Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA EN FUNCIONS, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 28 DE MAIG DE 2015

A la ciutat de Barcelona, el dia 28 de maig de 2015 a les 12 hores i 5 minuts, es
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària,
en funcions, de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència
del seu President en funcions, senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència
de la Vicepresidenta primera en funcions, senyora Mireia Solsona i Garriga,
Vicepresidenta segona en funcions, senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident
tercer en funcions, senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart en funcions,
senyor Antoni Fogué i Moya, i amb les diputades i diputats en funcions 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, 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, Pere Prat i Boix,
Joan Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, 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 i Francesc
Serrano i Villarroya.
Actua de Secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell i el
Tresorer, senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència els diputats en funcions, senyors Xavier García Albiol,
Ramon Riera Macia, Jordi Subirana i Ortells i Alberto Villagrasa Gil.
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 les actes de les sessions ordinària de data 30 d’abril i extraordinària
de data 14 de maig de 2015.
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2. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’aprovació definitiva, en data
11 d’abril de 2015, de la modificació parcial del Reglament orgànic de la Diputació
de Barcelona, aprovada inicialment per unanimitat pel Ple corporatiu en sessió de
26 de febrer de 2015, així com de l’entrada en vigor de l’esmentada modificació el
15 de maig de 2015, data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
3. Dictamen que proposa aprovar l’actualització i adaptació dels models per formular
la declaració sobre possibles causes d’incompatibilitat o sobre qualsevol activitat
que proporcioni o pugui proporcionar ingressos, així com dels béns i drets
patrimonials, dels membres electes i dels directius i funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, a presentar en el Registre d’Interessos
de la Diputació de Barcelona i en el Registre Especial de Béns Patrimonials.
Direcció de Relacions Internacionals
4. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració del Dia d’Europa 2015.
5. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Declaració Política aprovada per l’Assemblea General d’Arc Llatí, en sessió
celebrada a Màntua, el 17 de febrer de 2015.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
6. Dictamen que proposa aprovar diverses modificacions de crèdit al Pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2015.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
7. Dictamen que proposa aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari General
Consolidat de la Corporació, amb referència a 30 d’abril de 2015.
Intervenció General
8. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, sostenibilitat financera i regla
de despesa, referit a 31 de març de 2015.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
9. Dictamen que proposa autoritzar la creació del Projecte “Cercle de Voluntaris dels
Parcs Naturals”.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
10. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació de la concessió
demanial per a l’ús privatiu i explotació de les vinyes i les terres de conreu de les
finques de la Muntada i el Marquet de les Roques, propietat de la Diputació de
Barcelona, dins l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i l’ús de
l’habitatge del mas de la Muntada com a habitatge permanent familiar.
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. 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.
2. Precs
3. Preguntes
I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària de data 30 d’abril i
extraordinària de data 14 de maig de 2015.
La Presidència, en relació amb les actes de les sessions ordinària de data 30 d’abril i
extraordinària de data 14 de maig de 2015, pregunta als assistents si existeix alguna
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap, s’aproven les dites actes per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 19 de maig de 2015, que proposa donar-se per assabentat
de l’aprovació definitiva, en data 11 d’abril de 2015, de la modificació parcial del
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovada inicialment per
unanimitat pel Ple corporatiu en sessió de 26 de febrer de 2015, així com de
l’entrada en vigor de l’esmentada modificació el 15 de maig de 2015, data de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de febrer de 2015, va adoptar, entre
d’altres, els acords d’aprovar inicialment la modificació parcial del vigent Reglament
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orgànic de la Diputació de Barcelona (publicat en el BOPB núm. 42, de 18 de febrer de
2003), modificació que afecta a l’article 13.3, a la creació del títol VIII (del personal
directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals) i dels
articles 47 a 52, i la disposició addicional única, així com sotmetre l’acord al tràmit
d’informació pública, prèvia la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis, per un termini de trenta dies
hàbils, durant el qual podran presentar-se les al·legacions, les reclamacions i els
suggeriments que es considerin pertinents.
Els anteriors acords van ser adoptats per unanimitat dels membres assistents (vot
favorable dels 20 diputats del grup CiU, 19 del PSC, 4 del PP, 4 d’ICV i 2 d’ERC) dels
51 diputats de fet i de dret, el que suposa la majoria absoluta legals dels membres
d’aquesta Corporació, exigida a l’art 47.2.f), de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
L’expedient de referència es va sotmetre al tràmit d’informació pública durant el
període comprés entre el 5 de març i el 10 d’abril de 2015, ambdós inclosos,
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el mitjans següents:
 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 4 de març de 2015.
 Tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona, el 4 de març de 2015.
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6827, de 10 de març de
2015.
 La Vanguardia, de 12 de març de 2015, secció “Avisos oficiales”.
Durant aquest termini d’informació pública no s’ha presentat cap reclamació,
al·legació, ni suggeriment, per la qual cosa i de conformitat amb el que disposa l’art.
178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4, i l’apartat tercer dels acords adoptats pel Ple
Corporatiu en la sessió de 26 de febrer de 2015, l’acord d’aprovació inicial ha
esdevingut definitiu en data 11 d’abril de 2015.
En data 20 d’abril de 2015, va notificar-se l’esmentada aprovació definitiva a la
Subdelegació de Govern de Barcelona, així com a la Direcció General d’Administració
Local, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de
Catalunya, sense que, transcorreguts els quinze dies previstos en l’art. 65.2 de la L
7/1985, en relació amb el 70.2, s’hagi formulat cap requeriment al respecte.
En data 15 de maig de 2015 ha estat publicat el text íntegre de la modificació parcial
del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, per la qual cosa s’ha produït la
seva entrada en vigor, tot això de conformitat amb l’art. 70.2 de la L 7/1985.
En virtut de tot això, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple de la Diputació
l’adopció del següent
ACORD
Únic.- RESTAR ASSABENTAT de l’aprovació definitiva, en data 11 d’abril de 2015, de
la modificació parcial del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovada
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inicialment pel Ple corporatiu per unanimitat, a la sessió ordinària de 26 de febrer de
2015, i de l’entrada en vigor de l’esmentada modificació que ha tingut lloc el 15 de
maig de 2015, data de la seva publicació al BOPB, d’acord amb el text que es transcriu
a continuació:
“Article 13.
1. El Ple, a proposta del president, determinarà les àrees en què s’estructurarà
l’àmbit de competències de la Diputació.
2. El president designarà un diputat responsable per a cadascuna de les àrees, el
qual serà president de la respectiva comissió.
3. Cadascuna de les àrees tindrà adscrit un coordinador que, en funció de les
directrius establertes pel president de l’àrea, exercirà l’alta direcció i coordinació
dels serveis adscrits a aquesta.”
“TÍTOL VIII: del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i
dels seus ens instrumentals
Article 47: objecte del present títol.
Aquest títol del Reglament orgànic té per objecte regular el règim jurídic del
personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens
instrumentals, en desenvolupament de l'article 32.bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, així com de
l'article 13 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de
l’empleat públic.
Als efectes d’aquest títol, tenen la consideració d’ens instrumentals de la
Diputació de Barcelona els organismes autònoms, entitats públiques
empresarials i les societats mercantils de capital íntegrament de la Diputació de
Barcelona.
Article 48: classificació del personal directiu professional de la Diputació de
Barcelona i dels seus ens instrumentals.
1. Tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels òrgans
directius de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals, classificats
com a tals en la relació de llocs de treball o altres instruments organitzatius de
personal que s’estableixin.
2. Als efectes d’aquest article, el personal directiu professional es classifica en:
a) Personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.
b) Personal directiu professional dels organismes autònoms, entitats públiques
empresarials i de les societats mercantils de capital íntegrament de la Diputació
de Barcelona.
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3. Són òrgans directius professionals de la Diputació de Barcelona:
a) El/la titular de la Secretaria General, de la Intervenció General, de la Tresoreria
i de la Secretaria de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, així com, en el
seu cas, la resta de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional que fossin titulars d’òrgans de suport o col·laboració de la Secretaria
General o de la Intervenció General.
b) El/la coordinador/a general, el/la gerent, els/les coordinadors/es o assimilats en
els quals culmini l’organització administrativa en cada àrea, delegació o anàleg,
d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi el Ple corporatiu.
4. Són òrgans directius professionals dels ens instrumentals de la Diputació de
Barcelona:
Els/les gerents; directors/res generals; consellers/res delegat/des o altres òrgans
estatutaris amb denominació anàloga que exerceixin funcions de màxima direcció
o gestió superior dels ens instrumentals i, en el cas de no tenir la condició de
funcionari públic, estiguin vinculats a aquests mitjançant un contracte laboral
especial d’alta direcció o contracte mercantil.
5. El Ple de la Diputació podrà configurar altres llocs de treball de caràcter
directiu sempre que tinguin al seu càrrec la direcció i administració d’un servei,
departament o similar, i figuri amb aquest caràcter en la relació de llocs de treball.
Aquest personal serà nomenat mitjançant els procediments establerts en la
normativa aplicable.
Article 49: funcions del personal directiu professional.
1. Les funcions dels titulars de la Secretaria General i de la Intervenció i la
Tresoreria i la resta de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional a què fa
referència el paràgraf 3.a) de l’article anterior, són les establertes en la seva
normativa específica aplicable i en els articles 42 i 43 del vigent Reglament
orgànic.
2. El Ple de la corporació, en el moment d’aprovar l’estructura organitzativa,
determinarà les funcions dels òrgans directius professionals a què fa referència
l’apartat 3.b) de l’article anterior.
Les funcions del personal directiu professional dels ens instrumentals seran
aquelles que s’estableixin en els estatuts reguladors corresponents o en la seva
normativa específica.

3.

Article 50: nomenament del personal directiu professional.
1. El nomenament del personal directiu professional a què fa referència l’article
48.3.a) es regula per la normativa aplicable als funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional.
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2. El personal directiu professional, al qual fan referència els apartats 3.b) i 4, de
l’article 48, serà nomenat, amb caràcter general, entre funcionaris de l’Estat, de
les comunitats autònomes, de les entitats locals i/o funcionaris/àries amb
habilitació de caràcter nacional que pertanyin als cossos o escales classificades
en el subgrup A1.
No obstant el que disposa l’apartat anterior, amb caràcter excepcional i
mitjançant acord motivat, el Ple podrà fixar aquells llocs de personal directiu
professional, que per les seves característiques especials puguin ser coberts amb
personal que no ostenti la condició de funcionari.
Article 51: la designació del personal directiu professional.
1. El nomenament del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona
i dels ens instrumentals, inclosos en l'article 48, apartat 3.b) i 4, es farà d’acord
amb un procediment en què es garanteixi la publicitat i la concurrència, atenent a
criteris de competència professional i experiència en l’àmbit públic o privat, així
com la seva idoneïtat.
2. La designació es durà a terme mitjançant una convocatòria pública que es
publicarà en la web de la Diputació de Barcelona, sense perjudici que, en el seu
cas, es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà de difusió.
3. La competència per a la designació del personal directiu professional, a què fa
referència l'article 48.3.b), correspon al president/a de la corporació, a proposta
del/de la diputat/da delegat/da corresponent, llevat dels casos en què la
designació dels llocs de treball del personal directiu correspongui directament a la
Presidència.
4. La competència per a la designació del personal directiu professional, a què fa
referència l'article 48.4, correspon al president/a de la Diputació de Barcelona a
proposta del president/a de l’ens corresponent, llevat que la normativa específica
disposi altrament.
Article 52: règim jurídic del personal directiu professional.
1. El personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment sense
necessitat de motivació expressa, llevat dels funcionaris d’habilitació amb
caràcter nacional que es regularan per la seva legislació específica.
2. Tot el personal directiu professional quedarà subjecte al mateix règim
d’incompatibilitats establert per als funcionaris de carrera i les limitacions
establertes per a l’exercici d’activitats privades, d’acord amb la normativa
aplicable.
3. El personal directiu professional estarà obligat a presentar la declaració sobre
béns i drets patrimonials i la declaració sobre incompatibilitats i activitats que
generin o puguin generar ingressos econòmics, en compliment amb el que
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disposa l'article 75 i la DA 15a de la L 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
4. La determinació de les condicions d’ocupació del personal directiu no tindrà la
consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva als efectes del que
estableix la L 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
5. Quan el personal directiu professional tingui la condició de funcionari i
provingui d’altra administració, quedarà en situació de serveis en altres
administracions en la seva administració d’origen.
6. El personal directiu professional que tingui la condició de laboral quedarà
subjecte a una relació laboral de caràcter especial d’alta direcció o contracte
mercantil, en el seu cas.
7. Llevat dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, als que fa referència l’article 48.3.a) del present Reglament, la resta del
personal directiu professional no tindrà dret a integrar-se en l’estructura orgànica
de l’Administració, fora dels sistemes ordinaris d’accés.”
“Disposició addicional única.
El personal directiu professional dels organismes, ens, fundacions, consorcis i
demés entitats que constitueixen el sector públic de la Diputació de Barcelona es
regirà pel que disposen els corresponents estatuts i la normativa específica i, a
manca de regulació, se li aplicarà supletòriament el que es disposa en el títol VIII
d’aquest Reglament orgànic.”
I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de data 18 de maig de 2015, que proposa aprovar l’actualització i
adaptació dels models per formular la declaració sobre possibles causes
d’incompatibilitat o sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui
proporcionar ingressos, així com dels béns i drets patrimonials, dels membres
electes i dels directius i funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, a presentar en el Registre d’Interessos de la Diputació de
Barcelona i en el Registre Especial de Béns Patrimonials.
El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió ordinària de data 1 de juliol de 2010
(ref. AP 161/10), va adoptar el següent acord:
“Primer.- CREAR el Registre d’Interessos de la Diputació de Barcelona, que
substituirà el creat per acord plenari de data 28.6.2007, dividit en dues seccions:
Secció 1ª d’Activitats i Secció 2ª de Béns Patrimonials.
Segon.- CREAR el Registre Especial de Béns Patrimonials de la Diputació de
Barcelona que substituirà el creat per acord plenari de data 28.6.2007.

8

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Tercer.- APROVAR els models de declaració, que substituiran els que es van
aprovar per acord plenari de data 28.6.2007, i que s’acompanyen d’annex I, II, III,
IV i V.
Quart.- APROVAR el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos i del Registre
Especial de Béns Patrimonials, que es regirà per les seves Instruccions
específiques de funcionament.
Cinquè.- DISPOSAR que la Secretaria General de la Corporació serà
l’encarregada de la direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels
membres electes de la Diputació, personal directiu i funcionaris amb habilitació
estatal, i del Registre Especial de Béns Patrimonials.
Sisè.- APROVAR la creació de les bases de dades que amb la funció de suport
dels Registres, serveixin per a la gestió i control de les declaracions presentades
pels tres grups de persones obligades: Electes, Directius i Funcionaris amb
Habilitació estatal, i per a aquelles persones que, fent ús del dret que la llei els
atorga, demanin presentar les declaracions en el Registre especial.
Setè.- DETERMINAR que el sistema de gestió i els nous Registres entri en vigor,
juntament amb els nous models aprovats, amb l’inici del proper mandat.
Vuitè.- APROVAR la realització d'una actuació d'assistència i cooperació local de
la Diputació per als municipis, consistent en posar a la seva disposició els models
de declaracions dels registres d'interessos aprovats i les instruccions de
funcionament que a tal efecte s’aprovin.
Novè. FER PÚBLIC el present acord i les instruccions de funcionament dels
registres d'interessos, junt amb la resta de documentació de suport que pugui ser
d'utilitat, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i la inserció en la pàgina web de la Diputació de Barcelona
(www.diba.cat).
Desè.- DEIXAR sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als
anteriors.
Onzè.- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari al President de la
Diputació de Barcelona per a l’adopció de qualsevol resolució per al
desenvolupament dels acords adoptats, i en particular, per a l’aprovació de les
instruccions de funcionament del sistema de gestió del Registre d’Interessos i del
Registre Especial de Béns Patrimonials, i de la creació dels fitxers i els continguts
de les bases de dades.”
El nou sistema del Registre d’Interessos, dividit en dues Seccions, es va completar
amb l’aprovació d’unes Instruccions de funcionament, per resolució de la Presidència
de data 10.12.2010, modificades per resolució de data 22.12.2011 per adaptar-les a la
nova estructura orgànica, en compliment de la delegació que en el propi acord es va
conferir en favor de la Presidència de la Corporació.
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Amb posterioritat a la posada en funcionament del sistema de Registre i dels nous
models de declaració aprovats, han estat publicades dues normes sobre la
transparència en l’acció de les administracions públiques, la Llei estatal 19/2013 de 9
de desembre (BOE 295 de 10.12.2013) i la Llei autonòmica catalana 19/2014, de 29
de desembre (DOGC 6780 de 31.12.2014), ambdues anomenades de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i que afecten a la publicació de les dades
declarades en el Registre d’Interessos, tant dels membres electes com dels càrrecs
directius.
La Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, al seu art. 2 estableix que aquesta és d’aplicació a les entitats
que integren l’Administració Local. Així mateix, al seu art. 8 determina la informació
que s’ha de fer pública, i concretament a l’apartat 1.h) regula que s’han de fer
publiques les declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals en els
termes previstos a l’art. 75.7 de la llei 7/1985, de 2 d’abril LRBRL i afegeix que quan el
reglament no fixi els termes en què han de fer-se públiques aquestes declaracions,
s’aplicarà allò disposat a la normativa de conflictes d’interessos en l’àmbit de
l’Administració General de l’Estat. Així mateix, afegeix, que en tot cas s’ometran les
dades relatives a la localització concreta dels béns immobles, amb la finalitat de
garantir la privacitat i seguretat dels seus titulars.
En aquest sentit, l’art. 75.7 de la LRBRL obliga als membres electes a formular (abans
de prendre possessió del seu càrrec, amb motiu del seu cessament o fi del mandat, o
quan es modifiquin les circumstàncies de fet) una declaració sobre les possibles
causes d’incompatibilitat, sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, i una altra declaració sobre els seus béns
patrimonials i la participació en societats de tot tipus, informació d’aquestes societats i
la liquidació dels corresponents impostos.
Així mateix, l’esmentat art. 75.7 obliga a què totes les declaracions anuals de béns i
activitats siguin publicades amb caràcter anual, i en tot cas, en el moment de
finalització del mandat, en els termes que fixi l’estatut municipal. Estatut municipal que
fins a la data no ha estat aprovat.
Per la seva banda, la DA 15ª de la Llei 7/1985, en relació a l’art. 75.7, fa extensiva
l’obligació de declarar al personal directiu local i als funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional que hagin estat nomenats mitjançant el sistema
de lliure designació
En el mateix sentit, la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, al seu art. 3 disposa que aquesta és
d’aplicació a l’Administració local de Catalunya. Així mateix, al seu art. 56,
d’incompatibilitats i declaracions, regula que els alts càrrecs estan subjectes al règim
d’incompatibilitats i a les obligacions de declaració d’activitats, de béns patrimonials i
d’interessos establerts per la legislació específica; concretant-se al seu art. 4 que a
efectes d’aquesta llei, tenen la consideració d’alts càrrecs els representants locals i els
titulars dels òrgans superiors i directius.
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Per tant, aquesta nova normativa sobre transparència, accés a la informació pública i
bon govern, afecta i és d’aplicació al Registre d’interessos de les administracions
públiques i a la forma de publicar les dades declarades, la qual cosa suposa la
necessitat de disposar d’uns models que, tot acompanyant a la pròpia declaració, han
de servir per donar la publicitat a què la llei obliga.
Quant a l’aprovació dels models, l’art. 75.7 de la LRBRL disposa que aquests han de
ser aprovats pel Ple de l’entitat local.
La configuració de públic respecte del registre d’activitats obliga a difondre totes
aquelles activitats realitzades pels alts càrrecs i publicar-les al portal de transparència
que a tal efecte haurà d’habilitar-se, però ometent tota referència a dades personals
del declarant, llevat del seu nom i càrrec, i la data d’accés o cessament en el càrrec.
En aquest sentit, es proposa una adequació dels models de declaració d’activitats
aprovats (un per a membres electes i un per a directius), de forma que hi hagi un únic
model que serveixi tant per a membres electes com a per a directius i funcionaris
d’administració local amb habilitació nacional, així com que, amb l’omissió de les
dades de caràcter personal, serveixi també per a fer la corresponent publicitat en el
portal de transparència.
Respecte de la declaració de la situació patrimonial del declarant i l’obligació de donarhi publicitat es proposa la presentació d’una declaració específica on la informació es
presenti de forma agrupada, sense cap dada que permeti fer identificables els dret o
béns declarats, i que s’haurà d’acompanyar amb la declaració a presentar al Registre
de Béns patrimonials.
A l’igual que en els models de declaració d’activitats, en els de patrimoni, es proposa
també unificar en un sol model la declaració de membres electes i directius, però, en
aquest cas, amb l’existència de dos models diferents, un per a deixar constància en el
Registre d’Interessos, amb tot el detall dels béns i drets, i un de reduït, com s’acaba de
dir, per donar-hi publicitat en el portal de transparència.
En qualsevol cas, serà necessari la posada en marxa del portal de transparència
corporatiu com a mitjà per donar compliment a l’obligació de publicitat i transparència
de l’activitat de l’Administració pública, o disposar, mentre no estigui implantat, la
publicació de les declaracions, en la forma que es prevegi, a la Seu electrònica.
Finalment, cal fer referència a la previsió continguda a l’art. 75.7 de la Llei 7/1985,
segons la qual els representants locals que en virtut del seu càrrec, considerin
amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus
familiars, socis, empleats o persones amb qui tingueren relació econòmica o
professional podran realitzar les declaracions de béns i drets patrimonials davant el
Secretari/a de la Corporació Provincial, o, en el seu cas, davant l’òrgan competent de
la Comunitat Autònoma corresponent. Dites declaracions s’inscriuran en un Registre
Especial de Béns Patrimonials, creat a aquests efectes en aquelles institucions.
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Aquest Registre Especial de Béns Patrimonials va ser creat, juntament amb el Registre
d’Interessos de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió plenària de l’1.7.2010,
aprovant-se igualment el corresponent model de declaració.
Això, però, i tot i considerar que la normativa sobre transparència, per la pròpia
naturalesa del registre, no afecta el Registre Especial de Béns patrimonials, es
proposa fer una adaptació i actualització del model de declaració aprovat.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Presidència que elevi al Ple per a la seva aprovació, previ informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Internes i Noves
Tecnologies, els següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’actualització i adaptació dels models per formular la declaració
sobre possibles causes d’incompatibilitat o sobre qualsevol activitat que proporcioni o
pugui proporcionar ingressos, així com dels béns i drets patrimonials i la participació
en societats, dels membres electes i dels directius i funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional a presentar en el Registre d’Interessos de la
Diputació de Barcelona, en les dues Seccions que formen aquest Registre: Secció 1ª
Activitats i Secció 2ª Béns Patrimonials, i que s’acompanyen al present dictamen com
a annexes 1 i 2:
Annex 1 - Model de declaració sobre causes d’incompatibilitat i sobre les activitats
que proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics. Secció1ª Activitats
Registre d’Interessos.
(Aquest model servirà per deixar constància en el Registre d’Interessos i per a la
seva publicació en el Portal de Transparència corporatiu)
Annex 2 - Model de declaració sobre béns patrimonials. Secció 2ª Patrimoni.
Registre d’Interessos
(Aquest model servirà per deixar constància només en el Registre d’Interessos)
SEGON.- APROVAR el model específic, que s’acompanya d’annex 3, per a fer pública
la situació patrimonial de les persones que declaren, als efectes de donar-hi publicitat
en el Portal de transparència de la Corporació, i que s’haurà de presentar juntament
amb la corresponent declaració de béns patrimonials per incorporar al Registre
d’Interessos.
Annex 3 - Model de declaració de béns patrimonials als efectes de la seva
publicació en el Portal de Transparència.
(Aquest model servirà per donar publicitat de la situació patrimonial de la persona
que declara en el Portal de Transparència Corporatiu)
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TERCER.- ACORDAR que mentre no s’aprovi i es posi en funcionament el Portal de
Transparència Corporatiu, la publicació de les declaracions presentades, en la forma
prevista, es farà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
QUART- APROVAR l’actualització i adaptació del model per formular la declaració
sobre béns i drets patrimonials a presentar, en la forma prevista, en el Registre
Especial de Béns Patrimonials, i que s’acompanya d’annex 4 al present dictamen.
Annex 4 - Model de declaració sobre béns i drets patrimonials. Registre Especial
de Béns patrimonials.
(Aquest model servirà per deixar constància només en el Registre Especial)
CINQUÈ.- ACORDAR que aquests models entraran en vigor i la seva utilització serà
obligatòria a partir de les declaracions que es presentin amb motiu de l’inici del proper
mandat corporatiu sortint de les eleccions locals del dia 24.5.2015.
SISÈ.- DISPOSAR que els models aprovats estaran disponibles, tant a Intradiba com
a la web de la Corporació www.diba.cat, mitjançant formularis electrònics, amb les
adaptacions tècniques que siguin necessàries per a la seva elaboració i definició.
SETÈ.- POSAR a disposició dels municipis de la demarcació de Barcelona els
models de declaració aprovats, respecte del Registre d’Interessos, que estaran
disponibles en format word a la web corporativa www.diba.cat.
VUITÈ.- FER PÚBLIC el present acord i els models aprovats, mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i la inserció en la pàgina
web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat).
NOVÈ.- DEIXAR sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als anteriors.
DESÈ.- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari al President de la Diputació
de Barcelona per a l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels
acords adoptats, i en particular, per a l’aprovació de l’adaptació de les instruccions de
funcionament del sistema de gestió del Registre d’Interessos i del Registre Especial de
Béns patrimonials, per a la seva adaptació a les normes sobre transparència, tot
encarregant a la Secretaria General aquesta adaptació.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 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 (19), Partit Popular (3), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).
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Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen de data 19 de maig de 2015, que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Dia d’Europa 2015.
El Consell Català del Moviment Europeu, CCME en endavant, és una associació
formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats
europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya.
Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics,
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats,
associacions econòmiques, professionals i acadèmiques que són el reflex de la
pluralitat professional, ideològica i política de la societat civil d’Europa, treballant
conjuntament en la construcció d’una Europa unida.
El CCME es planteja com a punts bàsics de la seva actuació treballar per aconseguir
una Europa:
 que avanci decidida vers una veritable unió política, una Europa federal entesa
com a espai geopolític, econòmic, cultural, i social presidit pels principis
d’igualtat, llibertat, seguretat, solidaritat i justícia, on els ciutadans europeus
siguin els protagonistes i se’n sentin cada cop més;
 unida, del segle XXI, i que es caracteritzi per la fortalesa de les seves
institucions, la seva legitimació democràtica i la combinació assenyada de la
integració harmoniosa de les polítiques econòmiques, socials i territorials;
 que no perdi de vista els valors que li són propis i que se circumscriuen en la
defensa eficaç de la democràcia, de la llibertat i del benestar social i material del
conjunt dels pobles, una Europa coherent, on els principis i valors que sustenten
la Unió trobin un reflex en els drets i normes comunitaris;
 plenament integrada en el context econòmic internacional i amb capacitat per
actuar com a agent actiu de la cooperació i de la recerca de la pau entre tots els
pobles; i
 que sigui una realitat plurinacional, multiètnica, multireligiosa i multicultural, amb
un profund respecte i garantia pels drets de tots els homes i dones del món.
Proposen, particularment, una Europa més oberta a la Mediterrània, que
garanteixi la pau i l’estabilitat a la zona.
La Diputació de Barcelona i el CCME comparteixen una àmplia trajectòria de
col·laboració en activitats d’interès comú sobre Europa. En aquest sentit, enguany han
acordat col·laborar en un projecte per a la “Promoció de la implicació ciutadana als
municipis de Barcelona” (D 1409/15), mitjançant el qual es preveu, entre d’altres
activitats, sensibilitzar a la ciutadania en els valors de la Unió Europea.
Per tal de commemorar el 9 de maig “Dia d’Europa”, el Consell Català del Moviment
Europeu ha presentat una declaració on reclama, entre d’altres, un nou tractat europeu
que doni impuls a la integració europea, debilitada per la crisi i l’euroescepticisme
d’alguns estats membre, al temps que recorda el paper de la Unió Europea en la
cooperació al desenvolupament, amb ocasió de l’Any Europeu del Desenvolupament.
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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, i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
I atès que la Declaració de dia d’Europa 2015 és un document de posicionament
multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i
característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a l’article
6.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es proposa l’aprovació de l’adhesió a
l’esmentat document al Ple de la corporació, tot i que correspondria a la Junta de
Govern segons la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis
marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 de la Refosa 1/2015, 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), donada la
rellevància institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Dia
d’Europa 2015, d’acord amb el text que es detalla a continuació:
“Declaració del Consell Català del Moviment Europeu amb motiu del Dia
d’Europa
Com cada any, cal recordar que el 9 de maig de 1950, el ministre d’Afers Exteriors
de la república francesa, Robert Schuman, va fer una declaració que va suposar el
primer pas per a la integració dels estats europeus en proposar que el carbó i l’acer
d’Alemanya, França, i de tots aquells altres estats que s’hi volguessin adherir, es
sotmetessin a una administració única conjunta, impulsant la creació de la primera
Comunitat Europea, la del Carbó i la de l’Acer, origen de l’actual Unió Europea.
Ja han passat seixanta-cinc anys des d’aquella data mítica, i la integració europea
ha evolucionat pas a pas i a cop de pragmatisme, com demanava un altre dels
“pares fundadors”, Jean Monnet, aquell qui deia que “els països d’Europa són
massa petits per assegurar als seus pobles la prosperitat i els avenços socials
indispensables”. Ara que la Unió Europea passa per una situació ombrívola
provocada pel pessimisme de mots europeistes i a causa del cop que estan
significant les creixents postures euroescèptiques, cal recordar novament Jean
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Monnet, quan ens advertia que “els homes únicament accepten els canvis resignats
per la necessitat, i només veuen la necessitat durant les crisis”.
Cal recuperar el pensament dels homes que van fer possible aquest projecte
d’unificació europea que ens ha donat més de seixanta anys de pau, estabilitat i
prosperitat, ara que la societat europea passa per situacions que amenacen la
feina feta i les conquestes assolides.
Tres grans problemes, de diferent índole però convergents, vertebren els temps que
ara viu Europa. El primer es centra en l’estancament de la seva economia, que
apunta a riscos de deflació i demana noves fórmules per estimular el creixement
econòmic i l’ocupació; el segon es refereix a la seguretat, ja que per primer cop des
de la guerra freda, el continent veu amenaçada la seva seguretat per la crisi
d’Ucraïna i els conflictes de l’Orient Mitjà, especialment en la lluita contra el
terrorisme, i el tercer gira en torn de l’alarmant creixement del descontentament
envers el procés d’integració europea que està donant lloc a l’augment de partits
euroescèptics.
Però mentre els europeistes parlem de la necessitat de fer més Europa, els caps
d’estat i de govern són reticents a cedir la sobirania per avançar en l’elaboració de
més polítiques comunes en terrenys com l’emigració, l’atur, el terrorisme,
l’economia digital, l’energia, la fiscalitat, la seguretat, etc. És alarmant el fet que per
primer cop des del llançament del projecte d’integració europea, els estats membres
en lloc de convergir en les seves economies han divergit, augmentant les seves
desigualtats. Això fa que els ciutadans pensin que la Unió Europea no està donant
solucions als problemes actuals perquè no s’ha preparat degudament per competir
en un món globalitzat.
Per posar remei a aquesta situació, la Unió Europea (que està fent esforços
importants, però insuficients) ha de dotar-se, al més ràpidament possible,
d’instruments semblants a aquells dels quals es beneficien els nostres socis o
competidors en els mercats mundials i que, particularment en el sector de
l’economia, passen per establir una política econòmica coherent, un pressupost
“federal” significatiu, recursos propis adequats, una capacitat d’endeutament
autònoma, una unió bancària ben estructurada sense limitacions i, en definitiva,
assolir una autèntica Unió Econòmica i Monetària.
Des de 1948, el Moviment Europeu ha pressionat els governs dels estats membres
per aprofundir en la integració europea cap a un horitzó federal. El Moviment
Europeu va col·laborar en l’impuls dels Tractats de Maastricht i de la Constitució
Europea, i va prendre partit a favor de l’elecció directa del Parlament Europeu per
part de tots els ciutadans europeus i que ara hem vist ampliar gràcies a l’entrada en
vigor del Tractat de Lisboa (2009), que ha permès, encara que de manera indirecta,
que els ciutadans puguin participar en el nomenament del president de la Comissió
Europea. Aquest Tractat és important també perquè, per primera vegada, es
reconeix formalment el paper de les autoritats locals i regionals de la UE, en
particular sobre el principi de subsidiarietat, així com l’organització i la prestació de
serveis públics. I en aquest sentit, cal destacar la contribució del municipalisme de
Catalunya a la divulgació i defensa dels valors de la UE, sovint en coordinació amb
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el Consell Català del Moviment Europeu. Com més a prop se sentin els ciutadans
dels poders de decisió, més factible serà la governança europea.
Aquest any 2015 pot ser l’any de la signatura del Tractat d’Associació
Transatlàntica pel Comerç i la Inversió, conegut com TTIP. Les organitzacions
socials de tots els estats membres europeus es queixen de la falta de transparència
amb la qual s’estan portant les negociacions. Representants de sindicats,
associacions sanitàries, ecologistes, etc. han alertat de les possibles pèrdues en
relació amb els drets laborals, de protecció social i mediambientals que aquest
Tractat pot significar. El Consell Català del Moviment Europeu demana i exigeix als
governs dels estats membres i a les institucions comunitàries que negocien aquest
acord que en cap cas el TTIP suposi una reducció dels estàndards que han estat
assolits a Europa al llarg del seu procés d’integració.
Ara ha arribat l’hora de reclamar un nou Tractat que doni un nou impuls al procés
d’integració, que el faci més democràtic, que ampliï les competències compartides a
aspectes com l’energia o el medi ambient que, després de més de vint anys, faci
realitat el mercat interior i que molt especialment serveixi per reconsiderar quin és el
paper d’Europa en el món. L’acumulació de reptes exteriors fa necessari definir i
impulsar una acció exterior més estratègica i política que serveixi perquè la UE
tingui una presència que correspongui al pes de la seva configuració al llarg de la
història.
Finalment, cal assenyalar que aquest any 2015 ha estat proclamat l’Any Europeu
del Desenvolupament. La Unió Europea és el principal donant d’ajuda al
desenvolupament del món. Malgrat la crisi econòmica, la solidaritat amb els més
pobres continua sent molt elevada en tota la UE amb l’acord de la majoria dels seus
ciutadans. L’Any Europeu del Desenvolupament ha de ser una oportunitat per
reforçar la consciència europea i demostrar als ciutadans que cada euro utilitzat
beneficia no solament
les persones que viuen en països en vies de
desenvolupament, sinó també els mateixos ciutadans europeus.
Barcelona, 9 de maig de 2015
Consell Català del Moviment Europeu
Via Laietana, 14, baixos
08003 Barcelona
Tel. 93 487 98 15
info@ccmeur.cat

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 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 (19), Partit Popular (3), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).

39

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

5.- Dictamen de data 14 de maig de 2015, que proposa l’aprovació de l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política aprovada per l’Assemblea
General d’Arc Llatí, en sessió celebrada a Màntua, el 17 de febrer de 2015.
1. L’any 1999, l’aleshores Gabinet de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona va començar a treballar amb un conjunt d'administracions locals de segon
nivell del Mediterrani Occidental (dels Estats d’Itàlia, França, Espanya i Portugal), sota
la denominació de xarxa “Arc Llatí”, interessades en col·laborar d’una manera
específica en àmbits comuns estretament lligats a les polítiques locals d’aquests
països.
El 20 de juny de 2002 es va constituir l’Associació Arc Llatí (en endavant Arc Llatí) i
cinquanta-sis administracions d’aquest espai territorial varen aprovar els seus Estatuts,
aprovats prèviament per aquesta corporació en data de 30 de maig de 2002. La
Diputació de Barcelona va ésser escollida per ostentar la Presidència de l’Arc Llatí.
2. En l’actualitat la Diputació de Barcelona desenvolupa les funcions de la Secretaria
Permanent i el seu president ostenta el càrrec de tresorer i membre del Consell
d’Administració de l’Arc Llatí. A més, la Direcció de Relacions Internacionals coordina
la participació de la Diputació de Barcelona en els treballs d’aquesta xarxa.
3. En data 17 de febrer de 2015, va tenir lloc la sessió de l’Assemblea General de
l’associació a Màntua, en el sí de la qual els membres d’Arc Llatí van adoptar una
Declaració Política amb la finalitat de, entre d’altres, reafirmar el paper fonamental dels
governs locals per al desenvolupament dels territoris i el benestar dels ciutadans en la
conjuntura actual.
Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració Política té per a la Diputació de
Barcelona, com a govern local intermedi, a la vista de les competències de les
diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos
peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 91 i 92 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
I atès que aquesta Declaració Política de l’Assemblea General d’Arc Llatí és un
document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix,
per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols
generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es
proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al Ple de la Corporació, tot i
que correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda
respecte de l’aprovació dels convenis marcs o protocols generals a l’epígraf 3.4.i.1 de
la Refosa 1/2015, 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
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Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de
gener de 2015, respectivament), donada la rellevància institucional de la declaració.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
President, que elevi al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política de
l’Assemblea General d’Arc Llatí, adoptada a Màntua el 17 de febrer de 2015, d’acord
amb el text que es detalla a continuació:
“DECLARACIÓ POLÍTICA DE L’ARC LLATÍ
Assemblea General de l’Arc Llatí
 Als representants:
o del Parlament Europeu
o de la Comissió Europea
o del Comitè de les Regions
o de l'Estat italià
o de l'Estat francès
o de l'Estat espanyol
o de les Autoritats locals i regionals mediterrànies
o del Món Local
Benvolguts/des Presidents/es, electes i alts/es funcionaris/ries,
L'Assemblea General de l'ARC LLATÍ, reunida a la Província de Màntua, reafirma
el paper fonamental dels governs locals per al desenvolupament dels
territoris i el benestar dels ciutadans en un moment de crisi social, econòmica,
política i identitària a Europa i a la Mediterrània.
L’ARC LLATÍ subratlla que les reformes de les administracions públiques que
s'estan duent a terme a Itàlia i França, estan afeblint la capacitat d'acció dels
governs locals intermedis. En concret, aquestes reformes afecten el seu nivell de
competències i els seus recursos humans i financers amb un impacte negatiu
respecte a la qualitat dels serveis adreçats als ciutadans.
L’ARC LLATÍ constata amb preocupació que els seus propis territoris, que
conformen la frontera mediterrània occidental d'Europa, són els que més segueixen
sofrint els efectes de la crisi política, econòmica i social que marca la conca
mediterrània. Arran de les fortes divisions que caracteritzen els territoris
mediterranis, teatre de conflictes polítics, religiosos i ètnics permanents, els
territoris de l'Arc Llatí són des de fa anys la primera línia d’acollida dels fluxos
migratoris que arriben principalment de les riberes sud i est de la Mediterrània
i dels països subsaharians.
Per tant, conscients del paper irreemplaçable dels governs locals intermedis per
garantir la cohesió econòmica, social i territorial, promoure el desenvolupament
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sostenible, la bona governança, la democràcia local i participativa i la pau, i amb
l'objectiu d'implementar solucions sostenibles adaptades a les necessitats pròpies
del seus territoris i els seus ciutadans, els socis de l’ARC LLATÍ RECLAMEN:
 Que es tingui en compte la posició dels ciutadans, primers usuaris i destinataris
dels serveis públics, en relació a la reforma institucional, la redistribució de
competències i la reorganització territorial de les administracions;
 Que les reformes s'adaptin a les característiques i prioritats de cada territori i que
es consulti els governs locals per validar-les i implementar-les;
 Que els nivells de govern amb poder de decisió defineixin de manera clara,
precisa i ràpida el marc nacional de competències de les administracions locals
intermèdies i que aquestes siguin dotades dels recursos tècnics i financers
necessaris per dur a terme les seves atribucions al territori;
 Que es reconegui la capacitat dels governs locals intermedis per coordinar les
“àrees vastes” i per recolzar les xarxes de municipis en la resolució de problemes
locals;
 Que s'apliquin els conceptes de governança multinivell promoguts pel Comitè de
les Regions en la seva Carta i que es prenguin en compte l'opinió, el rol i la
importància dels governs locals intermedis en la formulació, l'aplicació i
l'avaluació de les directives i normatives regionals, nacionals i europees que
tenen un impacte a nivell local;
 Que es prenguin en compte les especificitats i necessitats dels territoris
mediterranis i dels governs locals intermedis en la definició de les polítiques
europees i de les convocatòries dels programes de cooperació territorial europea
i de cooperació descentralitzada;
 Que, en el marc de l'Any Europeu per al Desenvolupament, els governs locals
siguin reconeguts com a ambaixadors de la Unió Europea i de les seves
polítiques de cooperació per al desenvolupament, en particular, en el marc de les
seves accions de cooperació descentralitzada a la Mediterrània;
 Que es reconegui el paper clau dels governs locals en la construcció de la pau,
en particular en la conca mediterrània, en línia amb la declaració de la
Conferència de Municipis per la Pau a la Mediterrània promoguda per
l'associació “d’Alcaldes per la Pau”.
Màntua, 17 de febrer de 2015
********** ”
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l‘Associació Arc Llatí.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 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 -
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Progrés Municipal (19), Partit Popular (3), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
6.- Dictamen de data 19 de maig 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.
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Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900,de 20 de abril, pel que
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització,
després del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses,
prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant
en la seva quantia com en les condicions d'execució.
Atès que la modificació de crèdits entre partides pressupostàries, sense modificar la
quantia total del pressupost, suposa un exercici de previsió sense transcendència
jurídica amb tercers.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 12/2015 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 d’un milió quatre-cents quaranta-vuit mil
vuit-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta-un cèntims (1.448.828,81 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’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
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aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre,
d’acord amb el Pla econòmic-financer aprovat en data 15 d’abril de 2015.
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran
definitivament aprovats.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (3) i d'Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de
43 vots a favor i 4 abstencions.
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
7.- Dictamen de data 20 de maig de 2015, que proposa aprovar la rectificació i
actualització de l’Inventari General Consolidat de la Corporació, amb referència a
30 d’abril de 2015.
Vist l’acord del Ple de data 30 d’abril de 2015, pel qual va ser aprovada la rectificació
de l’Inventari de l'exercici 2014, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre
de 2014.
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària,
ambdós de data 18 de maig de 2015.
Atès que cal que la Diputació de Barcelona aprovi la rectificació i actualització de
l’Inventari General Consolidat, que inclou els valors de la pròpia Corporació, dels seus
organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Organisme de Gestió
Tributària, Institut del Teatre i Patronat d’Apostes, i de la Xarxa Audiovisual Local, SL,
com a conseqüència de les eleccions locals que se celebraran el 24 de maig de 2015.
Atès que, respecte a la finalització del mandat és d’aplicació la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), a l’article 194 en els termes
previstos a l’article 42.3, en la seva redacció donada per la LO 8/1991 de 18 de març i
per la LO 13/1994, de 30 de març, que estableix expressament que el mandat dels
membres de les corporacions locals acaba en tot cas el dia anterior a la celebració de
les eleccions següents; i a l’acord de 10 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central,
que estableix que el mandat dels ajuntaments és de 4 anys des de la seva elecció, en
la forma establerta a l’article 194.1 en relació a l’article 42.3 de la LOREG, i atès que
és requisit indispensable per ostentar la condició de diputat/da la de ser regidor/a,
s’entén que el mandat de les diputacions conclou en la mateixa data que els
ajuntaments, finalitzant per tant amb data 23 de maig de 2015.
Vista la Circular 3/2015 de la Secretaria General de 12 de maig de 2015, en la qual es
fa constar que a partir del dia 23 de maig de 2015 finalitza el mandat electoral tant de
la Presidència com dels Diputats/des de la Corporació, que continuaran en funcions
per a actes de l’administració ordinària, és a dir, assumptes que essent corrents o
habituals requereixin d’una resolució administrativa, a fi que no resti paralitzada
l’activitat quotidiana de la Diputació.
Atès que, respecte a l’entrada en administració ordinària, l’article 194.2 de la LOREG,
determina que finalitzat el mandat dels membres de les corporacions locals, aquests
continuaran en funcions, només per realitzar actes d’administració ordinària, fins a la
presa de possessió dels nous electes, i que en cap cas podran adoptar acords per als
quals legalment es requereixi majoria qualificada.
Atès que la Diputació de Barcelona ha d’actualitzar continuadament l’Inventari General
Consolidat, així com també ha d’aprovar la seva rectificació, d’acord amb el que
estableixen l’article 32, punts 1 i 4, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni
de les administracions públiques; l’article 86 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’article 222.2 del Text
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refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i els articles 100 a 103, 105 i 106 del Reglament del patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en relació a l’article 34
de la Llei del patrimoni de les administracions públiques.
Atès que l’esmentada normativa estableix que la rectificació de l’Inventari s’ha de
verificar anualment sense limitar que es pugui realitzar en períodes inferiors i que, per
tant, ha estat decisió corporativa sotmetre la proposta de rectificació i actualització a
l’aprovació de l’òrgan plenari per tal de constatar els valors actuals a final del mandat
electoral.
Atès que l’aprovació de la rectificació i actualització de l’Inventari General Consolidat
de la Corporació amb referència a 30 d’abril de 2015 és un acte d’administració
ordinària, no inclòs en els supòsits de quòrum qualificat de la majoria absoluta
previstos a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local.
Vist el que disposa, pel que fa al procediment d’aprovació, l’apartat IV de la Circular de
la Secretaria General de 21 de gener de 2015, dictada de conformitat amb el que
estableix l’article 56.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROF), referent a les instruccions que s’han de tenir en compte com a conseqüència
de la finalització del mandat actual amb relació a les eleccions locals del 24 de maig de
2015, que determina que la rectificació i actualització de l’inventari de béns i drets de la
Corporació i organismes públics dependents, haurà de ser aprovada pel Ple de la
Diputació, com a molt tard, en la sessió ordinària del dia 25 de juny de 2015, havent-se
acordat posteriorment que la seva aprovació es durà a terme en la sessió ordinària del
dia 28 de maig de 2015.
Vist l’article 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’article 105.1 del Reglament
del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, segons els
quals correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de
l’inventari general.
Vist l’article 44.6 del Text refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
aprovat per acord plenari de 30 de gener de 2003 i modificat parcialment per acord
plenari de 26 de febrer de 2015 (publicats al BOPB el 18 de febrer de 2003 i el 15 de
maig de 2015, respectivament) el qual determina que, sense perjudici de les
competències conferides als organismes autònoms i les atribucions assignades als
seus òrgans de govern en virtut dels respectius Estatuts, el Ple podrà assumir-les en
qualsevol moment a iniciativa pròpia o en aquells supòsits en què per necessitat o
urgència ho demandi l’interès públic, competència que és previst exercir en relació
amb els inventaris dels organismes públics dependents.
Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la rectificació i actualització de
l’Inventari General Consolidat de la Corporació a data 30 d’abril de 2015, d’acord amb
el que consta en el resum següent:
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Resum informatiu de valors totals a 30 d’abril de 2015

Descripció
Diputació de Barcelona
Fundació Pública Casa
Caritat
Organisme de Gestió
Tributària
Institut del Teatre
Patronat d’Apostes
Xarxa Audiovisual Local, SL
VALORS GENERALS

Valor
Valor comptable
comptable net
net a 30/04/2015
2014
938.425.542,95 302.880.724,09
635.544.818,86 603.445.730,05

Valor Comptable
Base

Amortització
acumulada

75.117.855,52

31.055.308,69

44.062.546,83

44.188.749,68

19.642.063,46

7.572.260,03

12.069.803,43

11.997.806,07

42.646.152,14 22.636.348,00
402.464,80
276.173,97
7.233.170,75
5.175.383,66
1.083.467.249,62 369.596.198,44

20.009.804,14 19.927.217,25
126.290,83
126.290,83
2.057.787,09
2.149.568,32
713.871.051,18 681.835.362,20

Vist l’apartat 4.1.4.b) 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).
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la
situació de l’Inventari General Consolidat a 30 d’abril de 2015, el director sotasignat
proposa a l’Il·lm. Sr. President de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ Informe de la
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, l'aprovació dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR les altes, les baixes i els moviments patrimonials anotats a
l’Inventari General Consolidat de la Corporació durant el període de l’1 de gener al 30
d’abril de 2015.
Segon.- APROVAR, consegüentment, la rectificació i actualització de l’Inventari
General Consolidat de la Corporació a data 30 d’abril de 2015, de conformitat amb el
quadre resum que es reprodueix a continuació i amb els annexos i documentació
disponible en suport informàtic que s’acompanyen, d’acord amb el que disposen
l’article 32, punts 1 i 4, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques; l’article 86 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els articles 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 articles 100 a 103, 105 i 106 del Reglament del patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en relació amb l’article
34 de la Llei de patrimoni de les administracions públiques:
Resum informatiu de valors totals a 30 d’abril de 2015

Descripció
Diputació de Barcelona
Fundació Pública Casa
Caritat

Valor
Valor
Amortització Valor comptable
Comptable
comptable net
acumulada
net a 30/04/2015
Base
2014
938.425.542,95 302.880.724,09
635.544.818,86 603.445.730,05
75.117.855,52

31.055.308,69
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Resum informatiu de valors totals a 30 d’abril de 2015
Valor
Comptable
Base

Descripció
Organisme de Gestió
Tributària
Institut del Teatre
Patronat d’Apostes
Xarxa Audiovisual Local, SL
VALORS GENERALS

Amortització
acumulada

19.642.063,46

7.572.260,03

42.646.152,14 22.636.348,00
402.464,80
276.173,97
7.233.170,75
5.175.383,66
1.083.467.249,62 369.596.198,44

Valor
Valor comptable
comptable net
net a 30/04/2015
2014
12.069.803,43

11.997.806,07

20.009.804,14 19.927.217,25
126.290,83
126.290,83
2.057.787,09
2.149.568,32
713.871.051,18 681.835.362,20

Annex I.
- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 30 d’abril de 2015.
Annex II. Diputació de Barcelona.
-

Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2015.
Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2015.
Resum per llibre, epígraf i subepígraf a data 30 d’abril de 2015.
Resum per llibre, epígraf, subepígraf, centre i família a data 30 d’abril de 2015.
Imports d’activacions de l’1 de gener al 30 d’abril de 2015.
Imports d’imputacions de l’1 de gener al 30 d’abril de 2015.
Imports de baixes de l’1 de gener al 30 d’abril de 2015.
Relació d’actius a data 30 d’abril de 2015.
Relació de projectes activats de l’1 de gener al 30 d’abril de 2015.

Annex III. Fundació Pública Casa de Caritat.
-

Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2015.
Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2015.
Resum per llibre, epígraf i subepígraf a data 30 d’abril de 2015.
Resum per llibre, epígraf, subepígraf, centre i família a data 30 d’abril de 2015.
Imports d’activacions de l’1 de gener al 30 d’abril de 2015.
Imports d’imputacions de l’1 de gener al 30 d’abril de 2015.
Relació d’actius a data 30 d’abril de 2015.
Relació de projectes activats de l’1 de gener al 30 d’abril de 2015.

Annex IV. Organisme de Gestió Tributària.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2015.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2015.
Annex V. Institut del Teatre.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2015.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2015.
Annex VI. Patronat d’Apostes.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2015.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2015.
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Annex VII. Xarxa Audiovisual Local, SL.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2015.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 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 (19), Partit Popular (3), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).
Intervenció General
8.- Dictamen de data 15 de maig de 2015, que proposa donar-se per assabentat
de l’Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat
Pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, referit a 31 de març
de 2015.
Vistos els estats comptables corresponents a l’execució del primer trimestre dels
pressupostos de l'exercici 2015 de la Corporació i dels seus organismes autònoms,
ORGT, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, així
com els estats financers de la societat Xarxa Audiovisual Local (XAL), S.L.
Vistos, així mateix, els estats d’execució, també del primer trimestre d’enguany, dels
pressupostos i comptes anuals corresponents a les entitats públiques i societats,
respectivament, que conformen tot el sector públic de la Diputació de Barcelona.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats,
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer.
Atès que, per altra banda, l’article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de
l'any actual respecte de la del any anterior, tenint en compte els augments o
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà
ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a
l'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases
d'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens abans esmentats. No
obstant, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha considerat no necessari
informar de l’acompliment d’aquesta regla fiscal en fase d’execució pressupostària.
Atès que, finalment, l’article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat
financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les
despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts.
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En conseqüència, s’haurà de calcular i informar de l'acompliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament respecte de la previsió de la liquidació
del pressupost d’enguany en base a l’execució dels pressupostos i comptes anuals
corresponents al període abans esmentat. Els càlculs en qüestió s’hauran de realitzar
en termes consolidats pel que fa als ens considerats administracions públiques, i un
càlcul individualitzat pel que fa a l’entitat considerada de mercat.
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert si la
previsió de la liquidació del pressupost de 2015 dels capítols no financers, d’ingressos
i despeses, calculats en termes SEC i a nivell consolidat, es situa en una posició
d’equilibri o superàvit. En relació a l’objectiu del límit d’endeutament, caldrà tenir en
compte allò que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, i la
disposició final 31ª de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, en el
que fixa un límit màxim d’endeutament per a cada entitat local en un percentatge del
110% del seus ingressos ordinaris del pressupost. Pel dessota d’un percentatge del
75% no caldrà autorització prèvia de l’administració de tutela per disposar de nou
endeutament.
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del
seu pressupost.
La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments
practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i
despeses pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema
europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l’article 16.2 de
l'esmentat Reglament, així com la determinació de la capacitat o necessitat de
finançament.
En conseqüència, caldrà calcular l'acompliment de les dues regles fiscals esmentades
respecte dels objectius que s'han fixat per l'exercici actual, d'estabilitat pressupostària i
límit d'endeutament, en base als estats d’execució pressupostària i dels comptes
anuals a la fi del trimestre abans assenyalat. Els càlculs en qüestió s'hauran de
realitzar en termes consolidats, un cop s'hagin deduït les respectives transferències
internes entre els ens del sector públic DIBA. La consolidació assenyalada afectarà
només als ens que es consideren de no mercat, és a dir, aquells que obtenen el seu
finançament bàsicament a través de pagaments de caràcter obligatori. Les entitats
considerades de mercat avaluaran l'acompliment de les regles fiscals del present
exercici de forma individualitzada en base a l’execució als seus estats i comptes
anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, només el Patronat
d’Apostes es considera una entitat de mercat, tenint en compte que el seu finançament
no prové de transferències ni subvencions d’entitats públiques. La resta d’entitats del
sector públic es consideren administracions públiques o entitats de no mercat.
El ple de la Corporació va aprovar el dia 26 de març un pla econòmic i financer per a
l’exercici actual arran l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del
pressupost consolidat del sector administracions públiques de l’exercici 2014. En
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aquest pla es van estimar, pel que fa a les entitats considerades administracions
públiques, els ingressos i les despeses no financeres previstes per al present exercici
pressupostari. Tenint en compte la proximitat de l’elaboració d’aquell Pla, pel que fa a
aquest trimestre, s’han adoptat les mateixes estimacions de liquidació del pressupost
d’enguany que les adoptades en l’esmentat Pla.
En data 6 de maig d’enguany, la Interventora de la Corporació va signar el comunicat
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques corresponent a l’avaluació del
compliment de les regles fiscals de tot els sector públic de la Corporació relatives a
l’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament. Segons aquesta avaluació,
s’acompleixen les dues regles fiscals assenyalades, tant pel que fa a les entitats
considerades administracions públiques com a l’entitat considerada de mercat.
La present proposta es justifica en la necessitat de donar compliment de la normativa
vigent en matèria d’estabilitat pressupostària, raó per la qual la seva tramitació no es
pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
de la Diputació i del seu Sector públic i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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 de la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, per part de la Intervenció General d’aquesta Corporació de
data sis de maig d’enguany, corresponent a l’acompliment de les regles fiscals
d’estabilitat pressupostària i del límit d’endeutament, d’acord amb l’execució
pressupostària corresponent al primer trimestre d’enguany. Els objectius d’estabilitat
pressupostària i del límit d’endeutament es preveuen acomplir en l’esmentat exercici
tant pel que fa a les entitats considerades administracions públiques com per a l’entitat
considerada de mercat.
I el Ple en resta assabentat.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
9.- Dictamen de data 11 de maig de 2015, que proposa autoritzar la creació del
Projecte “Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals”.
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I. ANTECEDENTS
En sessió plenària extraordinària de 22 de desembre de 1994, el Ple de la Diputació
de Barcelona ratificà per unanimitat la creació del projecte “Cercle d’Amics dels Parcs
Naturals”, encarregant la seva gestió al Servei de Parcs Naturals, actual Gerència de
Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. El objectius principals
d’aquest projecte eren:
- Divulgar entre els seus socis els valors culturals i naturals dels espais protegits.
- Mantenir informats als seus socis de les activitats que es realitzaren als parcs i de
les notícies més rellevants que s’hi relacionaven.
- Donar facilitats econòmiques als seus socis per a la utilització dels equipaments i
serveis públics i privats dels parcs.
- Organitzar pels seus socis, activitats culturals, esportives, lúdiques i festives
relacionades amb els espais naturals protegits.
- Promoure i recolzar la participació voluntària dels seus membres en programes de
dinamització dels parcs naturals.
En el mateix acte d’aprovació, s’avalà la creació d’un logotip distintiu i les normes
internes de constitució, organització i funcionament del Cercle d’Amics.
D’acord amb la voluntat d’impulsar la participació voluntària, es va constituir un grup de
persones que desinteressadament participaren en tasques relacionades amb la gestió
i conservació dels parcs, organitzades en un primer moment per la Diputació en
coordinació amb els equips gestors dels parcs i des del 2003 coordinades per l’entitat
privada Fundació Societat i Cultura (FUSIC).
L’any 2012 des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat es va determinar no continuar amb
les activitats del Cercle d’Amics, però sí mantenir el projecte de voluntariat tot
considerar-lo una bona eina de foment de la solidaritat col·lectiva. En aquell moment,
el grup de voluntaris/àries estava format per tres-cents vint membres del Cercle
d’Amics.
Des del 2013 a l’actualitat, les activitats de voluntariat han estat gestionades per
l’Institut Àgora, empresa contractada a través de concurs públic amb la finalitat de
coordinar un total de 15 actuacions i una jornada formativa a l’any. Aquest contracte es
va signar en data 9 de gener de 2014 i té una durada de vint-i-quatre mesos
prorrogables de forma expressa fins a dotze mesos mes.
II. PROJECTE DE VOLUNTARIAT
Donada la continuació de les accions de voluntariat, malgrat el cessament de la resta
d’activitats que havien motivat la creació del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals, es
creu convenient formalitzar ara la creació d’un nou projecte que, sota el nom de Cercle
de Voluntaris dels Parcs Naturals, doni continuïtat a la important tasca realitzada al
llarg de gairebé 20 anys en l’àmbit del voluntariat. En aquest sentit, hereu del Cercle
d’Amics, el Cercle de Voluntaris manté alguns elements de l’etapa anterior com ara
part del nom i el logotip identificatiu.
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Al tractar-se, però, d’una nova etapa centrada en la creació i desenvolupament d’un
projecte exclusivament de voluntariat, el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals es
dota d’una nova conceptualització i un compromís de voluntariat com a pas previ a la
captació de nous voluntaris i voluntàries.
El Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals és un projecte de participació i
sensibilització ambiental obert a totes les persones amants de la natura i
compromeses amb la preservació dels espais que conformen la Xarxa de parcs
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Amb l’objectiu d’incrementar el coneixement i el respecte cap a aquest important
patrimoni natural, mitjançant el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals es pretén la
participació voluntària en la seva conservació, manteniment i difusió, contribuint a la
gestió i manteniment dels parcs amb accions puntuals i diverses.
Tal com s’ha fet esment a l’epígraf I, es plantegen unes 15 actuacions l’any amb
l’objectiu de realitzar accions puntuals de neteja i desembosc, replantacions,
arranjaments de camins, seguiment de fauna, suport a activitats de sensibilització
ambiental, esportives o culturals, entre d’altres.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les dades de les persones que han participat o participen en alguna
de les etapes del projecte queden recollides en el fitxer “Espais Naturals i Parcs” de
l’inventari corporatiu gestionat per la Diputació de Barcelona amb la única finalitat de
realitzar les gestions necessàries per a respondre a la petició d’adhesió al Cercle de
Voluntaris dels Parcs Naturals, tal com queda recollit en el corresponent formulari
d’adhesió (Annex IV).
L’inventari corporatiu va ser actualitzat l’any 2013, moment en que es va procedir a
donar de baixa de tots els fitxers existents (entre els que no constava cap fitxer amb el
nom de Cercle d’Amics dels Parcs Naturals, ni similar) i a la creació de l’actual
inventari.
Pel que fa a la utilització de les dades amb la finalitat de garantir la informació i
comunicació amb els actuals socis i sòcies del projecte, des de la unitat promotora
d’aquest, la Unitat de Programació Pedagògica i Divulgativa de la Gerència d’Espais
Natural, es va donar trasllat a l’Institut Àgora, com a nou gestor del projecte, del fitxer
informàtic amb les dades dels antics socis i sòcies del Cercle d’Amics dels Parcs
Naturals que continuen la seva activitat com a voluntaris en la nova etapa del projecte.
Aquesta informació, juntament amb les dades relatives a les noves adhesions,
conforma una nova base de dades anomenada “Cercle de Voluntaris” que està
gestionada directament pel nou contractista.
D’altra banda, pel que fa a la gestió de les dades personals per part de la Fundació
Societat i Cultura (FUSIC), antiga contractista del projecte, aquesta va donar trasllat,
amb ordre de destrucció, del fitxer físic i informàtic que contenia la informació relativa
als participants del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals a la Unitat de Programació
Pedagògica i Divulgativa que, seguint el protocol indicat per la responsable corporativa
de protecció de dades de la Diputació, ha de custodiar la informació durant un període
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de dos anys, per posteriorment procedir a destruir-la en el cas que des de l’arxiu
històric no s’estimi oportú guardar còpia d’aquests registres.
III. NORMATIVA APLICABLE

-

Article 45.2 – Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978.
Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos
naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el
medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.

-

Article 69 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim
Local.
1.

Les Corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.

2.

Les formes, mitjans i procediments de participació que les Corporacions
estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no podran en
cap cas menyscabar les facultats de decisió que corresponen als òrgans
representatius regulats per la Llei.

-

Llei estatal 6/1996, de 15 de gener, de Voluntariat.

-

Carta del Voluntariat de Catalunya, de 29 d’octubre de 1995, reconeguda pel
Parlament de Catalunya en la seva Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.

-

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.

Vista la competència en matèria organitzativa del Ple de la Diputació de Barcelona que
recull l’article 33,2,a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim
Local, així com l’Acord de Ple de data 22 de desembre de 1994, relatiu a la creació del
Cercle d’Amics dels Parcs Naturals.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el gerent de
Serveis d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de Ple de data de 22 de desembre de
1994 referit a la creació del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals.
SEGON.- AUTORITZAR la creació del
Naturals”.

Projecte “Cercle de Voluntaris dels Parcs
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TERCER.- APROVAR el logotip distintiu del Projecte “Cercle de Voluntaris dels Parcs
Naturals”, conforme al disseny que s’adjunta a aquest Dictamen (Annex I).
QUART.- APROVAR la nova conceptualització del Projecte “Cercle de Voluntaris dels
Parcs Naturals”, segons ANNEX II i el compromís de voluntariat, ANNEX III.
CINQUÈ.- FACULTAR expressament al diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, o persona en qui delegui, per a l’adopció
de quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a
la formalització i l’execució efectiva dels precedents acords.
SISÈ.- NOTIFICAR a Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària aquests Acords per al
seu coneixement i als efectes escaients relacionats amb la gestió de la marca.
ANNEX I AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 28 D’ABRIL DE 2015, RELATIU
A LA CREACIÓ DEL CERCLE DE VOLUNTARIS DELS PARCS NATURALS.
LOGOTIP IDENTIFICATIU.
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ANNEX II AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 28 D’ABRIL DE 2015,
RELATIU A LA CREACIÓ DEL CERCLE DE VOLUNTARIS DELS PARCS
NATURALS. CONCEPTUALITZACIÓ DEL PROJECTE.
Què és el Cercle?
El Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals és un projecte de participació i
sensibilització ambiental obert a totes les persones amants de la natura i
compromeses amb la preservació dels espais que conformen la Xarxa de Parcs
Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Així, amb l’objectiu d’incrementar el coneixement i el respecte cap a aquest important
patrimoni natural del nostre país, el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals promou i
vehicula la participació voluntària en la seva conservació, manteniment i difusió.
Les activitats del Cercle de Voluntaris estan impulsades i coordinades per la Diputació
de Barcelona. Es tracta d’un compromís recíproc que comporta uns drets i uns deures
a complir per ambdues parts.
Qui en pot formar part?
Persones entre 18 i 70 anys, compromeses amb la preservació de la natura en
general, i dels parcs naturals en particular, i disposades a dedicar part del seu temps a
la gestió i manteniment dels espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals.
Què fem?
Contribuïm a la gestió i manteniment dels parcs amb accions puntuals i diverses:
neteja i desembosc, replantacions, arranjament de camins, seguiment de fauna, suport
a activitats de sensibilització ambiental, esportives o culturals, etc.
Organitzem unes 15 actuacions l’any, en dissabte o diumenge, en algun dels dotze
espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals, sempre en coordinació amb els seus
equips gestors. Excepcionalment, aquestes accions poden tenir lloc en altres espais
naturals protegits de Catalunya.
Tots el voluntaris són convidats a prendre part, i cadascú decideix en quina activitat
participa, en funció de les seves preferències i disponibilitat.
Què demanem?
.- Estimar la natura.
.- Compromís i respecte pels objectius del Cercle de Voluntaris i les persones que en
formen part.
.- Dedicar un mínim de dues jornades l’any al projecte.
.- Seguir les instruccions, indicacions i recomanacions donades pels tècnics que
coordinen i dirigeixen les actuacions.
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Què oferim?
.- Prendre part en una activitat a l’aire lliure de conservació de la natura. Nosaltres
ens encarreguem de l’organització, de l’assegurança, del trasllat, de facilitar
l’equipament i les eines necessàries per a cada actuació i... també de l’esmorzar!
.- Conèixer de prop la realitat natural i patrimonial dels nostres parcs naturals, i les
persones que se’n fan càrrec.
.- Formació teòrica sobre la gestió i conservació dels espais naturals.
.- Formació pràctica de capacitació per a les tasques que es realitzen.
.- Conèixer i relacionar-se amb altres persones interessades per la natura i
compromeses en la seva preservació.
.- Avantatges en la utilització de serveis i equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals.
.- Informació puntual sobre la Xarxa de Parcs Naturals i les activitats que s’hi fan.
Drets de la persona voluntària
1. Rebre informació sobre la missió, funcionament i activitats del Cercle de Voluntaris
dels Parcs Naturals i els mitjans per fer-les.
2. Rebre la formació necessària per realitzar les tasques que li siguin encomanades.
3. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o voluntària davant de tercers i obtenir
certificació de la seva participació en les activitats del Cercle.
4. Participar en la presa de decisions que l’afectin per realitzar l’acció voluntària.
5. Ser tractada sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i
creences.
6. Rebre informació sobre les mesures de seguretat i salut requerides per al
desenvolupament de la tasca que li sigui assignada.
7. Ser coberta mitjançant una assegurança dels riscos derivats de l’activitat que du a
terme com a voluntària i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers
per raó de la seva activitat.
8. Ser compensada, si s’escau, per les despeses que suposi la prestació del servei
voluntari.
9. Desvincular-se quan vulgui.
Deures de la persona voluntària
1. Complir amb el compromís adquirit.
2. Inscriure’s en les activitats seguint les instruccions facilitades i complir els horaris
acordats.
3. No participar en activitats que depassin les seves condicions físiques, sobre tot en
el cas de patir alguna malaltia crònica que es pogués agreujar a l’hora de realitzar
treballs específics.
4. Informar a la coordinació del projecte de qualsevol incidència que tingui.
5. Dur a terme l’activitat amb responsabilitat, diligència i professionalitat; respectant les
normes internes de funcionament.
6. Observar les mesures de salut i seguretat establertes
7. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material. En queden al marge les
mostres de gratitud derivades de la relació personal que s’hagi pogut establir amb
les persones vinculades al projecte.
8. Mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir, en el
desenvolupament de la seva activitat, del beneficiari o d’altres persones.
9. Notificar amb antelació suficient la renúncia a la pertinença al Cercle de Voluntaris.
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Vols afegir-te al Cercle?
És molt senzill: només cal omplir i lliurar la sol·licitud d’adhesió. Es pot fer
directament des del nostre web, per correu electrònic o per correu postal.
Nosaltres ens posarem en contacte per donar-te tota la informació necessària abans
de formalitzar l’adhesió.
Si vols més informació, ens pots trobar a:
Tel.: 933 630 833; voluntarisparcs@diba.cat
Adreça postal: Gran Via de les Corts Catalanes, 274, 8è, 1ª. 08004 Barcelona
ANNEX III AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 28 D’ABRIL DE 2015
RELATIU A LA CREACIÓ DEL CERCLE DE VOLUNTARIS DELS PARCS
NATURALS. COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT.
Document de compromís amb el
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals
El Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals és un projecte de participació i
sensibilització ambiental que impulsa i coordina la Diputació de Barcelona.
Amb l’objectiu d’incrementar el coneixement i el respecte cap als espais que
conformen la Xarxa de Parcs Naturals, gestionats per la Diputació de Barcelona, el
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals promou i vehicula la participació voluntària en
la seva conservació, manteniment i difusió.
Totes les activitats de voluntariat que organitza el Cercle de Voluntaris dels Parcs
Naturals han estat demanades pels responsables dels parcs; són gestionades per
l’Institut Àgora, mitjançant concurs públic; i es desenvolupen en coordinació amb els
equips gestors dels espais protegits en què tenen lloc. Excepcionalment, aquestes
accions poden tenir lloc en altres espais naturals protegits de Catalunya.
Es tracta d’accions puntuals i diverses, com ara: neteja i desembosc, replantacions,
arranjament de camins, seguiment de fauna, suport a activitats de sensibilització
ambiental, esportives o culturals, etc.
De conformitat amb allò que estableix l’Art.9 de la Llei 6/1996 de 15 de gener de
Voluntariat i tenint com a marc la Carta del Voluntariat de Catalunya, amb aquest
document s’estableix el següent:
II. COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT
En /Na ....................................................................................................., major d’edat,
amb DNI núm. .................................... i domicili a ........................................................
.......................................................................................................................................
s’ofereix a realitzar, dins del marc del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals, i en
favor dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona, que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i gratuïta.
Es compromet a dedicar un mínim de dues jornades l’any a les activitats de voluntariat
del Cercle de Voluntaris.
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Aquesta prestació, que s’executarà durant els anys 2014 i 2015, es dedicarà
exclusivament a desenvolupar les tasques habituals del Cercle de Voluntaris
assenyalades més amunt i que no substitueixen els llocs de treball estables per a la
prestació de serveis.
Igualment, la realització d’aquest compromís no implica, en cap cas, l’existència de
relació laboral entre la persona voluntària i la Diputació de Barcelona.
III. DRETS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA
10. Rebre informació sobre la missió, funcionament i activitats del Cercle de Voluntaris
dels Parcs Naturals i els mitjans per fer-les.
11. Rebre la formació necessària per realitzar les tasques que li siguin encomanades.
12. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari o voluntària davant de tercers i
obtenir certificació de la seva participació en les activitats del Cercle.
13. Participar en la presa de decisions que l’afectin per realitzar l’acció voluntària.
14. Ser tractada sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició
i creences.
15. Rebre informació sobre les mesures de seguretat i salut requerides per al
desenvolupament de la tasca que li sigui assignada.
16. Ser coberta mitjançant una assegurança dels riscos derivats de l’activitat que du a
terme com a voluntària i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers
per raó de la seva activitat.
17. Ser compensada, si s’escau, per les despeses que suposi la prestació del servei
voluntari.
18. Desvincular-se quan vulgui.

1. Complir amb el compromís adquirit.
2. Inscriure’s en les activitats seguint les instruccions facilitades i complir els horaris
acordats.
3. No participar en activitats que depassin les seves condicions físiques, sobre tot en
el cas de patir alguna malaltia crònica que es pogués agreujar a l’hora de realitzar
treballs específics.
4. Informar a la coordinació del projecte de qualsevol incidència que tingui.
5. Dur a terme l’activitat amb responsabilitat, diligència i professionalitat; respectant les
normes internes de funcionament.
6. Observar les mesures de salut i seguretat establertes.
7. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material. En queden al marge les
mostres de gratitud derivades de la relació personal que s’hagi pogut establir amb
les persones vinculades al projecte.
8. Mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir, en el
desenvolupament de la seva activitat, del beneficiari o d’altres persones.
9. Notificar la renúncia a pertànyer al Cercle de Voluntaris.
V. FINALITZACIÓ DEL COMPROMÍS
El compromís de la persona voluntària finalitzarà:
1. Per renúncia de la persona voluntària.
2. Per l’acabament del període concertat.
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3. Per incompliment manifest de qualsevol part dels seus deures.
4. Per impossibilitat de compliment de la tasca o de les tasques ofertes.
Signatura de la persona voluntària:
A......................................, el........... de..............................de 2014
Protecció de dades personals
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s’informa a la persona interessada que la Diputació de Barcelona (amb adreça
postal: Rambla de Catalunya, 126; 08008 Barcelona), recollirà, en el fitxer “Espais
Naturals i Parcs”, i tractarà les dades personals d’aquest document exclusivament amb la
finalitat de realitzar el registre i les gestions necessàries de les persones voluntàries dels
Parcs Naturals. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre General de la Diputació de Barcelona.
ANNEX IV AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 28 D’ABRIL DE 2015,
RELATIU A LA CREACIÓ DEL CERCLE DE VOLUNTARIS DELS PARCS
NATURALS. FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CERCLE DE VOLUNTARIS DELS
PARCS NATURALS.

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 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 (19), Partit Popular (3), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
10.- Dictamen de data 11 de maig de 2015, que proposa aprovar l’adjudicació de
la contractació de la concessió demanial per a l’ús privatiu i explotació de les
vinyes i les terres de conreu de les finques de la Muntada i el Marquet de les
Roques, propietat de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del parc natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i l’ús de l’habitatge del mas de la Muntada com a
habitatge permanent familiar.
Vist l’expedient per a la contractació de la concessió demanial per a l’ús privatiu i
explotació de les vinyes i les terres de conreu de les finques de la Muntada i el
Marquet de les Roques, propietat de la Diputació de Barcelona dins l’àmbit del parc
natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i l’ús de l’habitatge del mas de la Muntada
com a habitatge permanent familiar, tramitat mitjançant un procediment de
concurrència, d’acord amb els articles 93.1 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les
administracions públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa
norma, els articles 218 i 273 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 59
i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, el qual va ser aprovat per dictamen 109/14 del Ple d’aquesta
Corporació en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2014.
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona el 2 d’octubre de 2014.
Atès que en data 6 de novembre de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, corresponent a la
documentació administrativa d’una única oferta corresponent al següent autònom:


Sr. Adrià Garriga Fonolleda

Atès que en data 13 de novembre de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, va procedir a l’obertura del sobre 2 de l’oferta admesa,
corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor.
Atès que en data 17 de febrer de 2015 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, va procedir a l’elevació de l’informe sobre els criteris de judici de valor
amb pluralitat de criteris de l’única empresa admesa, i per últim, en la mateixa sessió,
la Mesa va procedir a proposar l’adjudicació a la seva oferta, per ser l’única proposició
presentada en temps i forma d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Prescripcions Tècniques.
Vist l’informe de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor amb pluralitat
de criteris emès per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de l’Àrea de Territori i
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Sostenibilitat de data 3 de febrer de 2015, la part que interessa del qual es reprodueix
a continuació:
“.../... En data 6 de novembre de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, corresponent a la
documentació administrativa d’una única oferta corresponent al següent autònom:
 Sr. Adrià Garriga Fonolleda.
En data 13 de novembre de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de l’oferta admesa,
corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor.
El present informe, redactat pel gerent de serveis d’Espais Naturals, es refereix en
totes les seves consideracions tècniques al document sense data de títol
“Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació per a la concessió
demanial per a l’ús privatiu i explotació de les vinyes i les terres de conreu de
les finques de La Muntada i El Marquet de les Roques i l’ús d’habitatge del
Mas de La Muntada com habitatge permanent familiar al parc natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, presentada per Adrià Garriga Fonolleda”. Aquest
document, a partir d’ara serà el “document presentat pel licitador”.
Criteris de valoració que s’aplicaran en el present informe.L’apartat 2.3. del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions
Tècniques que han de regir la concessió demanial per a l’ús privatiu i explotació de
les vinyes i les terres de conreu de les finques de La Muntada i El Marquet de les
Roques i l’ús d’habitatge del Mas de La Muntada com habitatge permanent familiar,
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 24 de juliol de 2014 determina els
criteris que es tenen en compte en el present informe i la valoració fins a un màxim
de 45 punts, tal i com es reprodueixen a continuació:
- Projecte agrícola de la vinya: Utilització de varietats autòctones, pràctiques
agroecològiques, adobs naturals, descripció detallada dels mètodes de treball,
aplicació d’una tecnologia o pràctica novedosa:
- Fins a 9 punts
- Proposta de gestió agrícola de l’hort: Incorporació d’aspectes formatius i
pedagògics. Es tindrà en compte amb especial interès les activitats formatives i
pedagògiques de caire mediambiental, i les activitats adreçades a complementar
els currículums reglats dels cicles formatius:
- Fins a 9 punts
- Proposta de gestió agrícola dels erms: Plantació de varietats autòctones de
secà, incorporació de terres de producció:
- Fins a 9 punts
- Es valorarà la seva viabilitat econòmica:
- Fins a 9 punts
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- Incorpora i detalla totes les despeses (costos de plantació, de producció,
amortitzacions) i tots els guanys (habitatge, producció)
5 punts
- Incorpora, com annex, l’estudi econòmic de les activitats complementàries,
d’acord amb l’apartat 3.5 dels presents plecs.
4 punts
- Qualitat tècnica del projecte d’activitats complementàries d’acord amb l’apartat
3.5 dels presents plecs. Es tindrà en compte amb especial interès la realització
d’activitats relacionades amb l’agricultura als horts a la vinya, activitats de caire
pedagògic o formatiu adreçades al públic en general en temàtiques referides al
conreu de la terra i a pràctiques sostenibles amb possibilitat d’allotjament per a
grups, activitats ramaderes i l’organització de cursos i tallers de recuperació de
pràctiques agrícoles sostenibles, respectuoses amb el medi, de conservació de
la biodiversitat cultivada i amb la utilització eficient dels recursos energètics.
- Fins a 9 punts
Consideracions prèvies a l’aplicació dels criteris de valoració.
L’apartat 1. del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions
Tècniques defineix que l’objecte de la concessió demanial rau en el manteniment
del potencial agrícola, la conservació de sol i l’augment del valor patrimonial de les
finques de La Muntada i El Marquet de les Roques. Per a conseguir aquests
objectius, els successius subapartats descriuen els treballs a realitzar en la vinya,
l’hort i els erms així com les tasques de manteniment en el Mas de la Muntada.
L’apartat 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions
Tècniques determina que el licitador té a possibilitat de proposar la realització
d’activitats complementàries en les finques de La Muntada i El Marquet de les
Roques, i les descriu en el subapartat 3.5. com a “no obligatòries” .Aquest
subapartat relaciona les activitats complementàries de la manera següent:
 Activitats pedagògiques amb possibilitat d’allotjament per a grups.
 Activitats formatives sobre agricultura als horts o a la vinya.
 Activitats de caire pedagògic o formatiu adreçats al públic en general en
temàtiques referides al conreu de la terra i a pràctiques sostenibles.
 Activitats ramaderes, d’acord amb els criteris fixats per la Diputació de
Barcelona.
 Podrà organitzar cursos, tallers i activitats formatives relacionades amb la
recuperació de pràctiques agrícoles sostenibles, respectuoses amb el medi, de
conservació de la biodiversitat cultivada i amb la utilització eficient dels recursos
energètics.
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Aplicació dels criteris de valoració.Projecte agrícola de la vinya: Utilització de varietats autòctones, pràctiques
agroecològiques, adobs naturals, descripció detallada dels mètodes de treball,
aplicació d’una tecnologia o pràctica novedosa
El document presentat pel licitador acredita coneixements pràctics i experiència en
el cultiu de la vinya incorporant diversos annexes justificatius, proposa
detalladament l’escandall d’operacions pel cultiu de varietats autòctones i
practiques agroecologiques com l’aplicació d’adobs en verd i metodologies de cultiu
poc habituals, com ara la tracció animal o el despampolat a l’empara de
l’aprofitament ramader de les parcel·les. La proposta culmina amb la iniciativa de
venda de vi embotellat. El document presentat pel licitador cobreix per tant tots els
aspectes desglossats en l’apartat 2.3. de Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Prescripcions Tècniques i en aquest apartat se li atorguen els 9
punts.
Proposta de gestió agrícola de l’hort: Incorporació d’aspectes formatius i
pedagògics. Es tindrà en compte amb especial interès les activitats formatives i
pedagògiques de caire mediambiental, i les activitats adreçades a complementar els
currículums reglats dels cicles formatius.
El document presentat pel licitador proposa que l’hort sigui ocupat per una plantació
de fruiters sense mes detall agronòmic ni econòmic que la desenvolupi. Supedita
l’entrada en funcionament de l’hort a l’establiment del conreu de la vinya i el
funcionament de l’alberg-aula on, mes endavant, proposa realitzar activitats
complementaries.
El document presentat pel licitador no desenvolupa cap proposta de gestió agrícola
de l’horta amb finalitats productives. En canvi, si que proposa l’ús de l’hort per
desenvolupar activitat formatives de caire mediambiental que defineix amb detall en
documents annexes, i en consideració d’aquest fet se li atorguen 3 punts
Proposta de gestió agrícola dels erms: Plantació de varietats autòctones de secà,
incorporació de terres de producció
El document presentat pel licitador proposa destinar els ermots per pasturar el
ramat millorant-los amb la sembra de lleguminoses de les quals no determina ni
espècie ni varietat ni detalla les operacions de conreu ni l’estudi econòmic de la
seva gestió.
El document presentat pel licitador no fa, per tant, cap proposta detallada de la
gestió agronòmica de les prop de 7 hectàrees d’erms de les finques de La Muntada
i El Marquet de les Roques, ni fa cap proposta d’aprofitament d’altres superfícies
ermes ni cap altra tipus de proposta adreçada a protegir els sols d’aquestes finques,
per la qual cosa se li atorguen 0 punts.
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Viabilitat econòmica.
Incorpora i detalla totes les despeses (costos de plantació, de producció,
amortitzacions) i tots els guanys (habitatge, producció)
El document presentat pel licitador conté un estudi econòmic de la vinya en totes
les fases del cultiu i de la producció i comercialització del producte vinícola
proposant la venda de vi embotellat i obtenint com a resultat una amortització en 5
anys de les despeses d’implantació del cultiu. També incorpora un quadre de
viabilitat econòmica de l’Alberg-aula de natura en La Muntada que inclou un valor
alçat del cost de manteniment del Mas.
Tanmateix el document presentat pel licitador no fa cap anàlisi econòmica de la
gestió de l’hort ni dels erms ni desglossa de manera detallada les despeses de
manteniment del Mas. Per tant, la proposta fonamenta la viabilitat econòmica del
projecte d’explotació de les vinyes i terres de conreu únicament en la viticultura i la
comercialització del vi. Se li atorguen 0 punts en aquest primer subapartat, per quan
l’estudi econòmic no incorpora de manera consolidada la totalitat de les activitats
que s’han de dur a terme per a complir amb l’objecte de la concessió .
Incorpora, com annex, l’estudi econòmic de les activitats complementàries, d’acord
amb l’apartat 3.5 dels presents plecs.
El document presentat pel licitador proposa un seguit d’activitats complementàries
la qualitat tècnica de les quals serà valorada posteriorment. L’estudi econòmic
d’aquestes activitats no obligatòries es complert i exhaustiu quan a ingressos i
despeses generats per les activitats i justificació de tarifes per lloguers i serveis. No
fa tampoc una anàlisi econòmica consolidada de totes les activitats però al no ser
exhaustiva la llista de l’apartat 3.5. del Plec de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions Tècniques no es significativa aquesta anàlisi pel caràcter, obviament
positiu, dels seus resultats. Se li atorguen 4 punts en aquest subapartat.
La summa de la puntuació atorgada en els dos subapartats es de 4 punts.
Qualitat tècnica del projecte d’activitats complementàries d’acord amb l’apartat 3.5
dels presents plecs. Es tindrà en compte amb especial interès la realització
d’activitats relacionades amb l’agricultura als horts a la vinya, activitats de caire
pedagògic o formatiu adreçades al públic en general en temàtiques referides al
conreu de la terra i a pràctiques sostenibles amb possibilitat d’allotjament per a
grups, activitats ramaderes i l’organització de cursos i tallers de recuperació de
pràctiques agrícoles sostenibles, respectuoses amb el medi, de conservació de la
biodiversitat cultivada i amb la utilització eficient dels recursos energètics
El document presentat pel licitador fa una amplia proposta d’execució d’activitats
que va més enllà de la relació de l’apartat 3.5. dels Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques. Descriu programes de
pernoctació de grups i famílies per estades i camps de treball, activitats culturals i
esportives i les relaciona quan li es possible amb l’activitat agropecuaria de les
finques de La Muntada i El Marquet de les Roques amb especial consideració de

120

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

l’ús formatiu de l’hort. La qualitat tècnica del projecte d’activitats complementàries
permet atorgar-li 8 punts ja que de la relació d’activitats d’especial interès del
present apartat de la valoració, només manquen propostes sobre utilització eficient
de recursos energètics.
Conclusió
La puntuació final obtinguda pel document presentat pel licitador com a summa dels
punts dels diferents àmbits definits en l’apartat 2.3. del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i
Prescripcions Tècniques es de 24 punts que representen un 53,33% de la
puntuació màxima de 45 punts. D’acord amb desglossament següent:
Projecte agrícola de la vinya: Utilització de varietats autòctones, pràctiques
agroecològiques, adobs naturals, descripció detallada dels mètodes de treball,
aplicació
d’una
tecnologia
o
pràctica
novedosa
.......................................................
9 punts
Proposta de gestió agrícola de l’hort: Incorporació d’aspectes formatius i
pedagògics. Es tindrà en compte amb especial interès les activitats formatives i
pedagògiques de caire mediambiental, i les activitats adreçades a complementar
els
currículums
reglats
dels
cicles
formatius
..............................................................................................
3 punts
Proposta de gestió agrícola dels erms: Plantació de varietats autòctones de
secà, incorporació de terres de producció .............................................................
0 punts
Viabilitat econòmica:
Incorpora i detalla totes les despeses (costos de plantació, de producció,
amortitzacions)
i
tots
els
guanys
(habitatge,
producció)............................................
0 punts
Incorpora, com annex, l’estudi econòmic de les activitats complementàries,
d’acord
amb
l’apartat
3.5
dels
presents
plecs
...............................................................
4 punts
Qualitat tècnica del projecte d’activitats complementàries d’acord amb l’apartat
3.5 dels presents plecs. Es tindrà en compte amb especial interès la realització
d’activitats relacionades amb l’agricultura als horts a la vinya, activitats de caire
pedagògic o formatiu adreçades al públic en general en temàtiques referides al
conreu de la terra i a pràctiques sostenibles amb possibilitat d’allotjament per a
grups, activitats ramaderes i l’organització de cursos i tallers de recuperació de
pràctiques agrícoles sostenibles, respectuoses amb el medi, de conservació de
la biodiversitat cultivada i amb la utilització eficient dels recursos
energètics................................................................
8 punts
TOTAL .................................................................................................................
24 punts
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Un cop realitzada la valoració, el tècnic sotasignat proposa a la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat l’adjudicació de la concessió
demanial per l’ús privatiu i explotació de les vinyes i les terres de conreu de les
finques de la Muntada i el Marquet de les roques i l’ús d’habitatge del mas de la
Muntada com habitatge permanent familiar, al parc natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, al Sr. Adrià Garriga Fonolleda. .../...”
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles
93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, els
articles 218 i 273 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 57 i següents del
Reglament de patrimoni dels ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Atès que es tracta d’una proposta de concessió demanial de durada superior a quatre
anys i el valor del bé no supera el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, requisit
aquest últim necessari per a l’adopció de l’acord per majoria absoluta del Ple,
conforme al previst a l’article 47.2.j) de la LBRL. Sent, en aquest supòsit l’òrgan
competent el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria simple.
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat
en ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple d’aquesta Corporació,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta d’adjudicació de la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 17 de febrer de 2015, la
concessió demanial per a l’ús privatiu i explotació de les vinyes i les terres de conreu
de les finques de la Muntada i el Marquet de les Roques, propietat de la Diputació de
Barcelona dins l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i l’ús de
l’habitatge del mas de la Muntada com a habitatge permanent familiar, al Sr. Adrià
Garriga Fonolleda, amb NIF 34761101-M.
Segon.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents
a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació.
Quart.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 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 (19), Partit Popular (3), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(2).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1. 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.
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 3531 al
4814, ambdós inclosos, de l’any 2015, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 9 i 30 d’abril de 2015.
2. Precs
La Presidència dóna la paraula al Portaveu del Grup d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Mañas, qui diu: Gràcies senyor
president. Voldríem fer un prec tant al Govern com a vostè. Davant les informacions
aparegudes sobre el fet que la Diputació de Barcelona ha atorgat prop d’un milió
d’euros a empreses en l’apartat de polítiques de cooperació al desenvolupament, els
agrairíem que es pogués convocar una Junta de Portaveus extraordinària en la qual es
pogués donar una explicació detallada d’aquestes ajudes i valorar quins programes
sustenten aquestes subvencions. Gràcies.
La Presidència diu: Convocarem la Junta de Portaveus i hi aportarem tota la
documentació necessària perquè tot això és faltar a la veritat. De fet, convocarem una
sessió extraordinària.
3. Preguntes
La Presidència dóna la paraula a la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya – Progrés Municipal, Sra. Díaz, qui diu: En el mateix sentit, president. Per
preguntar precisament sobre aquestes informacions, aparegudes en algun mitjà de
comunicació, on s’afirma, d’una banda, que s’han produït unes pràctiques
suposadament irregulars en el repartiment d’aquests fons destinats a cooperació, però
d’altra banda, avui mateix també hem conegut l’existència d’un informe de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona on treballadors i treballadores de la Direcció de Serveis de
Relacions Internacionals denuncien pràctiques de mobbing. Per tant, volíem disposar,
per una banda, d’aquest informe de riscos laborals per tal de conèixer exactament
quines són aquestes denúncies i quins en són els testimonis, i, per una altra banda, a
part d’aquestes pràctiques de mobbing, que podrien tenir l’origen en les reserves
tècniques que havien explicat aquestes pràctiques irregulars, volem conèixer com s’ha
produït, efectivament, des de 2012, aquest repartiment i quins han estat els criteris per
fer la distribució d’aquestes partides. I amb aquestes preguntes, una, referent a aquest
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informe que hem conegut per la premsa, i l’altra, referent a la distribució d’aquests fons
i aquestes partides, volem saber si, efectivament, el director, Sr. J.C., que seria el
responsable principal de tot això, en aquest sentit, ha cessat quatre caps d’àrea en
tres anys. Per tant, aquestes serien les preguntes i, tot i que estem en l’apartat de
preguntes, sí que ens afegiríem, veig que no hi ha cap problema, a aquesta petició de
convocar una Junta de Portaveus per tal que ens donin totes les explicacions i puguem
tenir, de primera mà, la informació del Govern de la Diputació.
La Presidència respon dient: Ja hem dit que convocarem la Junta de Portaveus. I, per
respondre-li les preguntes, té la paraula el senyor Garcia Cañizares, qui és, a més, la
persona adient.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. Garcia
Cañizares, qui diu: En tot cas, no ho faré com a portaveu de CiU sinó com a diputat,
en funcions, responsable de les relacions internacionals. Bé, no s’ha produït cap
irregularitat. Aquesta és una de les poques coses que diré contundentment. No hi ha
cap irregularitat a la Direcció de Relacions Internacionals. El portaveu d’ICV demanava
una Junta de Portaveus, que convocarem, jo la presideixo, per explicar aquestes
informacions.
Es va fer, a la Direcció de Relacions Internacionals, una aposta per canviar el seu
sistema de funcionament, sobretot perquè crèiem que els canvis de govern suposaven
i suposen canvis d’actitud i de maneres de treballar, cosa que no vol dir que, després
del canvi de sistema, tothom estigui d’acord, però el que sí vol dir és que s’ha seguit
tot el que demana el funcionament, per la qual cosa cap acord que es prengui en
l’àmbit de relacions internacionals no arriba a ser efectiu si no ha passat pels estadis
que ha de passar: proposta - informe jurídic de la Secretaria General - informe de la
Intervenció General. Per tant, tot allò que s’ha atorgat sempre ha estat portat
immaculadament, com sempre es fa amb totes les qüestions en aquesta casa. I no
s’ha aprovat res aleatòriament. I una darrera cosa, on no m’explicaré massa: es va
obrir un expedient d’informació reservada, ja he explicat això a algun portaveu, i, clar,
si el que estàs fent, a partir d’unes declaracions fetes per algú, és obrir un expedient
d’informació reservada no es poden treure conclusions abans de tancar-lo, per la qual
cosa estem en aquesta situació. Hi haurà un resultat final, ja hi ha un instructor
nomenat, però jo, com a diputat delegat, vull posar de manifest aquí que estic
absolutament convençut que tota la feina que s’ha fet s’ha fet d’una manera
absolutament legal, com es fan les coses a la Diputació, i assumeixo tota la
responsabilitat si no és així.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 20 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General
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