de rescissió de,
com a mínim, tres mesos.
Igualment, el conveni s’extingirà:
a) Per l’incompliment de les condicions establertes en els presents pactes.
b) Per la destinació dels espais utilitzats a finalitats que es considerin inadequades o
suposin un perill evident per a l’estat dels terrenys, supòsit en el qual revertiran de forma
automàtica a la Diputació de Barcelona.
Els supòsits d’extinció citats en aquest pacte donaran lloc a la revocació de la concessió
sense que es derivi cap dret a indemnització de cap tipus.
Quinzè.- Naturalesa del conveni
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós
administratiu amb submissió als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.”

Tercer.- SEGREGAR la superfície de 17.469,19 m2 corresponent a la finca registral
núm. 16 esmentada al punt primer, de l’actiu F0000058, pertanyent a la totalitat dels
terrenys del Recinte Torribera.
Quart.- RECLASSIFICAR l’actiu resultant de l’operació de segregació esmentada a
l’apartat tercer a la família morfològica 110301 “Terrenys simples”.
Cinquè.- DETERMINAR que la concessió demanial a efectes comptables, es realitza
d’acord amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19a. de la
Instrucció de comptabilitat de l’administració local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació
patrimonial i la seva comptabilització.
Sisè.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin pertinents.
Setè.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords,
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
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Vuitè.- FACULTAR al president delegat de l’Àrea de Règim Hisenda, Recursos Interns
i Noves Tecnologies per a la signatura del conveni i qualsevol altre document que
pugui derivar-se dels presents acords.
Novè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
Intervenció General
17.- Donar compte del Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, de data 18 de març de 2015 número de
registre 1941/15, que aprova la liquidació de la compensació econòmica
acordada al Conveni per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local, a abonar per la Generalitat de Catalunya.
El 8 de març de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, en endavant
PEAFL.
D’acord amb l’apartat 2n del pacte sisè del conveni, la Generalitat de Catalunya va
adoptar el compromís de fer efectives a la Diputació de Barcelona les quantitats
satisfetes per aquesta als ens locals acollits al PEAFL, d’acord amb el calendari
següent:
30 de setembre de 2012
30 de octubre de 2012
30 de novembre de 2012

30% del total del deute
30% del total del deute
40% del total del deute

Coincidint amb el darrer venciment del calendari previst, la Generalitat també va
adoptar el compromís d’indemnitzar a aquesta Diputació amb una compensació
econòmica sobre el total satisfet, fixada d’acord amb l’Euríbor a 6 mesos, més un 1%
de diferencial, vigent el dia de la signatura del conveni.
L’import de la compensació econòmica referida, per tant, s’obté a partir d’aplicar un
2,213% sobre el total del deute contret, que és el tipus resultant d’afegir un 1% de
diferencial sobre un 1,213%, que era el valor de l’Euribor a 6 mesos del dia 8 de març
de 2012.
L’11 de juny de 2012 es va notificar a la Generalitat de Catalunya, mitjançant un
certificat de la interventora general de 21 de maig de 2012, la indicació de les
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quantitats efectivament pagades per la Diputació de Barcelona a cadascun dels ens
locals adherits al PEAFL, per un import total de 168.111.318,94 euros.
Al mateix certificat es va deixar constància dels imports que la Generalitat havia de
satisfer a la Diputació de Barcelona en les respectives dates de venciment, i es va
quantificar l’import de la compensació econòmica indemnitzatòria:
-

A 30 de setembre de 2012 corresponia abonar un 30%, és a dir, 50.433.395,68
euros.
A 30 de octubre de 2012 corresponia abonar un 30%, és a dir, 50.433.395,68
euros.
A 30 de novembre de 2012 corresponia abonar un 40%, és a dir, 67.244.527,58
euros, més la compensació de 2.001.829,05 euros.

Vist que els terminis de devolució del deute han diferit dels inicialment previstos al
Conveni, escau efectuar un nou càlcul de la compensació econòmica pactada al
Conveni, com resulta de la taula següent:

Data

Pagaments / Cobraments

Import operació

16/04/2012
19/04/2012
24/04/2012

PAGAMENT PRIMERA REMESA
PAGAMENT SEGONA REMESA
PAGAMENT TERCERA REMESA

09/10/2013
22/11/2013
31/12/2013
02/01/2014
09/01/2014
28/02/2014
03/03/2014
28/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
29/05/2014
30/05/2014
27/06/2014
30/06/2014
30/07/2014
31/07/2014
28/08/2014
29/08/2014
29/09/2014
30/09/2014
30/10/2014
31/10/2014
27/11/2014
28/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

COBRAMENT (Remesa 1 FLA)
COBRAMENT (Compensació Generalitat)
COBRAMENT (Remesa 2 FLA)
COBRAMENT (Remesa 2 FLA)
COBRAMENT (Ingrés Generalitat part op. 1000275606)
COBRAMENT (Remesa 3 FLA)
COBRAMENT (Remesa 3 FLA)
COBRAMENT (Remesa 4 FLA)
COBRAMENT (Remesa 4 FLA)
COBRAMENT (Ingressos Generalitat)
COBRAMENT (Remesa 5 FLA)
COBRAMENT (Remesa 5 FLA)
COBRAMENT (Remesa 6 FLA)
COBRAMENT (Remesa 6 FLA)
COBRAMENT (Remesa 7 FLA)
COBRAMENT (Remesa 7 FLA)
COBRAMENT (Remesa 8 FLA)
COBRAMENT (Remesa 8 FLA)
COBRAMENT (Remesa 9 FLA)
COBRAMENT (Remesa 9 FLA)
COBRAMENT (Remesa 10 FLA)
COBRAMENT (Remesa 10 FLA)
COBRAMENT (Remesa 11 FLA)
COBRAMENT (Remesa 11 FLA)
COBRAMENT (Compensació Generalitat)
COBRAMENT (Remesa 12 FLA)

Pral. Pendent

52.277.936,77
104.948.180,37
10.885.201,80

52.277.936,77
157.226.117,14
168.111.318,94

51.837.489,66
7.480.173,11
10.009.482,65
697.311,19
11,40
13.140.377,08
2.197.318,25
6.791.414,69
1.236.965,37
647.704,63
602.362,69
370.390,27
760.659,44
261.216,28
7.217.789,52
731.413,88
5.745.795,80
2.166.934,78
5.269.314,35
2.652.797,41
7.249.152,59
2.445.901,01
4.130.797,45
3.868.810,18
4.046.655,49
8.498.544,35

116.273.829,28
108.793.656,17
98.784.173,52
98.086.862,33
98.086.850,93
84.946.473,85
82.749.155,60
75.957.740,91
74.720.775,54
74.073.070,91
73.470.708,22
73.100.317,95
72.339.658,51
72.078.442,23
64.860.652,71
64.129.238,83
58.383.443,03
56.216.508,25
50.947.193,90
48.294.396,49
41.045.243,90
38.599.342,89
34.468.545,44
30.599.735,26
26.553.079,77

18.054.535,42

Interessos
2,213%

Dies

5.432.662,35

533

310.186,72
257.250,80
11.978,60
41.629,14
297.350,96
15.450,95
125.427,32
13.815,98
0,00
264.972,57
4.454,54
124.098,30
13.157,89
131.103,77
3.932,51
108.868,61
3.539,80
105.660,85
3.088,94
87.842,88
2.488,58
63.187,65
2.089,83
61.223,78
0,00
0,00

44
39
2
7
50
3
25
3
0
59
1
28
3
30
1
28
1
31
1
30
1
27
1
33
0
0

Import compensació meritada fins el 31/12/2014
Import cobrat el 19/12/2012

7.485.463,34
2.297.666,83

Pendent de pagament

5.187.796,51

D’acord amb els càlculs efectuats la compensació econòmica meritada fins el 31 de
desembre de 2014 resulta de 7.485.463,34 euros, dels quals la Generalitat ja en va fer
efectius 2.297.666,83 euros amb data 19 de desembre de 2012, pel que resta pendent
d’ingressar a la Diputació un total de 5.187.796,51 euros.
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Vist l’apartat 4.1.3.d) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), en relació amb
la base 48.4 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2015.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la liquidació de la compensació econòmica meritada fins el 31 de
desembre de 2014, prevista a l’apartat 2n del pacte sisè del Conveni de col·laboració
entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i
Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, per al PEAFL, per import de SET MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTACINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS (7.485.463,34 euros), d’acord amb el càlcul incorporat a la part expositiva
d’aquest Decret.
Segon.- INSTAR la Generalitat de Catalunya a efectuar el pagament de CINC
MILIONS CENT VUITANTA-SET MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-UN CÈNTIMS (5.187.796,51 euros), per ser l’import de la compensació
econòmica pendent d’ingressar a la Diputació de Barcelona.
Tercer.- NOTIFICAR aquest decret al Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya
Quart.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació en la
següent sessió que celebri.
I el Ple en resta assabentat.
18.- Dictamen de data 21 d’abril de 2015, que proposa donar-se per assabentat
de l’Informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la Corporació i els seus
Organismes autònoms, a 31 de març de 2015.
La Base 7a. A.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de la Corporació per
a l’exercici 2015 disposa que la Intervenció General, d’acord amb l’article 207 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, presentarà trimestralment al Ple de la Corporació l’Estat
d’Execució del seu Pressupost i dels Organismes Autònoms, així com el moviment de
la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva
situació.
A l’objecte de donar compliment al que s’ha exposat anteriorment, s’han elaborat els
Estats d’Execució pressupostaris de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms a
31 de març d’enguany, en base a la informació que figura als registres informàtics de
la Diputació de Barcelona.
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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 31 de març d’enguany.
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015,
publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament.
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 31 de març de 2015, segons els estats que s’acompanyen com a annex al
present dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
Organisme de Gestió Tributària
19.- Dictamen de data 20 d’abril de 2015, que proposa l’aprovació inicial de la
modificació de la plantilla de personal de l’Organisme de Gestió Tributària de
2015.
Per acord del ple de la Diputació de Barcelona de 20 de novembre de 2014 s’aprovà
inicialment els pressupost de la Diputació de Barcelona de 2015, la seva plantilla i la
relació de llocs de treball i, a l’hora, també s’aprovà inicialment els pressupostos, les
plantilles i les relacions de llocs de treball del organismes que en depenen, entre els
quals es troba l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En no presentar-se cap reclamació dins del període d’informació pública, l’acord
d’aprovació inicial abans esmentat es va elevar a definitiu, conforme el que estableix
l’article 169 del TRLRHL, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, cosa que es va ver
pública mitjançant anunci publicat en el BOPB de 29 de desembre de 2014. Aquest
anunci recull, entre altres coses, que el número de places la plantilla d’aquest
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Organisme de Gestió Tributària és de 690, número que ha romàs invariable en l’ORGT
des del pressupost de 2010.
En aquest ordre de coses l’informe sobre l’evolució i l’increment del volum de treballs
de l’ORGT com a conseqüència de les noves delegacions posa de relleveu, entre
altres coses, que mentre l’any 2010 el total de la recaptació de l’Organisme de Gestió
Tributària va ascendir a 1.231.739.495 d’euros, l’any 2014 el total de la recaptació va
ascendir a 1.658.997.072,71 euros, o sigui, que la diferència entre l’import recaptat
l’any 2010 i l’any 2014 fou de 427.257.577,21 euros, el que representa un augment de
la recaptació d’un 34,68 per cent respecte del total del recaptat l’any 2010, mentre que
el número de places a la plantilla de l’ORGT ha romàs invariable durant aquest mateix
període.
Tanmateix, si es vol mantenir la qualitat en la prestació dels serveis de gestió,
inspecció i recaptació en matèria tributària que presta l’Organisme, resulta urgent i
inajornable procedir a la incorporació de nou personal, per fer front a l’important
augment de treball de l’ORGT fruit de l’increment de les delegacions i de la complexitat
de les tasques delegades per les administracions públiques competents. És per això,
que el capítol 1 del pressupost de l’ORGT per a l’any 2015 ha augmentat en 1.854.000
euros en passar de 27.721.000 euros, l’any 2014 a 29.575.000 euros, l’any 2015, amb
la finalitat d’ampliar el número d’efectius que prestin serveis en l’ORGT.
Resulta cert que l’ampliació del nombre d’efectius prevista no tenia el seu reflex en un
augment de la plantilla que, com ja s’ha dit, ha romàs inalterable des de l’any 2010 en
690 places. Això és degut a què d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015,
durant l’exercici d’aquest any no es pot procedir a la incorporació de nou personal fix a
la plantilla i a què els funcionaris interins que es pretenien nomenar ho eren per les
circumstàncies indicades en els apartats b), c) i d) de l’article 10 de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic - suplències, execució de programes
de caràcter temporal o acumulació de tasques, respectivament-, causes totes elles que
pel seu caràcter conjuntural no requereixen l’ampliació de la plantilla de personal.
Val a dir, però, que les necessitats d’incorporació de nou personal a l’Organisme de
Gestió Tributària no és caràcter conjuntural sinó estructural, o sigui que la necessitat té
caràcter de permanència, cosa que ha fet replantejar la decisió presa inicialment de
mantenir inalterada la plantilla de l’ORGT per a l’any 2015, ja què la primera
circumstància a què fa esment l’article 10.1 de l’EBEP per poder nomenar funcionaris
interins, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, és l’existència
de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera,
com és el cas.
Efectivament, l’article 21. apartat dos, de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per
al 2015, contempla que per a casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables restringits als sectors i funcions que es consideren prioritaris o que
afecten al funcionament de serveis essencials, es pot procedir durant l’any 2015 al
nomenament de funcionaris interins.
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En aquest ordre de coses, mitjançant acord del Ple de la Diputació de Barcelona de
data 21 de març de 2013, ja es va declarar formalment que les actuacions de
l’Organisme de Gestió Tributària tenen la consideració de sector prioritari i, a més a
més, afecta al funcionament de serveis públics essencials i, en conseqüència, es va
autoritzar a l’ORGT el nomenament de funcionaris interins per cobrir les places llavors
vacants com a conseqüència de necessitats urgents i inajornables, tant per ocupar
places vacants de la plantilla com per fer substitucions als Serveis centrals i perifèrics
de l’ORGT.
Per a l’exercici 2015 i en el marc de les previsions contingudes a l’article 21.dos de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2015, resulta oportú ratificar la declaració continguda en l’esmentat acord del ple de la
Diputació de Barcelona, de data 21 de març de 2013, de manera que les actuacions
de l’ORGT mantinguin la consideració de sector prioritari i autoritzar, en conseqüència,
a l’ORGT el nomenament de funcionaris interins en els sectors de control contra el frau
fiscal i de l’assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics previstos als apartats
E) i F) de l’article 21.apartat U.2 de la dita Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
al 2015.
D’acord amb l’informe sobre l’evolució i l’increment del volum de treball com a
conseqüència de les noves delegacions que obra a l’expedient administratiu hi ha una
necessitat urgent e inajornable de possibilitar que l’ORGT disposi dels funcionaris
imprescindibles per a la realització de les funcions delegades pels Municipis, i en
especial aquelles destinades al control i lluita contra el frau fiscal en els tributs locals,
cal que l’òrgan competent de la Diputació aprovi l'increment de plantilla en 50 places
distribuïdes segons el detall següent:




33 places de Tècnic Superior, Escala d’Administració especial, grup A1.
7 places de Tècnic Mitja, Escala d’Administració especial, grup A2.
10 places d’Auxiliar de Gestió Tributària, Escala d’Administració especial, grup
C2.

En conseqüència, la plantilla de l’ORGT per a l’any 2015, queda conformada per les
places següents:
PLANTILLA DEL PERSONAL DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2015
PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA/SUBESCALA/CLASSE

Places

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
I.1. Subescala Tècnica
Tècnic d'Administració General
ESCALA/SUBESCALA/CLASSE

1
Places

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
II.1. Subescala de Serveis Especials
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II.1.1. Classe Comeses Especials
GRUP A
Subgrup A1
Tècnic Superior

89

Subgrup A2
Tècnic Mitjà

27

GRUP C
Subgrup C1
Oficial Tècnic de Recaptació
Tècnic Auxiliar de Gestió
Administratiu de Gestió i Recaptació

8
22
298

Subgrup C2
Oficial de Recaptació i Gestió
Auxiliar de Gestió Tributària
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI
PERSONAL LABORAL

11
245
701

Places
Tècnic Superior
Tècnic Superior d'Informàtica
Tècnic Mitjà d'Informàtica
Administratiu de Gestió
Oficial

1
3
2
21
12

TOTAL PERSONAL LABORAL

39

TOTAL PLANTILLA

740

D’acord amb el que disposa l’article 126.3 del TRRL, aprovat per RDL 781/1986, de 18
d’abril, la modificació de la plantilla durant la vigència del pressupost requereix el
compliments dels tràmits establerts per a la modificació d’aquells. En aquest ordre de
coses, l’article 9.g) dels Estatuts de l’ORGT, disposa que és competència de la Junta
de Govern proposar l’aprovació de la plantilla de personal, mentre que l’art. 28.1.f) dels
Estatuts de l’ORGT, estableix que correspondrà al Ple de la Diputació de Barcelona
l’adopció dels acords que facin referència a les funcions d’aprovació dels
pressupostos, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
Vist els informes de la Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis i del
Servei de Finances de l’ORGT, que documenten i justifiquen: a) l’excepcionalitat de
cobrir les necessitats urgents i inajornables de l’ORGT de disposar dels mitjans
personals imprescindibles per realitzar les funcions que legalment li corresponen; b)
que els darrers augments de les delegacions, i de les quantitats recaptades per
l’ORGT permeten finançar l’augment de la plantilla que es proposa sense elevar
l’import de la taxa que aquest Organisme percep per la prestació dels seus serveis; c)
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que es pot fer front a l’augment de la plantilla sense modificar el capítol 1 del
pressupost de l’ORGT, perquè ja es va pressupostar l’augment de despesa en matèria
de personal amb l’aprovació del Pressupost de l’ORGT per a l’any 2015 i d) que la
plantilla que es proposa ampliar respon als principis de racionalitat, economia i
eficiència i s’ajusta als criteris de l’ordenació general de l’economia.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, a proposta de la
Junta de Govern de l’ORGT i previ dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior, Hisenda i Noves Tecnologies, elevo al Ple de la Diputació de Barcelona,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Ratificar i actualitzar la declaració continguda en l’acord del ple de la
Diputació de Barcelona, de data 21 de març de 2013, declarant de forma expressa que
per a l’any 2015 i següents les actuacions de l’ORGT tenen la consideració de sector
prioritari i autoritzar, en conseqüència, a l’ORGT per al nomenament de funcionaris
interins en els sectors de control contra el frau fiscal, l’assessorament jurídic i la gestió
dels recursos públics previstos als apartats E) i F) de l’article 21. Apartat U.2 de la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació, per augment, de la plantilla de personal de
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2015,
que queda definida com a continuació es detalla:
PLANTILLA DEL PERSONAL DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2015
PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA/SUBESCALA/CLASSE

Places

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
I.1. Subescala Tècnica
Tècnic d'Administració General

1

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
II.1. Subescala de Serveis Especials
II.1.1. Classe Comeses Especials
GRUP A
Subgrup A1
Tècnic Superior

89

ESCALA/SUBESCALA/CLASSE

Places

Subgrup A2
Tècnic Mitjà

27

GRUP C
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Subgrup C1
Oficial Tècnic de Recaptació
Tècnic Auxiliar de Gestió
Administratiu de Gestió i Recaptació

8
22
298

Subgrup C2
Oficial de Recaptació i Gestió
Auxiliar de Gestió Tributària

11
245

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

701
PERSONAL LABORAL
Places

Tècnic Superior
Tècnic Superior d'Informàtica
Tècnic Mitjà d'Informàtica
Administratiu de Gestió
Oficial

1
3
2
21
12

TOTAL PERSONAL LABORAL

39

TOTAL PLANTILLA

740

Tercer.- Exposar al públic la modificació de la plantilla de l’Organisme de Gestió
Tributària, prèvia la inserció dels corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària, pel
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-la i
presentar reclamacions davant el ple de la Diputació de Barcelona. La modificació de
la plantilla es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no
s’haguessin presentat reclamacions.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu:
Lamentem que, en aquest punt, no hi hagi hagut prou debat ni prou informació amb els
grups polítics que conformem aquesta corporació i no només que no hi hagut prou,
sinó que hi hagi hagut zero debat, zero diàleg i zero informació amb la part social de
l’ORGT. Per això, i perquè tampoc no entenem els motius d’aquesta modificació de
plantilla, ja que no han estat consensuats ni se sap què farem amb aquestes
incorporacions, ens abstindrem. Vull recordar que s’amplia la plantilla de l’ORGT per
dalt i no per allà on reclama la plantilla: l’atenció al públic.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Creiem que aquest és un punt interessant
perquè enforteix clarament l’estructura de l’ORGT i creiem que els municipis i el país
estan en una fase on, efectivament, s’ha de produir aquest enfortiment de les àrees
d’hisenda i que els beneficis que tindran seran també molt destacats. També creiem
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que en l’anterior Plenari establírem una línia de fluïdesa i relació amb els sindicats
després d’unes llarguíssimes converses que van durar mesos i mesos. Creiem que
paga la pena aprofundir-hi i mantenir-la vigent per tal que continuï havent-hi unes
relacions profitoses que permetin que allò que aprovem avui tingui una aplicació
directa i ràpida, amb l’aplicació que creiem que ha de tenir: enfortir aquesta àrea
d’hisenda i enfortir l’ORGT.
Tot seguit intervé el Diputat Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, Sr. Rossinyol, qui diu: Només per aclarir un parell de preguntes que
s’han fet i jo crec que, lògicament, s’han de respondre.
Quin és el motiu de l’increment de plantilla? Òbviament, vostès assisteixen a les
sessions plenàries i saben que, reunió rere reunió, es va incrementant el nombre de
delegacions a l’ORGT per part de diferents ajuntaments, per la qual cosa incrementem
la feina que ha de suportar la plantilla de l’ORGT i, òbviament, al final s’ha
d’incrementar el nombre de persones de l’ORGT per tal de donar una resposta
adequada i un servei correcte als ajuntaments, cosa que crec prou evident.
Pel tema de la negociació. És una modificació de plantilla, però, quan es modifica una
plantilla, no és el mateix modificar les condicions de treball que modificar el nombre de
persones. En el primer cas, evidentment, s’ha de negociar i arribar a un acord amb els
sindicats. En el segon cas, no canvia objectivament cap condició de treball. Per tant,
amb jurisprudència contrastada, cosa que ja es va comentar a la Comissió Informativa
quan van plantejar això, els ho vaig explicar i vaig referir-me, fins i tot, a unes
sentències del Suprem que avalaven el que he dit abans. És una simple i pura
ampliació de plantilla.
De nou intervé el Sr. Mañas, qui diu: Amb molta brevetat, per contestar al senyor
Rossinyol que nosaltres no entenem la negociació amb la part social –ORGT- o amb la
ciutadania –ajuntaments- com una cosa a la qual ens obliga la llei sinó com una
qüestió de voluntat política. No es tracta de negociar només quan t’hi obliga la llei sinó
com una mostra de voluntat política i de co-gestió, en aquest cas, amb els treballadors
i les treballadores de l’ORGT, sobre el bon govern d’aquest darrer.
De nou intervé el Sr. Rossinyol, qui diu: Només per aclarir-li que l’ORGT no es cogestiona. Hi ha unes persones amb la responsabilitat legal de gestionar-lo i unes altres
que han de dur a terme llurs obligacions. Actualment i fins ara, l’ORGT mai no s’ha cogestionat.
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 (1) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
46 vots a favor i 4 abstencions.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
20.- Dictamen de data 30 de març de 2015, que proposa ratificar la modificació
dels Estatuts del Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, aprovada pel
Consell General del Consorci en data 26.11.2014, per adaptar-los a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.
I.- Antecedents
El Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar va quedar constituït l’any 1993, i
inicialment estava format per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona,
l’Autoritat Portuària de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica
de Catalunya i l’Associació Barcelona fes-te a la Mar, afegint-se amb posterioritat la
Generalitat de Catalunya.
Actualment el Consorci està constituït per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, tot i què les
entitats que van sortir formalment com a membres del Consorci han mantingut
igualment una vinculació especial amb el Consorci, com així ho reconeixen els actuals
Estatuts a l’art. 2.
La Diputació de Barcelona va acordar la seva participació en el Consorci en la sessió
plenària de 19.12.1991, aprovant-se el text dels seus estatuts en la sessió de
9.4.1992.
Els estatuts inicials del Consorci van ser modificats posteriorment per acords del
Consell General de dates 24.3.1995, 7.5.2002, 3.7.2006 i 14.11.2007, resultant que
l’últim text vigent és el publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
núm. 83, de 7.4.2009.
II.- Adaptació dels estatuts a la normativa vigent
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (en endavant LRSAL), que en data 31 de desembre de 2013 va
entrar en vigor, modifica el règim jurídic dels consorcis administratius en aspectes com
són el del personal al seu servei i el del règim pressupostari, comptable i de control i
estableix l’obligatorietat d’adaptar els estatuts dels consorcis a aquesta nova legislació.
El 18 de setembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta
Llei introdueix en els articles 12 i següents un nou règim jurídic, de caràcter bàsic, del
dret de separació dels membres del consorci i de la seva dissolució i liquidació.
L’adaptació a la nova legislació implica una modificació d’Estatuts, que haurà de
tramitar-se seguint el procediment establert a l’art. 271 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als
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arts. 313, 316 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), aprovat pel D
179/1995, de 13 de juny.
Per a l’adaptació dels Estatuts del Consorci a la normativa esmentada, en tant que és
un Consorci que forma part del perímetre de consolidació del grup Ajuntament de
Barcelona d’acord amb la classificació de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat (IGAE) segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera també li serà
d’aplicació la Instrucció aprovada, l’11 de juny de 2014, per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona, per la qual s’estableix el marc i els criteris generals
d’aplicació de la LRSAL al municipi de Barcelona.
III.- Proposta de modificació dels Estatuts
a) El Consell General del Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, en la sessió de
data 26.11.2014, va acordar aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts per
tal d’adaptar-los a l’esmentada normativa, exposar l’acord al públic 30 dies amb
inserció d’anunci al BOPB, i la consideració d’aprovació definitiva de l’acord si no se’n
pressenten al·legacions. Aprovació inicial que va ser publicada en el BOPB de data
31.12.2014.
Durant el termini d’exposició pública no s’han presentant al·legacions, motiu pel qual
l’acord ha esdevingut definitiu, segons acredita la Secretaria del Consorci, que
trasllada a la Diputació de Barcelona formalment l’acord i el resultat de la informació
publica mitjançant certificació de data 9.2.2015 que va tenir entrada en el Registre
general de la Corporació en data 20.3.2015 (Ref. Reg. 1500017854), pendent només
que l’acord sigui ratificat pels membres del Consorci.
L’acord del Consell General del Consorci ha estat ratificat pel Consell Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona en data 27.2.2015, segons consta a l’expedient.
b) La modificació dels Estatuts aprovada comporta, en síntesi, l’adscripció del
Consorci a l’Ajuntament de Barcelona, que resta sotmès, a banda de a l’ordenament
vigent de règim local, al règim especial de la ciutat de Barcelona; la desaparició de la
Comissió Executiva; la modificació de les funcions del Consell General, de la
Presidència i del Director general; una modificació respecte la titularitat de la
Secretaria i la Intervenció, del règim pressupostari, comptable i de control i del
personal; una nova definició del procediment de separació dels membres del Consorci,
i la seva dissolució i liquidació.
Així doncs, la modificació aprovada afecta els següents apartats i articles, en la forma
que s’indica:
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1
En fixar-se les entitats consorciades, es fa una actualització de la normativa que
regula el Consorci.
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Art. 2
Es modifica la redacció de l’art. en el sentit de clarificar quines són les entitats que
tenen la condició d’entitat vinculada.
Art. 3
Es defineixen la naturalesa i característiques del Consorci, que queda adscrit a
l’Ajuntament de Barcelona.
Es defineix, així mateix, com un mitjà propi al servei de les administracions
consorciades, les relacions amb les quals tenen caràcter instrumental i no
contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs, i són relacions de caràcter intern,
dependent i subordinat a tots els efectes.
Art. 6
Es modifica el punt primer de les finalitats del Consorci per fer-les extensives a la
promoció d’activitats amb l’Institut de la Nàutica.
CAPÍTOL II - ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ
Art. 7
Es suprimeix la Comissió Executiva com a òrgan de govern i de gestió del Consorci i
s’afegeixen els Vice-presidents.
SECCIÓ 1 - El Consell General
Art. 10
Es modifiquen les funcions del Consell General i entre altres, la de creació o
participació en societats, fundacions i altres ens, sens perjudici del compliment de les
previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb
l’autorització de l’Ajuntament de Barcelona, que substitueix l’anterior funció d’aprovar
la creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia.
Aquesta previsió respon a les determinacions de l’Ajuntament de Barcelona, sobre la base de
la interpretació de la disposició addicional 9ª, apartat 3 de la LBRL, continguda en la
Instrucció municipal d’ 11.6.2014, interpretació que està vinculada al règim especial del
municipi de Barcelona.

SECCIÓ 2 - (anterior) La Comissió Executiva, es suprimeix
Es suprimeix la Comissió Executiva, per la qual cosa la Secció canvia de nom i
passa a denominar-se del President, i les funcions de la Comissió es reparteixen
entre la resta d’òrgans de govern.
Així, els arts. 11, 12 i 18 anteriors se suprimeixen, en tant que tractaven de la
Comissió Executiva, i es produeix a partir d’aquí una renumeració dels articles
següents, així com el canvi de denominació de la Secció 3 que abans es referia al
President i ara passa a referir-se al Director general.
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SECCIÓ 2 - (actual) El President
Art. 11 (abans 13)
Es modifiquen les funcions del President i se li atribueix la competència residual que
abans estava atribuïda a la Comissió Executiva.
SECCIÓ 3 - El Director General (abans El President)
Art. 13 i 14 (abans 15 i 16)
S’elimina la possibilitat que el Director general estigui vinculat al Consorci mitjançant
la condició de personal eventual o personal d’alta direcció, i s’estableix que la
designació ha de recaurà en un funcionari de carrera de l’Ajuntament de Barcelona,
del grup A1, o un professional del sector privat mitjançant un contracte d’alta
direcció.
Es defineix com el màxim òrgan de direcció ordinària, i es defineixen també les
seves funcions.
CAPÍTOL III – RÈGIM DE PERSONAL, PATRIMONIAL I ECONÒMIC.
Art. 18 (abans 21)
Es modifica l’article per adaptar-lo a DF 2ª de la LRSAL, i s’estableix que el personal
pot ser adscrit per les administracions participants, funcionari o laboral, que
s’integrarà en la plantilla del Consorci, passant el primers a la situació administrativa
que correspongui i els segons amb una successió d’empresa; o pot ser personal
propi que engloba el personal laboral contractat pel Consorci abans del 31.12.2013 i
les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i
pressupostària.
S’estableix, d’altra banda, que el Consorci no pot tenir personal eventual, i es fixa la
normativa que regularà les relacions laborals: de funció pública o laboral, segons el
cas.
Art. 19 (abans 22)
Es modifica la configuració de la Secretaria i la Intervenció del Consorci, i
s’especifica, respecte de la Secretaria, que serà ocupada per qui ocupi el lloc a
l’Ajuntament de Barcelona, o personal funcionari en qui delegui, a qui s’haurà
d’haver exigit per al seu ingrés ser titular superior en dret; i respecte de la
Intervenció, es fixa que la funció de control i fiscalització, econòmica - financera i
pressupostària correspondrà a la Intervenció general de l’Ajuntament de Barcelona,
o personal funcionari que actuarà per delegació.
Art. 22 (abans 25)
Es modifica l’article per concretar que el Consorci en matèria pressupostària restarà
sotmès a la normativa de règim local i a la que estableixi l’Ajuntament de Barcelona,
formant part dels seus pressupostos i del seu compte general. Igualment, per fixar
que els comptes anuals del Consorci s’hauran de sotmetre a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció general de l’Ajuntament de Barcelona, i es sotmet
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als terminis d’aprovació de comptes i pressupost previst al calendari municipal, sens
perjudici dels terminis previstos a la normativa vigent.
Art. 23 (abans 26)
Es modifica la configuració de la Comissió Especial de Comptes i es defineix la seva
composició.
CAPÍTOL IV. SEPARACIÓ DISSOLUCIÓ.
Art. 24 (abans 27 i part del 28)
Es modifica substancialment el règim de separació, tot especificant les condicions en
què aquest es pot produir i el càlcul de la quota de separació i el seu pagament si
aquesta resulta positiva, o les condicions del pagament del deute que correspongui a
qui exerceix el dret de separació, si fos negativa, per adaptar-lo als articles 12 i 13 de
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector púbic i altres
mesures de reforma administrativa, i es fixa que la modificació de l’adscripció del
Consorci a una altra administració si a la que està adscrit és l’administració que
exerceix el dret de separació, es farà per acord d’aquest.
Art. 25 (abans 28)
Es modifica substancialment el règim de liquidació per adaptar-lo a l’art. 14 de la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector púbic i altres mesures de
reforma administrativa, i s’estableix la possibilitat d’acordar per unanimitat la cessió
global d’actius i passius a una altra entitat que garanteixi la continuïtat en la prestació
dels serveis del Consorci.
IV.- Proposta de ratificació de la modificació d’Estatuts
Les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor
organització i funcionament del Consorci i, examinades en el seu contingut, s’ajusten
al que disposen la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (en endavant LRSAL), la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al que preveu el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals i a la resta de disposicions de l’ordenament jurídic
pels quals es regeixen els Consorcis.
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la
modificació dels estatuts del Consorci requereix acord previ adoptat pel seu òrgan
superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens consorciats.
L’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci és
competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb el que disposen els
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articles 33.1.ñ) i 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i 114.3d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95.
En compliment de l’art. 179 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003 de 28 d’abril, ha estat emès de forma conjunta, per
la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, l’informe preceptiu i
no vinculant que consta a l’expedient.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Presidència Delegada de l’Àrea que elevi al Ple per a la seva aprovació, previ informe
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, els següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci El Far,
Centre dels Treballs del Mar, aprovada inicialment pel Consell General del Consorci en
la sessió de data 26.11.2014, que esdevingué definitiva en no haver-se presentat
al·legacions en el termini d’exposició pública.
La modificació d’Estatuts aprovada afecta als articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 18, 21, 22, 25, 26, 27 i 28, el que suposa a més a més una renumeració dels
articles vers l’anterior text, d’acord amb el què s’ha detallat a la part expositiva del
present dictamen, el text refós dels quals queda redactat de la manera següent:
“ESTATUTS DEL CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR
CAPÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Amb la denominació El Far, Centre dels Treballs del Mar es constitueix un consorci públic
dels previstos els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local; els articles 269 i ss 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; dels articles 113 i
següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; de la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament
que la desenvolupa i de l’article 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny.
El Consorci està format per les institucions següents:
•
•
•
•

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats públiques o
privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic i que puguin fer
aportacions d’interès per al Consorci, amb l’acord de tots els membres d’aquest.

215

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Article 2
La Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Barcelona, per seguir compartint
els objectius i finalitats de l’entitat, podran establir una relació preferent amb el consorci
mitjançant el reconeixement de la condició d’entitat vinculada al Consorci El Far.
Aquest reconeixement comportarà l’establiment d’un marc especial de relació que, entre
d’altres qüestions contemplarà:
a) La participació, amb veu però sense vot, d’un representant de cada entitat vinculada en
el Consell General del Consorci El Far.
b) El dret a rebre informació completa sobre les activitats i projectes del Consorci.
c) El dret a participar en les activitats del Consorci.
El reconeixement de la condició d’entitat vinculada al Consorci el Far és formalitzarà
mitjançant conveni de cooperació, en el que es concretaran els aspectes principals de la
relació entre ambdues entitats i que podrà tenir una durada relacionada amb la mateixa
vigència del Consorci.
Article 3
El Consorci EL FAR és una entitat pública de caràcter associatiu i local, de naturalesa
voluntària, té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, amb plena
capacitat per l’acompliment dels seus fins i pot en conseqüència realitzar actes
d’administració i disposició de béns, celebrar contractes i convenis, assumir obligacions i
drets, interposar recursos i accions judicials i administratives, defensar-se en judici i fora
d’ell i, en general, realitzar tots els actes necessaris per aconseguir, d’acord amb la
legislació aplicable a cada cas, els objectius establerts en aquests Estatuts.
El Consorci està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci té naturalesa de consorci local i està sotmès al dret públic, a la normativa dels
ens locals i a la que conforma el règim especial de Barcelona, a les disposicions d’aquests
estatuts i a la reglamentació interna dictada per al desenvolupament d’aquests.
El Consorci té la condició de mitjà propi al servei de les administracions que en formen part.
Així mateix les relacions del Consorci amb els seus ens consorciats tenen caràcter
instrumental i no contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs. En conseqüència aquestes
relacions són de caràcter intern, depenent i subordinat a tots els efectes.
El Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió establertes per la legislació de
règim local.
Article 4
El domicili social i fiscal de l’entitat radicarà en l’edifici seu del Consorci EL FAR, Centre dels
Treballs del Mar a la ciutat de Barcelona, carrer Escar, 6-8, 08039. Les activitats de l’Escola
dels Treballs del Mar es realitzen a l’edifici de la Drassana, Passeig Joan de Borbó, 100
08003 de Barcelona.
Article 5
L’entitat consorciada començarà a realitzar les seves funcions el dia de la seva constitució i
tindrà una durada indefinida.
Article 6
Són finalitats del Consorci:
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1. Promoure activitats de formació en relació a professions i oficis relacionats amb el mar.
En particular, l’Escola de construcció, reparació i manteniment d’embarcacions i l’Institut
de la Nàutica.
Vinculat a aquestes activitats formatives, es podran construir i reparar embarcacions
d’esbarjo i pesca així com diferents elements de caràcter nàutic. Aquests productes, que
es podran comercialitzar, hauran de respondre a les necessitats formatives de l’Escola,
i/o tenir una funció social o de recuperació i conservació del patrimoni cultural marítim, i
els seus beneficis, cas que existeixin, s’hauran de reinvertir en les activitats formatives
de l’Escola.
2. Promoure i donar suport a iniciatives econòmiques i socials relacionades amb les
activitats marítimes.
3. Constituir un espai transversal que aculli activitats estrictament pròpies; en col·laboració
amb diferents institucions, i organitzades per altres institucions, amb el propòsit de
contribuir a optimitzar i potenciar la utilització dels recursos del país en relació al litoral.
Desenvolupar activitats de projecció internacional, en particular dins l’àmbit mediterrani
en relació a temes d’ecologia, del medi ambient, de cultura marítima, i programes de
cooperació amb altres països, tant pel que fa a temes culturals com de formació o
econòmics.
4. Promoure i contribuir al desenvolupament, progrés i difusió de la cultura marítima en
general i, en particular, de la del nostre país i ciutat, afavorint l’estudi de la nostra història
i tradicions marítimes, la conservació i restauració del patrimoni cultural marítim, i
programes i activitats de recerca, docència i difusió entorn els temes marítims, posant
especial atenció en els programes dirigits a escolars i estudiants.
5. Donar suport i assessorament a institucions i particulars que promoguin iniciatives en
relació a la formació en oficis i professions marítimes, a iniciatives econòmiques en
relació al mar i a la recuperació, coneixement i difusió del patrimoni cultural marítim.
6. Promoure i mantenir una relació permanent, actuacions conjuntes i l’intercanvi
d’experiències amb les principals institucions i centres que desenvolupin activitats
semblants a la ciutat, al país i a nivell internacional.
7. La utilització dels espais i serveis dels seus edificis per a activitats -en particular de caire
marítim- d’interès ciutadà, de promoció i representació, tant dels ens consorciats com de
la ciutat de Barcelona.
8. Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats
esmentades anteriorment que siguin acordades pel Consell General.
CAPÍTOL II - ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ
Article 7
Seran òrgans de govern i gestió del Consorci:
•
•
•
•

El Consell General
El President
Els/les vice-presidents/es
El/la Director/a General

SECCIÓ 1 - El Consell General
Article 8
El Consell General és l’òrgan superior de govern i administració del Consorci, amb capacitat
per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament del Consorci i
assoliment dels seus objectius i finalitats.
Article 9
El Consell General estarà integrat per 11 membres designats per les entitats consorciades,
segons la següent distribució:
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•
•
•

Generalitat de Catalunya:
Ajuntament de Barcelona:
Diputació de Barcelona:
Autoritat Portuària de Barcelona:

3
4
2
2

Els referits membres estaran distribuïts de la següent manera:
•
•
•

President
Vice-presidents
Vocals

1
3
7

La finalització del mandat dels òrgans de govern col·legiats i unipersonals coincidirà amb el
mandat de la Corporació Local. Una vegada finalitzat aquest mandat, continuaran en les
seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la convocatòria i celebració de la sessió
del Consell General per a la renovació dels seus membres i determinació dels altres òrgans
de govern. Aquesta sessió s'haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de
quatre mesos des de la constitució de la Corporació Local.
Article 10
Són funcions del Consell General:
1. Dirigir i assegurar el compliment de les finalitats del Consorci.
2. L’aprovació de les línies generals d’actuació del Consorci, el Pla anual de treball i els
programes d’actuació i gestió.
3. Aprovar el Pressupost, així com les seves modificacions d’acord amb les seves bases
d’execució i de conformitat amb la legislació d’Hisendes Locals.
4. Aprovar el Compte General i l’Inventari.
5. Concertar operacions financeres, tals com préstecs, crèdits i avals, prèvia autorització de
l’Ajuntament de Barcelona, i sense perjudici del compliment de les previsions aplicables
sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
6. Disposar i alienar béns i drets del Consorci així com la seva transacció.
7. Nomenar el/la President/a i els/les tres Vice-presidents/es del Consorci.
8. Nomenar el Director/a del Consorci a proposta del President.
9. Aprovar els projectes culturals, d’obres i inversions que afectin el recinte d' EL FAR,
Centre dels Treballs del Mar.
10.Aprovar les propostes d’integració de nous organismes nacionals i estrangers al
Consorci.
11.Aprovar la creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger, sense perjudici del compliment de les
previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i amb
l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona
12.Aprovar la normativa que desenvolupi les disposicions estatutàries.
13.Aprovar la memòria anual.
14.Aprovar la modificació dels estatuts i la dissolució del consorci.
15.Delegar parcialment facultats del Consell al President.
16.Aprovar les tarifes per a la prestació de serveis.
17.Aprovar la contractació d’obres, serveis i subministres, i qualsevol altre contracte
administratiu o privat, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% o siguin de caràcter
plurianual i superin el nombre de quatre anualitats.
El Consell General podrà delegar les seves funcions, excepte aquelles que legalment tinguin
la consideració de indelegables, en d’altres òrgans de govern i gestió del Consorci.
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El President o el Consell General, podrà sol·licitar la presència dels càrrecs
directius, o
d’altres persones que consideri escaients, per tal que assisteixin, amb veu i sense vot, a les
reunions a fi d’informar o assessorar en relació als assumptes que es tractin.
SECCIÓ 2 - El President
Article 11
Són funcions del President del Consell General:
1. Representar oficialment el Consorci.
2. Convocar i presidir les sessions del Consell General.
3. Vetllar per l’acompliment, i fer-ne el seguiment, dels acords adoptats pel Consell
General.
4. La direcció superior del personal i l’aprovació de l’oferta pública.
5. Proposar al Consell General el/la Director/a General del Consorci.
6. Proposar al Consell General les línies generals d’actuació del Consorci, un pla anual de
treball i els programes d’actuació i gestió que se’n derivin.
7. Presentar al consell General la proposta de pressupost, la proposta de liquidació del
Compte General i de l’inventari.
8. Aprovar la liquidació del Pressupost.
9. Exercir les funcions que el Consell General li delegui.
10.Exercitar accions administratives i judicials.
11.Assegurar el correcte funcionament de les estructures de servei de l’usuari.
12.Aprovar la contractació d’obres, serveis i subministres, i qualsevol altre contracte
administratiu o privat, sempre que la seva quantia excedeixi del 5% i no superi el 20%
dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci. En el cas de que aquestes
contractacions siguin de caràcter plurianual, si superen el nombre de quatre anualitats la
competència serà del Consell General. De dites contractacions se’n donarà compte al
Consell General.
13.Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci.
14.Aprovar concerts i convenis amb altres entitats, quan comportin una despesa econòmica
de fins al 20% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci , i donar-ne compte al
Consell General.
15.Exercir totes aquelles atribucions no reservades específicament per aquests Estatuts al
Consell General.
En la mesura que l'Ajuntament de Barcelona va impulsar la constitució del Consorci i ha
estat l'Administració consorciada que ha aportat el major nombre de mitjans humans,
materials i econòmics, correspon que el President del Consorci sigui designat pel Consell
General entre els membres que representin a l'Ajuntament de Barcelona.
Els/les Vicepresidents/tes -pel seu ordre- exerciran les funcions pròpies del President en cas
d’absència, malaltia o impossibilitat d’aquest.
Les funcions de representació són delegables en els/les Vice-presidents/tes i en el Director
General.
Article 12
Les tres Vice-presidències recauran en membres del Consell que representin a la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona.
L’ordre de les vice-presidències serà rotatori segons un torn que determinarà el propi
Consell General.
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SECCIÓ 3 - El Director General
Article 13
El/la directora/a és el màxim òrgan de direcció ordinària, i serà nomenat per el Consell
General a proposta del president.
La designació haurà de recaure en un funcionari de carrera de l’Ajuntament de Barcelona,
corresponent al grup A1, o en un professional del sector privat, mitjançant un contracte
d’alta direcció.
En cas que es tracti de personal funcionari, s’haurà de formalitzar com a nomenament de
personal directiu, però en cap cas com a personal eventual.
Article 14
El/la Director/a del Consorci tindrà les funcions següents:
1. Dirigir i coordinar les diverses activitats del Consorci, d’acord amb les línies marcades pel
Consell General i el President.
2. Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborant la proposta de pressupost,
inventari, balanços i liquidació del pressupost de l’entitat.
3. Executar els acords del Consell General relatius al seu àmbit d’actuació.
4. Vetllar pel manteniment general de les instal·lacions i equipaments del consorci.
5. Dirigir la política pressupostària i de personal.
6. Assessorar els restants òrgans del Consorci.
7. Col·laborar amb el President en l’elaboració del pla anual de treball i els programes
d’actuació i de gestió que se’n derivin.
8. Redactar la Memòria anual d’activitats per tal d’elevar-la a l’aprovació del Consell
General.
9. Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell General.
10.Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell General.
11.Signar en representació del Consorci, i sempre que aquesta funció no l´ assumeixi el
President, convenis, contractes i qualsevol altre document que s'hagi d'emetre per a la
formalització de les diferents actuacions, inclosa l’acceptació de subvencions.
12.Aprovar la contractació d'obres, serveis, subministraments i qualsevol altre contracte
administratiu o privat, sempre que la seva quantia no excedeixi del 5% dels recursos
ordinaris del Pressupost. En el cas de que aquestes contractacions siguin de caràcter
plurianual, si superen el nombre de quatre anualitats, la competència serà del Consell
General. De les dites contractacions se’n donarà compte al Consell General.
13.Les funcions que el President i el Consell General li encomanin.
SECCIÓ 4 - Del règim de sessions
Article 15
El Consell General es reunirà dues vegades l’any en sessió ordinària. Quan circumstàncies
excepcionals ho requereixin, el President podrà convocar sessió extraordinària per pròpia
iniciativa o a petició de la majoria simple dels representants.
Article 16
El règim de convocatòria i desenvolupament de les sessions, així com el d’adopció d’acords
i la seva impugnació, s’acomodaran a allò que es preveu a la legislació de Règim Local i la
normativa sobre procediments administratius referents al funcionament dels òrgans
col·legiats.
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Article 17
El Consell General podrà aprovar un Reglament de funcionament i organització interna del
Consorci, en el qual es determinarà l’estructura dels departaments i les funcions que hauran
de realitzar.
CAPÍTOL III – RÈGIM DE PERSONAL, PATRIMONIAL I ECONÒMIC.
Article 18
El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats, i que
estarà constituït per:
a) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació
laboral vigent.
b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a
31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la
normativa local i pressupostària.
El Consorci no pot tenir personal eventual.
El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables.
Article 19
El Consorci estarà assistit per un/a Secretari/a i un/a Interventor/a.
La Secretaria és exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació
superior en dret.
La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica - financera i
pressupostaria, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i
funció de control d’eficàcia, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que l’exercirà
d’acord amb la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona.
El/la Secretari/a i el/la Interventor/a assistiran a les sessions del Consell General amb veu
però sense vot.
Article 20
El Patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà
reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Consell General.
Article 21
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi.
b) Aportacions dels ens consorciats.
c) Subvencions, ajudes i donatius.
d) Productes del seu patrimoni.
e) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis.
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Anualment el Consell General determinarà les aportacions de cadascuna de les
administracions consorciades.
Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter econòmic per part dels ens
consorciats, hauran de ser ratificats pels òrgans competents dels ens que en resultin
obligats.
El Consell General podrà proposar a les administracions consorciades la formalització d'un
conveni interadministratiu de cooperació que estableixi, entre altres qüestions, les
aportacions econòmiques al Consorci pel període de 4 anys, a fi i efecte d'establir una major
estabilitat financera al Consorci.
Article 22
El Consell General, amb la proposta prèvia del President, aprovarà un pressupost anual
d'ingressos i despeses abans del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo a l'exercici
econòmic següent. Igualment, n'aprovarà les modificacions durant l'exercici. Si en aquella
data no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà prorrogat l'anterior.
El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona.
Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del
fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments.
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de
Barcelona.
Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació en la rendició de comptes, aprovació del
pressupost així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.
Article 23
La Comissió Especial de Comptes, formada pel President/a i els tres vice-presidents/es, té
com a finalitat l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del Consorci en els termes indicats
a la Llei d’Hisendes Locals.
CAPÍTOL IV - SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 24
Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci es calcularà la
quota de separació del/dels membre/s que exercitin el seu dret de separació, d’acord amb
el que prevegin els estatuts i la legislació vigent.
L’efectiva separació del consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, si
aquesta és positiva, o un cop s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
El Consell General haurà d’aprovar la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de
la quota de separació en cas que aquesta resultés positiva, així com la forma i condicions de
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pagament del deute que correspongués a qui exercita el dret de separació si la quota fos
negativa.
L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci excepte que la resta de
membres acordi la seva continuïtat i segueixin formant part del Consorci, al menys, dues
Administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una
Administració.
Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que exerceix el dret de separació, el Consell
General haurà d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o organismes
públics vinculats o dependents d’una Administració que continuï formant part del Consorci,
s’adscriu el Consorci.
Article 25
El Consorci es dissoldrà per impossibilitat legal o material d’acomplir els seus objectius, bé
per acord dels membres que l’integrin, així com per qualsevol de les causes previstes
legalment. En aquest cas, es requerirà la ratificació de les respectives institucions que
integrin el Consorci.
La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
En l’acord de dissolució, el Consell General nomenarà un liquidador, que calcularà la quota
de liquidació que correspongui a cada membre del consorci d’acord amb el que preveuen
els estatuts i la legislació vigent.
El sòl cedit per l’Autoritat Portuària de Barcelona al Consorci i les edificacions realitzades al
mateix, revertiran a l’Autoritat Portuària de Barcelona.
El resultat derivat de la liquidació es distribuirà entre els seus membres en proporció a les
respectives aportacions. Igualment respondran proporcionalment dels deutes contrets.
El Consell General acordarà la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota
de liquidació en cas que resulti positiva.
Les entitats consorciades podran acordar, per unanimitat, la cessió global d’actius i passius
a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de
l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci en liquidació.”

Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci El Far, Centre dels Treballs
del Mar, per al seu coneixement i als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents:
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19),
Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (1).
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
21.- Dictamen de data 22 d’abril de 2015, que proposa aprovar l’adhesió de la
Diputació de Barcelona a la “Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles
habitables, fèrtils i resilients”, aprovada a la 15a. Assemblea General de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de data 11 de març de 2015.
La Diputació de Barcelona és membre de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la sostenibilitat des de la seva constitució, l’any 1997, i participa en l’associació
desenvolupant les funcions de Secretaria Tècnica i com a membre de l’Assemblea
General.
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una plataforma d’intercanvi i
cooperació del món local en l’àmbit del medi ambient i per avançar cap a un
desenvolupament sostenible, a través d’un marc adient per debatre problemes,
inquietuds, necessitats, experiències, i promoure i dur a terme projectes d’interès
comú.
Des de l’any 2004 l’Assemblea de la Xarxa aprova una declaració institucional anual
amb l’objectiu d’establir un posicionament comú en determinades matèries sobre la
sostenibilitat, la lluita sobre el canvi climàtic, un urbanisme sostenible, l’ocupació al
servei del medi ambient i la biodiversitat, el vehicle elèctric, l’economia verda,
l’educació ambiental o l’adaptació al canvi climàtic.
Així, en el marc de la 15a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, celebrada en data 11 de març d’enguany, es va aprovar la Declaració de
Barcelona, on es plantegen nous reptes a les ciutats i pobles per ser habitables, fèrtils i
resilients.
Atès l’interès que els continguts d’aquesta Declaració tenen per a la Diputació de
Barcelona, a la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i sostenibilitat, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de
Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients aprovada per la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en la 15a Assemblea General de data 11 de
març de 2015, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
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“DECLARACIÓ DE BARCELONA PER LES CIUTATS I POBLES HABITABLES,
FÈRTILS I RESILIENTS
Enguany, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat celebra la seva majoria
d’edat. Ens hem fet grans! En els 18 anys transcorreguts des de la fundació, el
1997 a Manresa, hem passat del centenar de socis inicial als gairebé tres-cents
membres de tots els nivells de l’Administració repartits arreu del territori de
Catalunya.
Plegats, hem après els uns dels altres i, fruit de la reflexió conjunta, hem impulsat el
desenvolupament sostenible dels nostres pobles i ciutats. L’itinerari ens va fer
descobrir els escenaris innovadors de les agendes 21 locals, i avui ens ha dut fins
als nous paradigmes de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, ens ha fet
avançar en la incorporació de la participació ciutadana en els afers públics i en
crear un llenguatge comú i una cultura compartida basada en la sostenibilitat social,
econòmica i ambiental. Tot plegat, progressos que ja difícilment admeten passos
enrere.
El nous Objectius de Desenvolupament Sostenible

El 2015 és també un any clau perquè Nacions Unides anunciarà els nous Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS), continuïtat dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·leni (ODM). La que ja s’anomena “Agenda post 2015”
posa un èmfasi especial en les dimensions ambiental i econòmica i, reconeixent
que les persones són el centre del desenvolupament sostenible, es compromet a
impulsar un sistema social inclusiu que conjumini el progrés econòmic, el
desenvolupament social i la protecció del medi ambient.
Les ciutats i els pobles assumirem els Objectius de Desenvolupament Sostenible
igual com en el seu dia van assumir els objectius de la Cimera de la Terra, que van
conduir a l’aprovació de la Carta d’Aalborg i a la creació de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat.
Ciutats i pobles habitables

Les ciutats i pobles, l’hàbitat urbà, són un hàbitat humà. I, per la seva natura i raó
de ser, han de ser ciutats i pobles habitables. Ciutats i pobles habitables són ciutats
i pobles saludables, amb aire i aigua nets i aliments sans. Són confortables, amb
benestar acústic i climàtic, i espais acollidors. Ciutats i pobles habitables són espais
diversos, amb verd i biodiversitat, patrimoni i paisatge. Són viles estimulants, amb
habitatge i mitjans de vida i de coneixement; són ciutats i pobles acollidors i
inclusius, amb mecanismes de resolució de conflictes, cohesionats, equitatius i
solidaris.
Ciutats i pobles fèrtils

Més enllà de la producció primària, que cal no obviar, les ciutats i els pobles són
viver de riquesa, de talent, de coneixement i de creativitat. Fertilitat en la producció
de béns, en la generació d’idees i de coneixement, de cultura, de bellesa, de
benestar, de salut, de joia de viure, en la producció de relat i de visió, i en la creació
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del seu futur, amb horitzons ambiciosos. Fèrtils en la producció de vincles, en la
cooperació en xarxa amb altres pobles, ciutats i ciutadanies, i en connexió contínua
amb el món.
Ciutats i pobles resilients i perdurables

Treballem perquè les nostres ciutats i pobles siguin resilients i perdurables. Per això
utilitzem els recursos amb eficiència. Actuem per evitar i mitigar els impactes, amb
una actitud de prevenció. I ens movem per rebaixar la dependència i tendir a
l’autosuficiència, per millorar la capacitat de suportar, sobreviure i ressorgir d’un
embat, d’una crisi o impacte.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat:
Acordem,
 Assumir els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides en les nostres agendes per la sostenibilitat.
 Recercar l’excel·lència en matèria de qualitat ambiental, en el benentès que
malgrat que hem evolucionat molt en els anys darrers, encara hi ha grans i
diversos assumptes pendents, com ara el repte de garantir un aire net i una
ciutat vital no sorollosa.
 Passar de la inquietud pel medi ambient a una economia que l’incorpori.
Economia verda, circular o de descarbonatació és assumir que el preu de les
coses internalitzi els seus costos socials i ambientals, en el l’horitzó estratègic
d’eradicació de la pobresa.
 Itinerar de la consciència ambiental al compromís i la coresponsabilitat de
la ciutadania. Cal generar la informació i els recursos adequats perquè tothom
es pugui implicar efectivament en l’acció i la construcció de les ciutats que volem.
 Transformar la resposta puntual en resiliència. Les ciutats i els pobles hem
de millorar la capacitat de reacció de la comunitat i del territori, mitjançant la
resposta creativa, preventiva i proactiva als canvis i a les situacions externes de
crisis i transformació.
I ens comprometem a fer difusió d’aquests acords en els mitjans de comunicació
generals i locals, als òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials
(#DeclaracióBarcelona #sostenibilitat).”
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
sostenibilitat.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
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Unida i Alternativa - Entesa
Municipal (1).

(4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord

II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenta el Grup de Convergència i Unió de la Diputació de
Barcelona, per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la
contractació de l’administració pública local.
El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impulsa de la
incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local,
en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va instar el
Govern de la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules
socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un
caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès
general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les
clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la quarta
generació de Directives europees aprovades el mes de febrer de 2014.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de
9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a
l’increment de la transparència i l’optimització dels procediments de contractació
pública, i a través de diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i
fomentat la incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren el seu sector
públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes
socials en la seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el
marc de les accions públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de
gènere i de les accions positives per a persones que integren algun dels col·lectius
més desfavorits.
Atès que la Diputació de Barcelona, compromesa amb la responsabilitat social, va
aprovar, en el Ple del passat 18 de desembre de 2014, el Pla director de
Responsabilitat Social que defineix els eixos i les línies estratègiques de la Corporació
en aquesta matèria.
Atès que la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’anar avançant amb els
compromisos de responsabilitat social, va crear, mitjançant decret de la Presidència de
data 29 de maig de 2014, el grup de treball impulsor de la incorporació de les
clàusules socials en la contractació de l’Àrea d’atenció a les Persones.
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Atès que, fruit del treball de l’esmentat grup impulsor, la Diputació de Barcelona ha
iniciat ja aquesta pràctica amb el Decret de la Presidència 2950/2015, de 13 d’abril,
d’aprovació de la “Instrucció per a la incorporació de les clàusules socials en la
contractació de l’Àrea d’atenció a les Persones”.
Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquesta corporació amb la progressiva
incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de
contractació que s’hi porten a terme fent extensives a la resta d’àrees les previsions de
l’esmentat Decret 2950/2015, de 13 d’abril.
Per tot això, el grup de Convergència i Unió (CiU), proposa al Ple de la Diputació de
Barcelona l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules
socials en els expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de
Catalunya, les entitats municipalismes i els altres ens locals en la difusió i l’impulsa del
seu ús per les administracions públiques.
Segon.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a
la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les
actualitzacions que se’n facin.
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (CAMP) i
a la Federació de Municipis de Catalunya (FC).
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup de Convergència i
Unió, Sr. García Cañizares, qui diu: Es tracta d’una moció que, com es llegia per part
de la Secretaria, fa referència a les clàusules socials i es presenta per varies raons.
Una, molt datada, és que al mes de març, tant el Departament de Presidència de la
Generalitat com les associacions municipalistes, van signar un acord per tal que
s’impulsessin les clàusules socials en les adjudicacions, en els contractes, en les
bases per adjudicació; per tant, aquesta és una part que cobreix una data, igual que
cobriria una data el fet que hi ha directives europees de 2014 que en fan referència.
Però el que és més important en aquesta moció no és el fet de les dates, les dades ni
els acords, sinó la sensibilitat social que cal tenir i mantenir en un Estat social com el
nostre. És evident que hi ha un grup de persones que, per diversos motius, té
problemes per accedir al mercat laboral, es pot trobar en un important risc d’exclusió
social, té dificultats d’introducció en el mercat laboral per la seva condició i és obligació
de les administracions no sols tenir en compte els aspectes econòmics a les clàusules
i a les bases d’adjudicació, sinó, també incorporar, cosa necessària en la nostra
societat, clàusules socials que permetin aquesta inserció.
Aquesta és la voluntat de la moció que presentem. Nosaltres, com a administració l’Àrea d’Atenció a les Persones ja ho ha fet- hem inclòs aquestes clàusules, La cosa ja
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s’ha posat en marxa. Ens agrada predicar amb l’exemple. La moció pretén que això
arribi a totes les àrees i, també, a tots els municipis de la demarcació. El que avui
pretenem és, per una part, conscienciar tots els diputats i totes les diputades i, també,
tots els alcaldes i totes les alcaldesses, i conscienciar, per una altra, la societat,
d’aquesta necessitat absoluta d’incorporar aquelles persones amb més problemes per
accedir al mercat laboral, problema agreujat per una crisi com la que estem vivint i com
la que viurem encara durant els propers anys.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Nosaltres votarem favorablement aquesta
moció. Ens sembla que el fet d’incorporar clàusules socials en els expedients de
contractació pública té uns avantatges significatius per als beneficiaris que, alhora, són
interessants per al conjunt de la societat, per la qual cosa ens sembla molt positiu que
es reforcin tots els antecedents que s’han anat desenvolupant aquí recentment en
relació amb aquest tema. Paga la pena recordar que el Pla director de responsabilitat
social, amb els seus pertinents eixos de treball, va ser aprovat encara no fa quatre
mesos i que, per tant, està en fase de desenvolupament. Després, vingué un decret de
Presidència amb una instrucció per incorporar les clàusules socials en la contractació
de l’Àrea d’Atenció a les Persones. Avui fem una referència a les clàusules de la Guia
de la Generalitat de Catalunya i estenem aquest tipus de contractació més enllà del
que ens havíem compromès en Atenció a les Persones. Com he dit al principi,
nosaltres ho veiem positivament. Creiem que el fet que estigui amb tants antecedents
que acotxin aquesta moció en tan pocs mesos facilita que la seva aplicació sigui
meteòrica. Esperem que el fruit que surti de tot això serveixi per a la cohesió social,
que és el més important per als municipis i per al país, que serveixi, en definitiva,per
incorporar aquelles persones amb dificultats, Déu n’hi do, les dificultats que tothom té
ara, i que serveixi per tenir una societat més justa.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Nosaltres votarem favorablement
aquesta moció, tot i que hauríem estat més còmodes i satisfets si, en lloc d’una
moció, hagués estat una proposta d’acord del Govern que indiqués ja que la Diputació
volia impulsar una guia sobre com incloure les clàusules socials en el tema de la
contractació pública, tant en aquesta mateixa institució com en ajuntaments i consells
comarcals. Entendríem i haguéssim estat més satisfets si la Diputació ja hagués
redactat una proposta d’inclusió de clàusules socials per oferir-la als municipis, una
ordenança-tipus o una guia, si la Diputació estigués treballant amb els secretaris i els
interventors locals sobre aquest tema. Per tant, ens ha costat imaginar per què avui
això era una moció i no pas un proposta d’acord del Govern de la Diputació. Tot i així,
estem òbviament d’acord amb el contingut de la moció i hi votarem a favor.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: Nosaltres també volíem fer una intervenció
similar. Primer, constatar un fet important: la contractació pública ha de servir per fer
una compra eficient, com no pot ser d’una altra manera, però també pensem que ha
d’afavorir tant les clàusules socials com les mediambientals, de les quals no es parla
aquí però nosaltres pensem que les compres han de ser sostenibles, eficients -són
diners públics- i han d’afavorir aquells sectors de la població desafavorits. I, de fet,
revisant totes les actuacions realitzades durant el mandat anterior, vam trobar que el
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Ple d’aquesta corporació va aprovar unànimement, en octubre de 2010, un dictamen
sobre la reserva social de contractació per al 2011 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació
dels sectors més desafavorits i amb un especial risc d’exclusió social. És veritat que la
Llei de contractes del sector públic (LCSP), en vigor des de maig de 2008, després de
la transposició de les directives europees, ja permet la incorporació d’aquestes
clàusules i esperàvem que, en 2015 i després d’aquesta feina, no hauríem de portar
aquí una moció sinó una proposta d’acord, seguint fins i tot l’exemple de la Generalitat,
que porta ja uns mesos, sabem, amb una oficina de seguiment per comprovar que
s’incorporin efectivament aquestes clàusules en els plecs reguladors de la contractació
sempre que sigui possible. Per tant, aprovarem la moció. Hi estic plenament d’acord
i, també, amb la intervenció del portaveu del Govern de la Diputació, però esperàvem
una miqueta més d’ambició i no fer una declaració d’intencions, sinó portar aquí una
proposta concreta que ens comprometi a tots plegats.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
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 1994 al
3530, ambdós inclosos, de l’any 2015, i els acords adoptats per la Junta de Govern
corresponent a les sessions ordinàries de dates 12 i 26 de març de 2015.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 40 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 542260 al 542373.
Barcelona, 28 de maig de 2015
La Secretària General
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