Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2015

A la ciutat de Barcelona, l’1 d’octubre de 2015, a les 12 hores i 5 minuts es reuneix al
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de primera
convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta
senyora Mercè Conesa i Pagès i amb l’assistència del vicepresident primer, senyor
Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa,
vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals, vicepresidenta quarta, senyora
Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil, i amb les
diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i
Agut, Blanca Arbell i Brugarola, Jaume Asens i Llodrà, Montserrat Ballarin i Espuña,
Jordi Ballart i Pastor, Jesús Calderer i Palau, Jaume Ciurana i Llevadot, Ana Maria del
Puy del Frago i Bares, Pilar Díaz i Romero, Joaquim Jesús Duran i Redondo, Jordi
Fàbrega i Colomer, Teresa Maria Fandos i Payà, Joaquim Forn i Chiariello, Miquel
Forns i Fusté, Arnau Funes i Romero, Rosa Funtané i Vilà, Maria de los Angeles
Gallardo i Borrega, Antoni García i Acero, Xavier García Albiol, Joan Carles García i
Cañizares, Isabel García i Ripoll, Miquel González i Monforte, Rafael Homet i Ventayol,
Miguel Angel Ibañez i Giner, Valentí Junyent i Torras, Oriol Lladó i Esteller, Núria
Marín i Martínez, Laura Martínez i Portell, Josep Monràs i Galindo, Josep-Ramon Mut i
Bosque, Laura Pérez i Castaño, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Sònia Recasens i
Alsina, Manuel Reyes López, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera Macia, Carles
Rodríguez i Herencia, Maria Rovira i Torrens, Carlos Ruíz i Novella, Eulàlia Sabater i
Díaz, Josep Salom i Ges, Alexandra Sevilla i Oliveras, Sonia Sierra i Infante, Lluís
Tomás i Moreno i Salvador Tovar i Funes.
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
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 per la
senyora Presidenta, 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 la sessió extraordinària constitutiva de data 15 de juliol i
de la sessió extraordinària de data 29 de juliol de 2015.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2. Dictamen de la presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió
Especial de Comptes, així com de la integració dels/de les diputats/des en
cadascuna d’aquestes Comissions.
Servei de Programació
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 15/2015 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2015, que recull
crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit, així com
aprovar l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2015 i del Pla d’inversions
2015 i donar-se per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del RD
1463/2007, de 2 de novembre, i d’acord amb el Pla econòmic-financer de la
Diputació de Barcelona.
Organisme de Gestió Tributària
4. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació, acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
5.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació i la modificació de la
delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canovelles a favor de la Diputació
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.

6.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació,
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.

7. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació, acordada
pel Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
8. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació i de la clarificació de la
delegació, acordada per l'Assemblea General de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals.
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9.

Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació,
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació i la modificació de la
delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació,
acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació,
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic municipals.
13. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació,
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic municipals.
14. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació,
acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Ullastrell a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1. Moció que presenten conjuntament els Grups CUP-PA, CiU i ERC-AM
Diputació de Barcelona, sobre l’organització territorial de Catalunya.

de la

2. Proposta d’acord-Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de
Barcelona, sobre l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Xarxa de Municipis
Acollidors.
3.

Moció que presenten els Grups CiU, ERC-AM, PSC-CP, Entesa, C’s i CUP-PA de
la Diputació de Barcelona, de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la mediterrània.

4.

Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, per demanar
l’aturada de diversos plans urbanístics impulsats al Parc Natural del Montseny i de
suport a les al·legacions presentades per la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny (CSM)
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5. Moció que presenten els Grups CiU, ERC-AM i CUP-PA de la Diputació de
Barcelona, d’adhesió d la Diputació de Barcelona a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
6.

Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, amb l’adhesió
dels Grups CiU, ERC-AM, ENTESA, C’s, PP i CUP-PA de suport als treballadors i
a les treballadores de l’empresa Inovyn-Solvay.

7.

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.

8.

Precs

9.

Preguntes

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de les actes de la sessió extraordinària constitutiva de data 15 de
juliol i de la sessió extraordinària de data 29 de juliol de 2015. La senyora
Presidenta, i en relació amb les actes de la sessió extraordinària constitutiva de data
15 de juliol i de la sessió extraordinària de data 29 de juliol de 2015, pregunta als
assistents si existeix alguna objecció o esmena, i no assenyalant-se’n cap, s’aproven
dites actes per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de la presidència de data 23 de setembre de 2015, pel qual es
proposa donar-se per assabentat de la composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així com de
la integració dels/de les diputats/des en cadascuna d’aquestes Comissions.
I. Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària
el dia 15 de juliol de 2015, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments dels/de
les Diputats/des que corresponen a les catorze juntes electorals de zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes
electorals han lliurat a la Diputació de Barcelona.
II. Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
es va procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona
en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment establert
en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general;
qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec de Presidenta de la Diputació de
Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i
deures que, com a tal, li pertoquen.
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III. Vist que els articles 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL); 89.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i 12 del
vigent Reglament orgànic d’aquesta corporació, estableixen la necessitat de crear uns
òrgans complementaris de caràcter col·legiat que tinguin per objecte l’estudi, l’informe
o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com
la competència sobre el seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de
Govern i dels Diputats o Diputades que ostenten les delegacions.
IV. Atès que a les Comissions Informatives i de Seguiment esmentades s’ha d’afegir la
Comissió Especial de Comptes, a la qual li correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels
comptes anuals de la corporació, tot això de conformitat amb els articles 116 de la
LRBRL, 58 del TRLMRLC, i 15.3 del vigent Reglament orgànic de la corporació.
V. Atès que el Ple de la Diputació, en sessió celebrada el 29 de juliol de 2015 i
mitjançant Acord núm. 128/15, va acordar la creació de les Comissions Informatives i
de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió especial de
caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL, societat mercantil
unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple corporatiu, per tal de
facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració de la societat.
VI. Atès que, l’esmentat Acord núm. 128/15, en el punt quart de la seva part
dispositiva, acorda que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple
dret en les Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de
Comptes amb el següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al
Ple:
1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25,
inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups
polítics serà el següent:








Convergència i Unió .......................................................................... 7
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal .................... 6
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés ......... 5
ENTESA ............................................................................................ 4
Partit Popular .................................................................................... 1
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía ................................................ 1
Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu ....................................... 1

2. Respecte a la resta de Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de
membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres
de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:






Convergència i Unió .......................................................................... 5
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal .................... 4
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés ......... 3
ENTESA ............................................................................................ 2
Partit Popular .................................................................................... 1
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Ciutadans - Partido de la Ciudadanía ............................................... 1
Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu ....................................... 1

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment
dels membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, sense perjudici
d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
VII. Vistes les comunicacions trameses pels grups polítics CiU, ERC-AM, PSC-CP,
ENTESA, PP, CUP-PA i C’s, mitjançant les quals comuniquen els seus representants
en les diferents Comissions Informatives i de Seguiment.
VIII. Atès que en data 23 de setembre de 2015 s’ha presentat un escrit signat pel
president del grup polític CiU, en el Registre General de entrada de la Diputació de
Barcelona núm. 1500053337, en què sol·licita un canvi dels membres de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones, en el sentit que es procedeixi a
nomenar com a membre de ple dret el Sr. Jesús Calderer i Palau, en lloc del Sr.
Valentí Junyent i Torras.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de
Seguiment d’aquesta corporació estan integrades, en proporció al número de
membres de ple dret que correspon proporcionalment a cada grup polític en la forma
aprovada pel Ple, per les/els Diputades/Diputats:
I. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’HISENDA, SERVEIS GENERALS i
RECURSOS HUMANS, que estarà integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el
President.
President:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
informació i per delegació de la Presidenta d’aquesta corporació.

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
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b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

II. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE TERRITORI i SOSTENIBILITAT,
que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el President.
President:

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. de la
Diputació de Barcelona i per delegació de la Presidenta
d’aquesta corporació.

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
4. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
3.Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
2. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
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d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras
2. Il·lma. Sra. Maria Gallardo Borrega

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

III. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President.
President:

Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Vicepresident 2on. de la
Diputació de Barcelona i per delegació de la Presidenta
d’aquesta corporació.

Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
2. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
3. Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
4. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
3. Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo
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IV. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT CULTURA, EDUCACIÓ i
ESPORTS, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el President.
President:

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident 3er. de la Diputació
de Barcelona i per delegació de la Presidenta d’aquesta
corporació.

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
3. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
4. Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà
5. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola

c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
2. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
3. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Maria Gallardo Borrega
2. Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

f) C’s

1. Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante

g) CUP-PA

1. Sra. Eulàlia Sabater i Diaz

V. COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES,
que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la Presidenta.
Presidenta:

Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta 4ta. de la
Diputació de Barcelona i per delegació de la Presidenta
d’aquesta corporació.

Vocals:
a) CiU

1. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
2. Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
3. Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà
4. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero
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c) PSC-CP

1. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
2. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
3. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
2. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner

g) CUP-PA

1. Sra. Maria Rovira i Torrens

Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT que les Comissions Informatives i de
Seguiment abans assenyalades, tindran per objecte l’estudi, l’informe o la consulta
dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les
matèries de la corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, també informarà
d’aquells assumptes tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT que la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES restarà integrada per les/els Diputades/Diputats següents, que estarà
integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el President.
President:

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Vocals:
a) CiU

1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
2. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
6. Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch

b) ERC-AM

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vila
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés
5. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
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d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
3. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

e) PP

1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència
efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la Comissió
Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la corporació, en la quantia i
condicions que aquest estableixi.
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, a totes les Àrees de la corporació, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la
Tresoreria, als efectes legals oportuns.
I el Ple en resta assabentat.
Servei de Programació
3.- Dictamen de data 17 de setembre de 2015, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 15/2015 al Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per a l'exercici 2015, que recull crèdits extraordinaris, suplements de
crèdit i transferències de crèdit, així com aprovar l’actualització del Pla
estratègic de subvencions 2015 i del Pla d’inversions 2015 i donar-se per
assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del RD 1463/2007,
de 2 de novembre, i d’acord amb el Pla econòmic-financer de la Diputació de
Barcelona.
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.
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Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Vista la disposició addicional novena del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre,
de mesures de sostenibilitat financera de las comunitats autònomes i entitats locals i
altres de caràcter econòmic sobre el destí del superàvit de las entitats locals
corresponent a 2014.
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de
pressupost.
Vist el Pla econòmic-financer, el qual ha estat aprovat per l’òrgan de tutela financera
de la Comunitat Autònoma en data 15 d’abril de 2015.
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la
modificació de crèdit alteri las previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions),
s’insti la modificació dels esmentats instruments.
Vist que 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.
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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 Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. APROVAR la modificació de crèdit 15/2015 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 dos milions quaranta-un mil nou-cents
seixanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (2.041.965,55 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
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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La Presidència, cedeix l’ús de la paraula el Diputat del Grup CUP-PA, Sr. Duran, qui
diu: El Grup Polític de CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona no donarà
suport a aquesta modificació de crèdit per diversos motius. Principalment, perquè
hem contemplat que aquesta preveu una subvenció de 30.000 euros a una entitat
anomenada PROBIT SOCCER, SL, una societat limitada dedicada al futbol platja
professional. En el seu moment, a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea, ja
vam demanar-ne informació i se’ns va facilitar.
Nosaltres entenem, amb aquesta modificació, que vostès fan crèdits extraordinaris, fan
suplements de crèdit, fan transferències de crèdit i, clar, com aquestes modificacions
afecten directament el Pla d’inversions i de subvencions 2015 d’aquesta casa, posats
a modificar o a suplementar, creiem que aquesta casa hauria de donar de baixa la
consignació de 70.000 euros al Centre d’Estudis Jordi Pujol. Considerem que, a data 1
d’octubre de 2015, és indigne d’aquesta casa que s’assigni ni un sol euro a un centre
amb aquest nom.
Igualment, considerem que s’hauria de replantejar l’import destinat a la cooperació
internacional directa, consignat en 808.942 euros. Igualment, en aquest Pla
d’inversions i subvencions, creiem que s’haurien de considerar a la baixa, evidentment,
totes les aportacions que es fan a comunitats religioses i que hi ha altres espais,
associacions i fundacions, com ara la de Paco Candel, que tan sols té 3.000 euros.
Igualment, considerem que s’hauria de replantejar l’aportació de 2.000.000 d’euros al
Circuit de Catalunya o la de 158.000 euros al Reial Club de Polo. Examinant aquesta
documentació, que forma part integrant d’aquest dictamen, observem poca inversió en
el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Des de la CUP-Poble Actiu
apostem per la revitalització del teixit productiu de la nostra província. Una altra partida
que creiem que s’hauria de reconsiderar és l’aportació -ja en parlarem, posteriorment,
en la moció referent als atacs urbanístics al Parc del Montseny- de 100.000 euros per
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a la creació de l’Observatori del Turó de l’Home, amb un acord amb el Servei
Meteorològic de Catalunya, que el que fa directament és trinxar el territori. Finalment,
sobta i crida l’atenció que en tot el 2015, l’única construcció d’una biblioteca, amb una
aportació de 2.400.000 euros, hagi estat la biblioteca de Martorell.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Entesa, Sr. Funes, qui diu: Bon dia,
gairebé bona tarda, a tothom. Per no insistir en algunes coses que ja ha explicat el
portaveu que m’ha precedit, per a nosaltres és un tema urgent en aquest mandat que
abordem quan fem les modificacions de crèdit, unes modificacions de crèdit enormes
on hi ha molts temes, moltes activitats, moltes subvencions directes, moltes coses que
tenen a veure amb l’activitat municipal i amb subvencions a municipis. Entenem que és
un gran repte per a aquesta corporació replantejar-se com fa les modificacions de
crèdit i, especialment, les subvencions directes i algunes de les subvencions amb
concurrència. Creiem que s’ha de replantejar perquè és una qüestió, bàsicament, de
veure com està el país, les exigències democràtiques, les necessitats de qualitat de
vida i la transparència democràtica, per la qual cosa avui entenem que hi ha moltes
iniciatives que beneficiaran el món local i que, per tant, s’han d’activar.
No hi votarem en contra però entenem que tot el conjunt de subvencions que s’estan
plantejant ens obligaria, majoritàriament, a plantejar-nos si és el lloc on hem de
destinar els diners públics. Podríem afegir, a la llista d’activitats que ens ha esmentat
el portaveu que m’ha precedit, atorgar subvencions a un ral·li que ja n’ha rebut en un
altre moment, etc. Per no parlar del Circuit de Catalunya, etc. Per tant, avui farem una
abstenció, amb aquesta voluntat de donar suport a l’activitat municipal, però si les
subvencions municipals continuen estant farcides de subvencions a activitats que, per
a nosaltres, estan més en l’esfera privada que en la pública no hi donarem suport.
El Grup del Partit Popular manifesta la seva abstenció.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Molt bon dia a tots i a totes. Estem parlant d’una modificació de
crèdit i penso que les intervencions que s’han fet tenen a veure més amb el que
parlarem a partir del mes d’octubre i novembre, sobre el Pressupost de la corporació.
El que estem fent amb aquesta modificació de crèdit, és donar compliment a
compromisos haguts en el mandat anterior, per la qual cosa estàvem en l’obligació de
donar sortida a aquells compromisos que ja estaven presos en aquell moment.
Aquesta és la voluntat i penso que, de les intervencions, se’n deriva que s’està parlant
de qüestions que sí podem negociar o parlar-ne en el Pressupost 2016, però que no
tenen lloc en aquesta modificació de crèdit concretament. I, fins i tot, el
desconeixement, que crec que també és lògic perquè estem a inicis del mandat,
d’algunes qüestions, com el Centre d’Estudis Jordi Pujol, del qual ha fet un comentari
explícit la CUP, a qui no només no es pagarà sinó que la pròpia entitat va renunciar en
el seu moment. Per tant, diguem que les propostes que puguin fer en el Pressupost
seran ateses i escoltades, però, avui, estem parlant d’aquesta modificació de crèdit,
que dóna compliment, específicament, als acords del mandat anterior. Gràcies.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), el vot en contra del grup CUP 71
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Poble Actiu (3) i l’abstenció dels Grups Entesa (7) i Partit Popular (2), sent el resultat
definitiu de 38 vots a favor, 3 vots en contra i 9 abstencions.
Organisme de Gestió Tributària
4.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació.
El Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès en data 29 d'abril de 2015 acordà la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès,
en data 29 d'abril de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
I.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids
urbans



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

II.- Taxa de clavegueram







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

III.- Preu públic per subministrament d'aigua







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

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











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















Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica











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

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













Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

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















Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI.- Contribucions especials








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

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










Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII.- Quotes d'urbanització








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

IX.- Execucions subsidiàries








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

X.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

XI.- Sancions administratives








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

XII.- Concessions administratives


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

XIII.- Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres











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

XIV.- Taxa per la reserva de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena








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

XV.- Altres taxes per
-

Expedició de documents administratius
Llicències urbanístiques
Prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les
activitats i instal·lacions
Servei de cementiri municipal
Concessió de plaques, distintius, patents i d'altres d'anàlogues
Prestacions de la Policia Local
Serveis dels mercats municipals i mercadet setmanal
Ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública
Drets per reserva exclusiva d'espai per aparcaments i parada de vehicles a les
vies públiques
Servei de les instal·lacions esportives municipals
Estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques
Prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària
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Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XVI.- Preus públic per
-

Prestació de serveis culturals
Prestació de serveis d'atenció domiciliària
Prestació del servei de teleassistència
Prestació de diferents serveis en les llars d'infants Públiques Municipals
Servei de les instal·lacions esportives municipals
Emissora Municipal "Radio Barberà"
Revista d'Informació Local "Barberà"
Assistència al servei de vacances de la gent gran
Prestació del servei de visites culturals
Prestació de serveis de mobilitat



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








XVII.- Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris








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

Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
5.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació i la modificació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Canovelles a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Canovelles en data 28 d'abril de 2015 acordà l’ampliació i la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Canovelles, en data 28 d'abril de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
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Notificació de les liquidacions.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

2.- Acceptar la modificació de l'abast dels acords municipals de delegació anteriors
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Canovelles en data 28 d'abril de 2015 a favor de
la Diputació de Barcelona en relació a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres en el sentit de modificar la delegació de la gestió, liquidació, inspecció i delegar
única i exclusivament les funcions que a continuació s’especifiquen:








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
6.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

80

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

El Ple de l’Ajuntament de Capolat en data 13 de maig de 2015 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Capolat, en data 13 de maig de 2015, a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de
dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses explotadores
de serveis de subministraments d'interès general











Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.

81

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria






Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
7.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en data 5 de maig de 2015 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, en data 5 de maig de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
- Quotes d'urbanització, de manteniment i altres ingressos corresponents a les Juntes
de Compensació i a d'altres Entitats Urbanístiques Col·laboradores







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
8.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació i de la clarificació de la delegació, acordada per l'Assemblea General
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana a favor de la Diputació de
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Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic locals.
L'Assemblea General de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana en data
15 d'abril de 2015 acordà l’ampliació i la clarificació de la delegació a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret públic
locals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de l'entitat
local, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.-1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada per l'Assemblea General de
la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana en data 15 d'abril de 2015 a favor
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Preu públic per a la venda de materials diversos, lloguers i serveis







Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan corresponent.
Recaptació dels deutes, en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

2.- Acceptar la clarificació de la delegació acordada per l'Assemblea General de la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana en data 15 d'abril de 2015 a favor de
la Diputació de Barcelona i en relació a l'abast de la delegació efectuada mitjançant
anteriors acords plenaris i que a aquests efectes s'hauran d'entendre modificats
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respecte de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic de
la Mancomunitat en el sentit que s'especifica seguidament:
"En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic d'aquesta Mancomunitat
respecte dels quals s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions
de recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a la Mancomunitat
Intermunicipal La Plana la competència de dictar la provisió de constrenyiment,
iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb la notificació del
corresponent títol executiu dictat per l'òrgan competent."
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Entitat Local
i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la Diputació de
Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
9.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l’acceptació de
l’ampliació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Manlleu en data 28 d'abril de 2015 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Manlleu en data 28 d'abril de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
-

Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària









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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
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10.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació i la modificació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de
les Masies de Voltregà a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà en data 2 de juliol de 2015 acordà
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
les Masies de Voltregà, en data 2 de juliol de 2015 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
I.- Execucions subsidiàries







Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Qualsevol altre ingrés de dret públic
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent.
 Recaptació dels deutes en període executiu.
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Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de les
Masies de Voltregà, en data 2 de juliol de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de
les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per la ocupació del domini públic a través de parades de mercat setmanal







Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
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11.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació executiva de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort en data 27 d'abril de 2015
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació executiva dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Pont
de Vilomara i Rocafort, en data 27 d'abril de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa del servei de centre de dia "Casal municipal d'atenció a la gent gran"







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
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Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
12.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en data 30 de març de 2015
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles, en data 30 de març de 2015 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació en període executiu dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
-

Multes coercitives








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
13.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera en data 26 de març de 2015
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions
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de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera, en data 26 de març de 2015 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d'aigua al nucli històric-central i a determinats barris del
municipi







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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
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Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
14.- Dictamen de data 7 de setembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació, acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Ullastrell a favor
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament d'Ullastrell en data 29 d'abril de 2015 acordà l’ampliació de la
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament
d'Ullastrell, en data 29 d'abril de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació
s’especifiquen:
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- Quotes urbanístiques








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups politics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Moció que presenten conjuntament els Grups CUP-PA, CiU i ERC-AM de la
Diputació de Barcelona, sobre l’organització territorial de Catalunya.
El passat 27 de juliol de 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de
Vegueries, en base al que contempla l’Estatut d’Autonomia de 2006, per tal d’establir
una organització territorial adequada a les necessitats del territori i simplificar
l’administració per fer-la més propera a la ciutadania.
En aquesta llei es contempla la substitució de les diputacions provincials pels consells
de vegueria, dotant-se, així, d’unes institucions pròpies i, especialment, adequant
l’existència d’aquest tipus d’institucions en el conjunt de l’estructura institucional pròpia
del territori.
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Tanmateix, l’execució d’aquesta llei va quedar en suspens davant la necessitat que
l’Estat espanyol promulgui una llei orgànica que reconegui la capacitat de canviar la
denominació i el nombre d’òrgans de govern territorial, tot i que la pròpia llei ja
estableix el procés de transició entre la dissolució de les diputacions provincials i la
creació dels consells de vegueria, fins i tot establint la subrogació dels treballadors i les
treballadores, i el suport i assistència al món local, que desenvolupen actualment la
seva tasca a les diputacions.
En paral·lel a aquesta problemàtica, l’activitat parlamentària ha continuat centrant-se
en el contingut d’aquesta llei, arran de les sol·licituds de desenes d’ajuntaments pel
reconeixement de la Vegueria del Penedès. Tanmateix, el reconeixement d’aquesta
vegueria continua encallada en tràmits parlamentaris i, per tant, és necessari iniciar-ne
la seva tramitació parlamentària.
Tenint en compte el procés de transició nacional que està protagonitzant Catalunya, el
debat sobre quin model d’organització territorial haurem de dotar-nos per tal de
construir una arquitectura institucional pròpia que resolgui greuges històrics i, alhora,
ens doti d’unes institucions més racionals, eficients, eficaces i democràtiques pren més
rellevància que mai. En aquest sentit, els consells de vegueria haurien d’actuar en el
doble vessant, assumint la descentralització i representació del Govern de la
Generalitat de Catalunya, d’una banda, i la de cooperar amb els ajuntaments, per
l’altra.
És per això que, des dels Grups Polítics de la CUP-Poble Actiu, Convergència i Unió i
d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal creiem que una institució com
la Diputació de Barcelona ha de posicionar-se en aquest debat com a actor afectat en
aquest procés de reformulació de l’organització territorial de l’administració i proposen
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Donar suport des de la Diputació de Barcelona al model d’organització territorial que
desenvolupa la Llei de Vegueries de Catalunya.
2. Emplaçar el Parlament de Catalunya i el govern de l’Estat espanyol a avançar en els
canvis legislatius necessaris per tal d’implementar aquesta llei i que, en cas de
negativa per part d’aquesta segona institució, el Parlament de Catalunya -en el marc
del procés de transició nacional cap a la República Catalana- situï com a prioritat
l’aprovació i el desenvolupament de la nova llei d’organització territorial.
3. Mostrar el suport i compromís de la Diputació de Barcelona en el reconeixement de
la Vegueria del Penedès.
La Presidència, cedeix l’ús de la paraula a la Portaveu del Grup CUP-PA, Sra.
Rovira, qui diu: En primer lloc, dir que entenem que és important que s’aprovi aquesta
Moció ja que, el passat 27 de juliol de 2010 el Parlament de Catalunya ja va aprovar la
Llei de Vegueries. Per tant, creiem que és necessari començar aquest procés de
substitució de les diputacions provincials pels consells de vegueria, procés lligat,
també, al procés cap a la República catalana que actualment s’està vivint. Després de
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les eleccions i la flagrant victòria de l’independentisme i d’una majoria social que vol
construir un país nou, cal que ens comencem a dotar d’estructures pròpies per tal de
governar-nos a nosaltres mateixes i mirar com gestionem els nostres diners i,
d’aquesta manera, construïm una societat col·lectiva amb una bona distribució del
treball i de la riquesa.
Per tant, creiem que és important que, des de la Diputació de Barcelona, es faci un
pas més i que es comenci a desenvolupar realment aquesta Llei de Vegueries de
Catalunya. Alhora, també creiem que és important el gest polític d’emplaçar, des de la
Diputació de Barcelona, el Parlament de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol a
avançar en els canvis legislatius necessaris per tal d’implementar aquesta llei. I
creiem, també, que és necessari mostrar el nostre suport i el nostre compromís, des
d’aquí, des de la Diputació, al reconeixement de la Vegueria del Penedès.
Després també, volem mostrar que és necessari, perquè tot això s’apliqui i tingui una
transcendència real per a les persones, que no es faci el joc o que es continuï fent joc
a l’equidistància que ara també es fa amb l’Estat espanyol. Ens sorprèn que, mentre hi
ha Grups que estan donant suport a aquesta Moció, la presidenta de la Diputació
s’adhereixi a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Entenem que és
important fer passos ferms, fer passos per avançar cap a la sobirania real, fer passos
per construir les noves estructures i, per tant, creiem que amb això cal ser
contundents.
A continuació intervé el Diputat del Grup Partit Popular, Sr. Reyes, qui diu: Desde el
Partido Popular nuestra posición será de voto en contra en relación con esta moción,
como no podía ser de otra manera. ¿Por qué tocar una administración que funciona
correctamente, como es la Diputación de Barcelona, y que está dando un buen
servicio a los ayuntamientos? ¿Por qué tocarla y cambiarla por algo que no sabemos
cómo funcionará? Por ello, desde el Partido Popular instamos a que se siga trabajando
como lo ha hecho, históricamente, esta diputación y el resto de diputaciones
catalanas, al servicio del municipalismo, al servicio de los ayuntamientos, al servicio de
las personas. Y, además, instamos al Gobierno de la Diputación de Barcelona a
dirigirse al futuro Gobierno de la Generalitat de Catalunya para que siga defendiendo
los intereses de los ayuntamientos y no pase lo que sucedió en la pasada legislatura,
parando el Fons de Cooperació Local, que tanto necesitan los ayuntamientos; para
que la Ley de Gobiernos Locales, que está parada en el Parlament de Catalunya, se
vuelva a emprender lo antes posible con el fin de trabajar al servicio de los
ayuntamientos y dejarse de tacticismos políticos.
En Cataluña, hay mucha gente que lo está pasando mal, que necesita servicios
sociales, bienestar social, sanidad, educación, y no podemos contraponer lo que son,
realmente, las estructuras sociales a estructuras de Estado que no nos llevan a nada.
Señores de la CUP, creo que no leyeron el resultado de las elecciones: la mayoría de
los catalanes votó NO a la independencia y, en el proceso que ustedes quieren llevar
adelante, lo que importa son las personas y la mayoría, reitero, la mayoría de los
catalanes votó NO.
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, Sra.
Sierra, qui diu: Des de Ciutadans, creiem que s’ha de racionalitzar l’Administració i
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acabar amb les duplicitats. La proposta de les vegueries va justament en sentit
contrari. A Espanya, en general, i a Catalunya, en particular, tenim un seguit de
duplicitats administratives que no només no milloren per res la vida dels ciutadans,
sinó que, ans al contrari, el que fan és costar molts diners als catalans. Per a
nosaltres, aquests diners que van a duplicitats administratives haurien d’anar a la
sanitat, l’educació i els serveis socials. Aquest és el nostre compromís. I el projecte de
les vegueries ens sembla inútil i innecessari per als ciutadans. En cas que això es
dugués a terme, podria comportar problemes territorials i un seguit de conflictes dels
quals no es parla. Per exemple, quines serien les capitals? Per tot això i altres motius,
nosaltres votarem en contra.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Entesa, Sr. Funes, qui diu: Bé, de fet no
és un debat nou per a nosaltres. De fet és un debat del qual aquí ja en vaig parlar fa
alguns anys, quan es discutia la Llei de Vegueries i quan es discutia la Llei de l’Àrea
Metropolitana i, de fet, n‘hem parlat cada cop que parlàvem de la LRSAL i de les
afectacions de les reformes locals que estaven fent tant el Govern de la Generalitat
com el de l’Estat. Per a nosaltres hi ha un punt de partida bàsic, amb el qual estem
d’acord i apareix en l’Estatut: la vegueria i els municipis són l’organització territorial
bàsica de Catalunya. Aquest és el nostre punt de partida i és on estem nosaltres.
Evidentment, s’entén que donarem suport a la Moció perquè entenem que aquest és
el plantejament al qual hauríem d’arribar: que aquestes vegueries i aquests municipis
fossin els ens des dels quals, no només es descentralitzés l’acció municipal sinó es
desconcentrés molt bona part de l’activitat i l’acció de la Generalitat, l’actual i la futura.
Perquè nosaltres creiem que ha de ser un espai de descentralització i
desconcentració. Defensem les vegueries i creiem, sota el nostre parer, amb
independència del procés que visqui Catalunya i en benefici dels ciutadans i les
ciutadanes, necessitem estructures intermèdies, governs municipals intermedis, que
ens ajudin a millorar la vida dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes. I les
vegueries ho són. Per tant, el que fa aquesta Moció és emplaçar no només la pròpia
Diputació sinó els governs estatal i català per intentar articular una organització
territorial que millori l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics i, en aquest cas, creiem,
en contra dels portaveus que m’han precedit, que la vegueria hauria de ser l’espai
preferent de coordinació, de mancomunació, de suport als ens municipals, per la qual
cosa hi donem suport.
De totes maneres, sobta, i em permetran aquesta petita llicència, que fem aquest
debat aquí, pocs dies després d’haver celebrat unes eleccions autonòmiques on se
suposa que els diferents partits polítics aquí representats estàvem emplaçats per fer
una proposta al conjunt de Catalunya, al conjunt de ciutadans i ciutadanes, sobre com
volem organitzar el nostre territori. Hem fet una petita revisió dels programes electorals
de tothom, inclosos els partits que han presentat la Moció, i veiem que hi ha importants
desajustos entre el que diu la Moció i el que diuen els programes electorals, per no dir
importants absències de la proposta del model territorial en els seus programes. Tot i
això, entenem que és una proposta que beneficiaria el conjunt de la ciutadania i, per
tant, hi donem suport, amb el benentès que la nostra proposta és aquesta: dotar-nos
d’una organització territorial de vuit vegueries, que és el que hem pactat i hem
defensat sempre, donant un paper central als municipis i, en molts casos, centrant el
paper dels consells comarcals com a instruments de mancomunació de serveis. Però
la institució potent de cooperació intermunicipal ha de ser la vegueria i no el consell
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comarcal. Sobta perquè no és això el que s’estava discutint en la llei que ens
reclamava el portaveu del Partit Popular. Esperem que el proper Parlament, en virtut
del que avui s’està aprovant aquí, entengui que el futur de l’organització territorial
passa per aquesta duplicitat: vegueria-municipis. Gràcies. Insistim: donem suport a la
Moció.
A continuació intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Candidatura de Progrés, Sra. Díaz, qui diu: Si em permet, a més, faré una molt
breu lectura d’unes declaracions que diuen el següent: “No és el moment de parlar
gaire, de la Vegueria del Penedès, en els temps que corren, quan més aviat hi ha la
sensació que sobren administracions. Posant ara aquest debat sobre la taula serà
pitjor el remei que la malaltia”: No són meves aquestes declaracions o d’algun membre
del meu Grup sinó que són del president de la Generalitat, del senyor Artur Mas, fetes
precisament a Vilafranca del Penedès i sols cal revisar l’hemeroteca per recordar les
paraules que acabo de llegir, que, en aquest cas, ara i aquí, sí que faríem nostres
perquè pensem precisament que ara no és el moment. Acabem de sortir d’unes
eleccions a Catalunya, on tenim un govern en funcions i pensem que tenim altres
prioritats. I no esmentaré les que ja han esmentat alguns portaveus que m’han
precedit. Parlaré d’algunes que, a més a més, afecten molt directament als municipis.
Una és la Llei de governs locals, una llei que esperàvem urgentment per poder blindar
la laminació de l’autonomia municipal que ha suposat l’aprovació de la LRSAL per part
del Govern central. L’altra és la Llei de finançament local. Tenim lleis molt molt
urgents, que estem esperant, des dels municipis, per poder treballar en favor de la
nostra ciutadania i, torno a dir, per blindar la nostra autonomia local i municipal.
Ens hagués agradat veure que les primeres mocions, en aquesta Diputació, anaven en
aquest sentit i anaven a demanar l’aprovació d’aquestes lleis, i això no ha estat
possible. Efectivament, la Llei de Vegueries és una llei aprovada al Parlament i, per
tant, esperem el seu desplegament, però pensem, torno a dir, que tenim altres
urgències. Obrir de nou, precisament, aquest debat aquí sobre una vegueria que no
està inclosa en aquesta llei aprovada, per la qual hauríem de treballar, no és oportú i,
per aquestes raons, el nostre Grup votarà en contra.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Fàbrega, qui diu: Nosaltres hi votarem a favor. Dir-los-hi que té
més sentit que mai, en aquests moments històrics que estem vivint com a país, tirar
endavant aquesta Moció sobre l’organització territorial del país. És, sobretot, disposar,
ja, d’una Llei de Vegueries que es pugui desenvolupar. I això no entra en contradicció
amb el que representa la institució de la Diputació de Barcelona, com la resta de
diputacions provincials. Perquè defensem, en el marc d’aquesta Moció, dos objectius.
Primer: el Govern de la Generalitat s’ha de poder descentralitzar en el territori; per tant,
ha de ser un govern pròxim a la ciutadania i, per tant, les seves competències i la seva
representació, que en aquests moments representen els delegats del Govern, han
d’estar en el marc de les noves vegueries i, també, en el que, en aquests moments
són les demarcacions provincials, el que són les diputacions, perquè la insistència en
els municipis ha de ser la mateixa que fa la Diputació de Barcelona i, fins i tot, més per
una raó molt senzilla: la proximitat. I això, en aquest context històric, té més sentit que
mai. Fa uns dies, hem viscut unes eleccions autonòmiques, plebiscitàries, ho hem dit
d’alguna manera, que han estat les més participades de la història del nostre país i la
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ciutadania ha dit clarament que no està d’acord amb el marc actualment establert. Vol
un nou marc jurídic i polític i, per tant, sent conseqüents amb això és obvi que una
sèrie de formacions polítiques defensem que hem d’anar cap a un procés constitutiu
com a país. Cap a una República catalana d’homes lliures i dones lliures. I és en
aquest marc que plantegem, també, un nou model organitzatiu i, per tant, demanem a
l’Estat espanyol que l’impulsi. Sabem que l’Estat espanyol difícilment l’impulsarà, per la
qual cosa plantegem que, en aquest marc constitutiu de la República catalana, en el
qual alguns creiem i, a més, hi treballarem fermament, s’han de desenvolupar les
vegueries.
També dir-los a tots plegats que crec que, al Govern d’aquesta Diputació, hem
començat un canvi en el nostre marc mental. Cada vegada més, els diputats treballem
en l’àmbit del que haurien de ser les futures vegueries i, quan anem pel territori, ho
fem des d’un plantejament de vegueria, Aquest és un canvi en el nostre marc mental
que crec que és important que puguem realitzar com a Govern.
Dues afirmacions més. Jo li diria, al senyor Reyes del Partit Popular, el següent: si hi
ha una cosa clara és que a Catalunya el 27S no va guanyar el PP, i no només no va
guanyar sinó que el seu eslògan de campanya “Unidos ganamos”... el poble de
Catalunya va dir que junts, per construir un nou marc polític, guanyem. Això sí que va
dir-ho claríssimament i jo diria més, i també als senyors de Ciutadans: si hi ha alguna
cosa que sobra en aquest país són els ministeris ineficients de l’Estat espanyol, on
l’Estat es podria estalviar moltíssims diners. Quin sentit té el Ministeri de Cultura per al
nostre país? Quin sentit té el Ministeri d’Administracions Públiques, que l’únic que fa
és intentar retallar l’autonomia del món local a tot l’Estat? Per tant, si algunes
administracions sobren, cosa que és veritat, són les de l’Estat espanyol, que no ens
fan falta. I, per això, vostès han de respectar que aquí hi ha una posició, per part d’un
grup de partits polítics, que defensa un procés constituent, com deia. Defensem, dintre
d’aquest procés, un nou model organitzatiu i polític del nostre país, cosa absolutament
lícita, i aquí segurament ens veurem i no hi estarem d’acord, però vostès, si són
demòcrates, el que han de respectar és que la majoria de formacions polítiques
d’aquesta institució, que representem la majoria de diputats d’aquesta demarcació
provincial, doncs clarament defensem que el poble de Catalunya, el 27S i
plebiscitàriament, demanà, i serem conseqüents tots plegats, que anem cap a un nou
objectiu polític en un procés constituent que defensem.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Per no allargar-me, perquè penso que, quan parles l’últim, tens el
risc de repetir-te, dir que estem en un moment molt determinat de la Història, en un
moment de transició. El 27S vàrem decidir que el procés cap a l’Estat propi segueix
caminant i estem discutint una divisió territorial que va aprovar ja l’Estatut de
Catalunya, que ja ha quedat enrere i estem discutint una proposta de divisió territorial
que el propi país, l’Estat català haurà de decidir. Per tant, és pertinent que en parlem
aquí, que és una administració territorial que ha de desaparèixer, en favor del
naixement de les vegueries, cosa assumida per aquesta administració des de l’inici.
Un portaveu va dir que ja havíem parlat en aquesta mateixa sala de sessions aquí
sobre com es podia dividir Catalunya en el futur, quan es va fer la Llei, i ara, quan
estem en un procés de transició, evidentment també hem de parlar des d’aquesta
administració sobre com es dividirà el territori. És evident que les vegueries, com la
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Diputació, estaran nodrides per l’administració local i per l’administració del país quan
sigui necessari, per la qual cosa n’hem de parlar en profunditat, però potser sí que és
un pèl prematur parlar del contingut, de les competències de les vegueries, però no ho
és en absolut la idea de defensar una divisió territorial pròpia, que és la de Catalunya,
que no és una novetat però que ja existia històricament i, per tant, hauríem de
recuperar.
Quant a la nostra representació que puguem tenir en alguns òrgans de l’Estat
nacional, de l’Estat espanyol, crec que és important tenir representació a tot arreu en
un moment de transició perquè, sigui com sigui, haurem de negociar la sortida de
l’Estat espanyol i està bé que un representant de la Diputació de Barcelona, la
presidenta en aquest cas, estigui a una associació de municipis de la qual també ens
haurem de desenganxar, per la qual cosa és just i adient que tinguem espais en els
llocs dels quals ens hem de desconnectar, per fer-ho d’una manera lògica i coherent
amb la proposta d’Estat propi que estem fent.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3) i el vot en contra
del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit Popular
(2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 35 vots a
favor i 15 vots en contra.
2.- Proposta d’acord-Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de
Barcelona, sobre l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Xarxa de Municipis
Acollidors.
Atenent la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per a la
creació de la Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que les persones refugiades són totes aquelles que es veuen obligades a marxar
del seu país per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a
un determinat grup social, gènere o orientació sexual, o qualsevol altra vulneració de
drets que posi en perill la seva vida.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil, i
només 28 places d’acollida.
El Grup Polític de CUP - Poble Actiu proposa a la resta de grups polítics de la
Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Instar el Govern espanyol a:
-

Demanar una major dotació de recursos a la UE perquè es transfereixin a les
administracions municipals,
Augmentar el nombre de places d’asil i augmentar la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en l’atenció,
Augmentar de 6 a 21 mesos el període d’acollida residencial de les persones
sol·licitants d’asil, que és el màxim que estableix la Directiva europea sobre
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-

procediments comuns per a la concessió o la retirada de la protecció internacional
(Directiva 2013/32/UE, article 31.5),
Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es
veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del
que proposa Stop Mare Mortum.

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a
-

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i
assegurar-ne el seu desplegament;
Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i, en paral·lel,
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que hauran de fer-se
càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació.

TERCER. Facilitar els tràmits, des de la Diputació, per a l’empadronament de totes les
persones que declarin viure als municipis de la província de Barcelona i,
conseqüentment, garantir-ne l’accés als serveis bàsics.
QUART. Facilitar, en el cas que no n’hi hagi, l’elaboració, revisió i actualització dels
plans d’acollida municipals, comarcals i provincials per a incorporar-hi l’asil.
CINQUÈ. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
SISÈ. Definir quin suport (serveis i infraestructures) pot oferir la Diputació de Barcelona
per acollir les persones sol·licitants.
SETÈ. Treballar en la sensibilització de la població de la província de Barcelona sobre
la realitat de les persones refugiades i la dinamització de les xarxes locals solidàries.
VUITÈ. Participar en la Xarxa de Municipis Acollidors de la província de Barcelona.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Presidenta del Grup CUP-PA, Sra.
Sabater, qui diu: Intervindré, alhora, per les mocions 2 i 3.
La Presidència sol·licita que, per agilitar el debat, es faci conjuntament el debat de la
propera Moció, que és el punt 3, per la qual cosa demana, també, la lectura dels
acords de la Moció del punt 3 abans de donar pas al debat.
La Sra. Sabater diu: Sí. Ho anava a proposar perquè la meva intervenció es referirà a
ambdues.
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3.- Moció que presenten els Grups CiU, ERC-AM, PSC-CP, Entesa, C’s i CUP-PA
de la Diputació de Barcelona, de suport a l’acollida de població refugiada víctima
dels conflictes armats a la mediterrània.
La Diputació de Barcelona manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i
d’altres conflictes.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers mesos.
Es fa palès, doncs, que la guerra de Síria està provocant la pitjor catàstrofe
humanitària des de la Segona Guerra Mundial. Aquest conflicte bèl·lic ja ha provocat
que hi hagi 4 milions de refugiats sirians (i 7,6 milions de persones desplaçades
internes), el contingent de persones refugiades més gran del món. D’aquests, 1,2
milions es troben en camps de refugiats al Líban; 1.800.000 a Turquia; 630.000 a
Jordània; 250.000 a l’Iraq; 135.000 a Egipte.
Tanmateix el clam dels números, la resposta de la UE a la crisi de les persones
refugiades ha estat fins ara insuficient i ineficient: els 28 estats membres de la UE
només han rebut 24.793 persones refugiades, i de fet en quantitats molt desiguals;
mentre Alemanya n’acull 20.000, França n’acull 1.000 i l’Estat espanyol només 130.
És, doncs, absolutament urgent i necessari abordar aquesta problemàtica de manera
coordinada i solidària en l’àmbit de la UE, superant les limitacions de propostes com
les d’assignar i redistribuir persones refugiades en quotes obligatòries per països
malgrat que el deure de la UE és protegir les persones que ho necessiten, com així ho
estableix la seva Carta de drets fonamentals i la Convenció de Ginebra de 1951
relativa a l'estatus de refugiats.
D’altra banda, la crua realitat és que la guerra a Síria sembla lluny d’arribar al final i la
situació als camps de refugiats de la regió és precària. Per tant, la qüestió no és si
cada dia més i més refugiats entraran a la UE, sinó com ho faran; il·legalment i sota
els tentacles de les màfies o de manera regulada i humana.
El passat juliol l’agència de Nacions Unides per als refugiats ja va demanar als
governs europeus que fessin més per ajudar als refugiats sirians a entrar a Europa
sota condicions legals i segures.
Cal recordar que les persones refugiades no abandonen casa seva per pròpia voluntat,
sinó per fugir de situacions desesperades d’extrema crueltat, violència i violació
sistemàtica dels drets humans, com s’està produint a Síria des de fa temps i amb una
intensitat extrema. Hi ha per tant una raó humanitària evident per acollir una part
d’aquest col·lectiu a les nostres societats.

102

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En aquest sentit, cal aprofitar el bagatge i la implantació del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, que té oberta des de l’any 2013 una campanya de
suport a la població afectada per la guerra civil a Síria.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments i d’altres
administracions catalanes, en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la post emergència i reconstrucció.
És, doncs, des d’aquesta operativa consolidada que la Diputació de Barcelona, al
costat dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona i amb la seva ciutat capital al
capdavant com a seu del Secretariat de la Unió per la Mediterrània, vol implicar-se
plenament en l’assoliment dels objectius de la iniciativa “Procés de Barcelona: Unió
per la Mediterrània” i col·laborar en fer de la conca mediterrània un àmbit de diàleg,
intercanvi i cooperació que garanteixi la pau, l'estabilitat i la prosperitat.
Davant la situació explicada i per tots coneguda,


Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article
1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i
protegida.



Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.



Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.



Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.



Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vàrem passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.



Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el
desenvolupament.



Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
que donin resposta a la situació de les persones refugiades.

En conseqüència i per tot l’exposat, el Ple de la Diputació de Barcelona adopta els
acords següents:
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Primer. Instar el Govern espanyol a:


Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.



Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.



Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.



Facilitar l’empadronament de les persones refugiades que hi ha en els diferents
municipis de la demarcació de Barcelona que s’han vist obligades a marxar
dels seus països per motius econòmics i garantir-ne els serveis bàsics.



Exigir als organismes responsables de la tramitació dels expedients de petició
d’asil a resoldre amb celeritat els que estan en curs.



Traslladar a la Comissió Europea i al Consell de la UE la necessitat
d’emprendre mesures urgents per una implementació efectiva del dret d’asil i
per posar en pràctica un autèntic sistema europeu comú d’asil que impliqui
solidàriament tots els estats membres i que prioritzi les raons humanitàries.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:


Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.



Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.



Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.



Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa e indirecta, garantint els drets
de totes les persones

Tercer. Comprometre la Diputació de Barcelona en:


Donar suport i col·laborar amb els ajuntaments de la demarcació de Barcelona
en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.



Facilitar l’elaboració, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els plans
d’acollida municipals (o comarcals) per incorporar-hi l’asil.
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Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir la Diputació de Barcelona
per acollir les persones sol·licitants d’asil.



Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.



Donar suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en el
desenvolupament de les seves accions respecte d’aquesta iniciativa i en la
creació d’una Xarxa Catalana de ciutats refugi.



Convidar el Fons Català de Cooperació al desenvolupament a coordinar
aquesta xarxa i a desenvolupar el projecte d’acolliment a totes les persones
desplaçades per la guerra.



Aprofitar els recursos i treballar de manera coordinada amb el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament per a que, en col·laboració amb les entitats
que treballen la problemàtica, pugui desenvolupar la seva feina d’acollir les
famílies desplaçades i garantir la seva correcta atenció amb els professionals
adients.

Quart. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a les reunions en
matèria de refugi, celebrades a la seu del Fons Català amb la participació
d’ajuntaments i administracions locals supramunicipals. Aquestes són:






Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya
Educació per al desenvolupament a Catalunya respecte a les poblacions de
refugiats

Cinquè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que faci interlocució amb la
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació de Barcelona,
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al
Govern de l’Estat espanyol.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Presidenta del Grup CUP-PA, Sra.
Sabater, qui diu: Tal i com proposem, em refereixo a les dues Mocions. Hem decidit
mantenir aquesta primera perquè hem considerat que té una mirada més àmplia sobre
qui és i qui no és refugiat. La Moció conjunta és molt detallada i ens sembla bé. Hi
votarem a favor també, és a dir a favor de les dues, però, tal i com proposa Stop
Mare Mortum, no podem perdre de vista el fet que les persones es veuen forçades a
marxar de llurs països per causes tan diverses com llur ètnia, religió, opció política o
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orientació sexual i això ho manteníem en la primera Moció, per la qual cosa votarem a
favor de les dues.
A continuació intervé el Diputat del Grup Partit Popular, Sr. Reyes, qui diu: Desde el
Partido Popular queremos, en primer lugar, lamentar esta grave crisis humanitaria
vivida por millones de personas, se cifra en casi cuatro millones de personas, que
huyen del terror y la guerra. Miles han muerto, lamentablemente. Y entendemos que,
para solucionar esto, hay que dar una respuesta global y esa respuesta global se tiene
que dar desde el seno de la Unión Europea. En el ámbito nacional, pedimos y estamos
convencidos que se tiene que liderar, desde el Gobierno español, toda esta
coordinación para poder asistir a esas miles de personas que vendrán acogidas a
nuestro país. Liderar en coordinación con las comunidades autónomas y, por supuesto
también, con los municipios. De hecho, hace dos días, en el Congreso de los
Diputados, hubo un gran acuerdo para una proposición no de ley en donde se
establecía el marco de colaboración que se tiene que dar entre el Gobierno de
España, las diferentes fuerzas políticas y el resto de las administraciones. Y nosotros
no daremos apoyo a estas dos Mociones, nos abstendremos en ambas, ya que
entendemos que el marco, el acuerdo, es aquel que está firmado por todos los grupos
parlamentarios en el seno del Congreso.
Hay, además, una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado, presentada
por todos los grupos parlamentarios, por la cual doscientos millones de euros serán
destinados a poder dar asilo y reubicación a aquellas personas que vendrán a nuestro
país. Y entendemos que España ha sido siempre un ejemplo de integración con
personas extranjeras provenientes de países con necesidades especiales,
especialmente en el ámbito bélico. Por ello, estamos convencidos que nuestro país
seguirá siendo un ejemplo y entendemos que, desde los ámbitos municipalistas y las
comunidades autónomas, se tendrá que trabajar pero coordinados por el Gobierno de
España.
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, Sra.
Sierra, qui diu: Tot i que compartim moltes de les coses que diu la Moció de la CUP,
ens sentim més còmodes amb la que presentem tots, per la qual cosa ens
abstindrem en la Moció de la CUP i votarem a favor, com no podia ser d’una altra
manera, de l’altra.
A continuació intervé el Diputat del Grup Entesa, Sr. Asens, qui diu: Nosaltres
votarem a favor en ambdues Mocions, tot i que tenim un punt de discrepància en la
Moció de la CUP, però és un punt menor que no ens impedeix votar en sentit
favorable. Quan es fa esment, en el punt 3, al fet que la Diputació ha d’agilitar els
tràmits d’empadronament de totes les persones que declarin viure en els municipis de
la província de Barcelona, és obvi que la Diputació no té competències per a aquesta
qüestió, però és una qüestió menor que no ens impedeix votar a favor del seu
contingut.
I bàsicament sostenim aquest vot favorable pel fet de considerar que estem... Per a
nosaltres, aquest vot és un acte de coherència, de dignitat, de decència, de
responsabilitat i m’atreviria a dir, també, un acte de fraternitat. Més enllà de les
diferències que tenim tots els grups, aquest drama ens interpel·la a tots i hem d’estar
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per sobre d’aquestes diferències. En aquest sentit, apreciem la valentia d’alguns grups
que formen part del Govern de la Generalitat i que, per tant, són part interpel·lada i, en
aquest sentit, lamentem la covardia del Partit Popular, que s’ha fet enrere a l’hora
d’aprovar una Moció que era de consens.
Com els hi deia, estem davant d’una situació excepcional, d’una crisi global
humanitària. L’ONU ha parlat de 60.000, seixanta milions, perdó, de persones
desplaçades al món. Més de 42.000 abandonen la seva casa cada dia. Ho vivim
quotidianament a la porta de casa nostra. La Mediterrània s’ha convertit, com sol
recordar sovint David Fernández, en una fossa comuna, amb més de 25.000 cadàvers.
Aquesta divisió que tenim, en el continent, entre la subhumanitat de la gana i la
sobrehumanitat del consum, com també recorda sovint Alba Rico, és una cosa que
ens hauria d’avergonyir a un continent que aspira a ser una alternativa civilitzatòria en
el conjunt del planeta. En el cas de la guerra siriana, estem davant d’una de les pitjors
catàstrofes humanitàries des de la Segona Guerra Mundial. Tots recordem els
centenars de milers de jueus i altres persones que van haver de fugir de les purgues
estalinistes i de l’avanç nazi i, en especial, a Catalunya i a la resta de l’Estat, fugint del
cop franquista, on molta gent hi va haver de fugir i fou acollida a altres països. I diem
això perquè hem de recordar aquesta solidaritat internacional que hi ha hagut envers
nosaltres i creiem que és el moment d’aplicar-la. No podem romandre impotents, no
podem mirar cap a una altra banda. Les ciutats ens han donat una lliçó i, com en
moltes altres ocasions, les ciutats i la ciutadania van per davant de les seves
institucions. Creiem que la Diputació ha d’estar a l’alçada d’aquesta ciutadania
generosa, valenta i treballadora que ha donat un exemple de dignitat amb la seva
solidaritat i nosaltres, en front dels que construeixen murs, dels que aproven directives
de retorn, dels que alcen tanques i instal·len concertines, tenim un missatge per als
refugiats que volem dir ben alt: benvinguts a casa nostra. Casa nostra és casa seva, si
és que hi ha cases d’algú, com deia el Sisa. I dir, per acabar, que no es tracta només
d’una qüestió de moral, d’ètica o d’imperatiu categòric sinó que és una qüestió jurídica.
El dret d’asil és un dret humà. No és només solidaritat sinó una obligació jurídica i, per
tant, hi ha un mandat i un dret internacional que ens obliga, en matèria de refugiats, a
tirar endavant aquest tipus d’intervencions i ajudes que estem impulsant des de
Barcelona i altres ciutats.
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, Sra. Díaz, qui diu: Ens hem de posicionar sobre dues
Mocions que fan referència al mateix tema i el que voldríem dir, abans d’entrar en el
contingut, és que, quan fem Mocions conjuntes, això implica una certa generositat en
part perquè, al final, cada Grup no acaba d’expressar exactament la seva posició sinó
que acaba cedint per trobar un cert consens. Dic això perquè avui ens podríem trobar
amb una Moció conjunta i sis o set de cadascun dels grups, cosa que no seria, crec, el
més recomanable en el futur. Torno a dir: generositat, compromís d’arribar a posicions
conjuntes, i aquest és el motiu pel qual ens abstindrem en la moció de la CUP,
perquè hem optat per matisar opinions nostres en favor d’un consens més ampli a la
Diputació.
Dit això, ara sí entro en el contingut. El que és cert és que la tragèdia de Lampedusa,
que es produí en octubre de 2013, en què vam morir 368 persones, va marcar una
desgraciada fita en la Unió Europea. En aquell moment es van produir les reaccions
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dels dirigents comunitaris i, també, dels nacionals, cosa que ens va induir a pensar
que es posarien en marxa solucions per evitar que es repetís aquesta tragèdia
humana d’aquestes dimensions tan impressionats, tot i que és cert que, com apuntava
la meva companya, la diputada Ana del Frago, ja en tenim experiències aquí perquè,
malauradament, són molts qui es juguen la vida quan passen l’Estret i, per tant, tenim,
moltes vegades, els recursos i els serveis per fer aquest acolliment. Però estem
parlant, com deia, d’unes tragèdies que s’estan produint. Des d’aquell moment, encara
estem veient morts innocents no sols a la Mediterrània sinó a tot el territori europeu i
l’únic propòsit d’aquestes persones és fugir de la guerra, és fugir de les bombes. I
aquestes persones desesperades que fugen de la mort estan disposades, fins i tot, a
arriscar la seva vida i, per tant, trobar una altra manera de morir. Per tant, per a
nosaltres són inacceptables aquestes tragèdies humanes que ens han portat avui no
sols a signar conjuntament aquesta Moció sinó a adherir-nos, la majoria dels
municipis, a aquesta xarxa de ciutats acollidores de persones refugiades d’aquests
conflictes armats de la Mediterrània. Des dels municipis, hem actuat ràpidament i
aplaudim que, ara, per unanimitat, siguem capaços de posar-nos d’acord, d’aprovar
aquesta Moció i, des de la Diputació, donar el suport necessari a aquests municipis de
la demarcació de Barcelona per poder fer front al que encara desconeixem què serà
en un futur bastant immediat. Per tant, votarem a favor.
A continuació intervé el Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Fàbrega, qui diu: Votarem a favor de la segona Moció i ens
abstindrem en la primera que ha presentat la CUP. Bàsicament, perquè, a la Junta
de portaveus, com deia molt bé la portaveu socialista, vam arribar a un consens de
gairebé totes les formacions polítiques presents, a excepció del Partit Popular, i vam
poder, a més, arribar a un acord per refondre plantejaments que hi havia per part d’uns
i d’altres. I diria que hi ha un punt de discrepància, que va sorgir en aquell moment,
que és el de “refugiat econòmic”, que potser és on es produïa un debat més polític. De
fet, nosaltres pensem, com a Esquerra, que hem d’aprofundir molt més, en el concepte
de “refugiat econòmic”, com també podríem parlar del concepte de “refugiat climàtic”.
Sabem també que, en el nostre planeta, hi ha un seguit de ciutadans que han de
marxar dels seus llocs d’origen pel canvi climàtic. Per això, ens abstenim en la Moció
plantejada per la CUP i votarem a favor de la Moció que presentem conjuntament amb
la resta de Grups.
Dir-los-hi que estem en un debat que diu, en el fons, que la Diputació donarà suport a
la Xarxa de municipis acollidors, perquè la feina d’aquesta institució és donar
recolzament a tot el món local, que, com sabem, en el nostre país, en la nostra
demarcació ja s’han aprovat majoritàriament Mocions de suport a l’acollida de refugiats
per causes de violència. La nostra feina, com ja he dit, és aquesta, però també dir-loshi que és curiós que aquest fenomen no s’ha produït, amb la mateixa magnitud, en la
resta de l’Estat i deu ser perquè, com deia molt bé i encara no he entès com és que el
Partit Popular no s’hi afegeix, si ells parlen de que l’Estat espanyol ha estat sempre
una terra d’integració. Mirin, hi ha una dada curiosa: en els darrers trenta anys, l’Estat
espanyol ha acollit tants refugiats com Alemanya en sis mesos.
Dic això, per tant, per fer-los veure que la seva voluntat envers els refugiats no és la
que explica aquí el Partit Popular en aquests moment en aquest plenari. I, al contrari,
si hem de ser crítics amb alguna cosa és com ha actuat la Unió Europea en la crisi
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dels refugiats. Quan el gran capital ha tingut problemes sobre el rescat de Grècia, ha
estat capaç de reunir-se en 24 hores però, curiosament, en el tema dels refugiats, no
sols no ha estat capaç de reunir-se en 24 hores sinó que, en aquests moments, tenim
encara nombroses dubtes sobre com es vol assolir una solució per al problema de
milions de persones que venen cap a la Unió Europea. I dir-los-hi que desconec, com
deuen desconèixer-ho vostès, en aquests moments, quina és la quota que accepta
l’Estat espanyol respecte al nombre de refugiats que poden venir. Però, mentrestant, el
que sí que està fent aquesta institució és recolzar allò que demana la ciutadania. I,
mirin, el que és important és que recolzem allò que demanen els Plens dels
ajuntaments de la demarcació de Barcelona, i el que demanen els municipis de la
demarcació de Barcelona és ser municipis acollidors. I sobre això hi ha hagut un
consens absolutament ampli. Els que estan en minoria són els que no hi estan d’acord,
en aquest cas el Partit Popular. La immensa majoria hem estat d’acord no només per
convertir-nos en municipis acollidors sinó, a més, per facilitar els tràmits necessaris a
tota la gent refugiada. Nosaltres, de fet, vam aconseguir incorporar-hi una cosa que és
important: quan parlem de refugiats per motius econòmics, parlem de gent que ja viu
entre nosaltres per motius econòmics i alguns volem que posem totes les traves
possibles, per exemple empadronament, per exemple la garantia de serveis bàsics.
Quantes vegades algú ha pretès que no garantim els serveis bàsics a persones
nouvingudes al nostre país, bàsicament per motius econòmics? Per tant, crec que el
que estem fent avui és una cosa important, és dignitat humana i, per tant, ser
coherents amb nosaltres mateixos en el sentit que sempre ha tingut Catalunya, que
sempre ha estat una terra de pas, una terra d’acollida i d’ integració constant.
A continuació intervé el Portaveu del Grup de Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: Per posicionar el vot de Convergència i Unió. Evidentment,
votarem a favor de la Moció que signem i ens abstindrem en la Moció presentada
per la CUP, justament perquè creiem que, en la Moció presentada pels Grups polítics,
s’ha incorporat ja la major part de les propostes que feia l’altra Moció, per la qual cosa
entendríem que cal, doncs, aquest esforç de consens que es comentava fa una estona
perquè, en tot cas, la Moció que presentem conjuntament és una moció que també
està consensuada amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, i la Federació de Municipis de Catalunya,
amb la qual cosa estem davant d’una proposta que té el consens de les associacions
municipalistes del país, i, per tant, caldria entendre que els que seiem en aquest espai
estem defensant allò que és majoritari.
Quant al gruix de la Moció, és evident que el que estem coneixent fa dies no és una
qüestió menor. És evident que la situació que s’ha anat produint en els últims mesos
és una situació d’un gran problema de la defensa dels drets humans i és evident que el
que està succeint al nord d’Àfrica ens afecta d’una manera molt potent. Hem de tenir
en compte que la Mediterrània s’ha convertit en la frontera entre els estats europeus
socials democràtics, i una zona que està en conflicte bèl·lic i on es drets humans
s’estan trepitjant d’una manera flagrant. I és evident que la manca de democràcia que
hi ha en aquests espais està produint aquest moviment.
Com a administració local, ens pertoca fer un esforç important per integrar i per acollir
els refugiats, per una raó molt senzilla: els drets humans són proclames, doncs,
històriques que es defensen en grans àmbits, però qui realment està fent la feina
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d’implantar-los són els municipis. Som la gent que estem més a prop defensant, dia a
dia, la dignitat de les persones. Per tant, és imprescindible que, en aquest espai, la
Diputació, que representa ajuntaments, fem aquest esforç de tornar a defensar els
drets humans d’una manera clara i diària. Queda clar que els refugiats no ho són per
voluntat pròpia i que és evident que, quan algú marxa del seu país, ho fa buscant
solucions a la seva situació complicada, la guerra, o altres qüestions, qüestions
relacionades amb la vida pròpia. Tinguem clar que hem de fer aquesta feina i tinguem
clar que aquesta és una proposta, una proclama, però també ens caldrà fer una feina
molt important per conscienciar els ciutadans sobre la necessitat que tenim d’integrar
totes aquestes persones que estan venint a les societats locals i que, per tant, llurs
propostes i llurs anhels de futur siguin adequats a les necessitats humanes i,
especialment, dels refugiats.
Per acabar, parlar de refugiats sembla llunyà i sembla que ho fem des del confort, però
fa pocs anys hi havia refugiats que, des de Catalunya, fugiren arreu del món i dir que
refugiat pot ser qualsevol de nosaltres algun dia. Per tant, allò que voldríem per
nosaltres cal que, en moments com aquest, ho facilitem als que arriben d’altres llocs i
estan en aquesta situació que els obliga a fer aquesta transició tan complicada, que, a
més, va acompanyada pel risc de perdre la vida, que és, entenc, el que més valoren
els éssers humans i, a més, si els damnificats són nens.
La Presidència manifesta a la senyora Rovira que Per qüestió d’ordre, però hauria
d’intervenir molt curt. Hauria d’intervenir la senyora Sabaté, que és qui ha defensat la
Moció. És una qüestió d’ordre.
A continuació intervé de nou la Presidenta del Grup CUP-PA, Sra. Sabater, qui diu:
Sí. Nosaltres hem optat per no retirar la proposta per generositat amb l’entitat que ens
va demanar presentar aquesta Moció, que era Stop Mare Mortum. Ens vam
comprometre a retirar-la a la Junta de portaveus si Stop Mare Mortum firmava la
següent, cosa que no ha passat, per la qual cosa, responent a la petició d’aquesta
entitat, hem decidit mantenir-la també.
En relació a la Moció número 2 el Ple n’acorda l’aprovació per majoria simple, amb els
vots favorables dels diputats assistents dels grups polítics d’Entesa (7) i CUP - Poble
Actiu (3) i l’abstenció de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat
definitiu de 10 vots a favor i 40 abstencions.
En relació a la Moció número 3 el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb
els vots favorables dels diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió
(14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (7), Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Partit Popular (2), sent el
resultat definitiu de 48 vots a favor i 2 abstencions.
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4.- Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, per
demanar l’aturada de diversos plans urbanístics impulsats al Parc Natural del
Montseny i de suport a les al·legacions presentades per la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny (CSM)
Atès que l’any 1978 va fou aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny.
Atès que l’abril de 2014 la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla de Conservació
per protegir el Parc.
Atès que el Montseny està qualificat com a reserva de la Biosfera per la UNESCO.
Atès que la part del pressupost del Parc destinada a tasques de conservació, durant
l’any 2013, va fregar el 6% i que entenem que, encara avui, el Parc no compta amb un
pressupost que permeti la seva protecció efectiva.
Atès que la Diputació de Barcelona, que dirigeix l’Oficina del Parc Natural, ha finançat,
amb 87.000 euros (a més del 226.000 euros que aporta la Generalitat), la construcció
d’una carretera que pretén travessar la zona més sensible i protegida del Parc (Zona
de Reserva Natural), entre les Illes i Sant Marçal, que entenem que és un projecte que
només servirà per revaloritzar les propietats privades que connecta.
Atès que l’any 2013, la Diputació de Barcelona va gastar 184.000 euros per reduir a la
meitat de la seva amplada la carretera militar que accedeix al Turó de l’Home i va tallar
l’accés de vehicles per impedir-ne la degradació, però enguany ha sufragat amb
149.000 euros el projecte de construcció d’un nou edifici al cim del Turó de l’Home, un
dels punts ecològicament més delicats del Parc.
Atès que l’execució d’aquest projecte totalment innecessari, a més dels impactes que
porta associats, comportaria la modificació de la normativa de protecció, continguda al
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, obrint
la porta a modificacions urbanístiques posteriors d’impacte incalculable.
Atès que aquest projecte suposa canvis físics i ambientals sobre el terreny protegit per
la normativa continguda al Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del
Parc del Montseny-Reserva de la Biosfera.
Atès que es pretén construir una depuradora d’aigües residuals, de tipus convencional
i de gran abat, a la Vall de Santa Fe, a instàncies de la Diputació de Barcelona,
l’objectiu de la qual seria resoldre els problemes d’un equipament públic i de dos
negocis privats i que, a més, involucra la majoria de les masies habitades existents a
la vall.
Atès que, en cas de ser necessària l’esmentada instal·lació, la seva dimensió hauria
de ser ajustada a les necessitats reals.
Atès que, en tot cas, les empreses i particulars que, a dia d’avui, llencen llurs aigües
contaminades a la riera de Santa Fe, són responsables de la seva depuració prèvia.
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Atès que la CSM ha presentat una proposta per tal que sigui estudiada la utilització de
tecnologies toves de depuració i, que finalment, es tingui cura i control estrictes dels
diners públics dedicats a aquest projecte i dels seus beneficiaris finals.
Atès que, això no obstant, ni l’Ajuntament de Montseny, ni la Diputació de Barcelona,
ni l’ACA, ni el Departament de Territori, han solucionat encara el problema que pateix
la població del Montseny, que segueix llençant les seves aigües residuals a la Tordera,
malgrat les denúncies rebudes de particulars i entitats ambientalistes.
Atès que, en el procés de presa de decisions dels projectes urbanístics als quals la
CSM està presentant al·legacions, no s’ha tingut en compte el criteri de les entitats
ambientalistes, ni dels ajuntaments del Baix Montseny en les decisions referents al
Parc Natural.
Atès que la CSM ha aglutinat durant les darreres dècades la lluita en defensa del
Montseny i que encapçala, com a entitat ambientalista, el treball de protecció del
massís.
Atès que la CSM ha presentat al·legacions i propostes alternatives amb l’objectiu
d’aturar o modificar projectes en curs, altament nocius per al Parc Natural, en concret
el projecte d’asfaltatge de la carretera que uneix les Illes i Sant Marçal, el de
construcció del Servei Meteorològic de Catalunya al Turó de l’Home i el de l’EDAR a
Santa Fe).
El Grup Polític CUP Poble Actiu de la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
1. Instar la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d’Urbanisme per tal de
garantir la màxima protecció dels parcs naturals, eliminant la possibilitat
d’acollir-se a la figura de Pla especial urbanístic en la planificació, en el marc
d’espais catalogats com a Parc Natural.
2. Instar les institucions públiques amb responsabilitats al Parc Natural del
Montseny a no finançar, amb diners públics, infraestructures en benefici
d’interessos privats, obligant la indústria turística a complir amb les obligacions
de protecció mediambiental vigents.
3. La Diputació de Barcelona prioritzarà, en el Parc Natural del Montseny, la
protecció dels ecosistemes, la despesa social i la salut en benefici públic per
davant de projectes en benefici de privats i dels sectors turístic i de la
construcció.
4. Donar suport a les al·legacions als projectes urbanístics esmentats en aquesta
moció presentades per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
5. Reconsiderar l’informe favorable per a l’asfaltatge de la pista forestal existent
entre la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes, en
concordança amb l’estudi tècnic realitzat pel Parc Natural.
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6. Instar el Servei Meteorològic de Catalunya a retirar el projecte de Centre de
Referència de la Meteorologia a Catalunya (CRMC).
7. Exigir el compliment de la normativa vigent i la urgent construcció d’una
depuradora que doni servei al poble del Montseny.
8. Revisar el projecte de l’EDAR Santa Fe per a que sigui estudiada la utilització
de tecnologies toves de depuració i que els negocis privats obligats a disposar
de depuradora contribueixin com els correspon a sufragar el projecte o apliquin
solucions específiques a llurs abocaments amb aquestes tecnologies.
9. Creació d’un organisme consultiu, que transcendeixi els límits geogràfics de
l’espai catalogat com a Parc Natural, integrat pels municipis del Baix Montseny
i per entitats ambientalistes del territori, per tal de generar sinergies territorials
que contribueixin a una gestió del Montseny des d’una perspectiva global i
d’integració en el territori.
10. Notificar aquests acords a l’òrgan gestor del Parc, a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, a la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de Montseny,
Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera i Sant Celoni.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Portaveu del Grup CUP-PA, Sra.
Rovira, qui diu: En primer lloc, volem donar la benvinguda als membres de la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny que han vingut a aquest Ple.
Entenem que porten molt temps treballant per mantenir el Parc Natural del Montseny
per a totes les persones i tot el territori i volem, alhora, agrair la gram feina que estan
fent les diferents CUP que formen part del Parc Natural del Montseny per tal de
guardar el que és un patrimoni de tots i totes i que estan vivint, ara mateix, moments
complicats per la destrucció urbanística que es vol fer en el si d’aquest Parc.
Cal tenir en compte, doncs, que la Diputació de Barcelona, en abril de 2014, va
aprovar el Pla de conservació per protegir el Parc, el qual depèn d’aquest mateix òrgan
és a dir, no ens serveixen els arguments que diuen que el Parc Natural del Montseny
és de gestió municipal sinó que el Parc forma part de la xarxa de parcs naturals
gestionats per la Diputació. Alhora, no entenem tampoc que la Diputació es va gastar,
en 2013, 184.000 euros per reduir a la meitat la carretera d’accés al Turó de l’Home,
una de les parts del Parc, i després s’ha fet, tanmateix, una inversió de 149.000 euros
per a la construcció d’un nou edifici en el seu cim. No entenem aquestes
contradiccions; no s’està sent net amb les diferents entitats, amb els diferents agents
socials, amb les diferents candidatures i els diferents partits polítics d’arreu del territori,
que estan volent saber quina és, realment, la situació i què es vol fer, realment, amb el
Parc. No s’estan tenint en compte tots agents socials per tal de veure quin pla es
desenvolupa en el si del Parc Natural del Montseny, per la qual cosa creiem
fonamental que tots aquests agents socials que treballen per al Parc, per a tots i totes,
per la conservació d’un medi natural que és fonamental per a l’ecosistema de tots el
que vivim en el nostre poble, a Catalunya, i creiem, per tant, que cal ser net; que s’insti
la Generalitat, des de la Diputació, a modificar la Llei d’urbanisme per garantir la
màxima protecció dels parcs naturals, perquè si comencem, ara, amb aquestes petites
modificacions, amb aquesta modificació de llei no podem saber on acabarà aquest
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parc natural ni si acabarà sent parc natural. Cal que s’insti, també, a les institucions
públiques i, per això, des de la Diputació ens hem de comprometre, en aquest parc
natural, a no finançar, amb diners públics, infraestructures en benefici d’interessos
privats, com ens consta, també, que està passant; cal que es prioritzi, des de la
Diputació, la protecció de tots els ecosistemes; cal que es doni suport a les diferents
al·legacions als projectes urbanístics fetes per la Coordinadora per a la Salvaguarda
del Montseny, que s’han hagut de fer a corre-cuita durant l’estiu, perquè ni tan sols se
li havia informat del termini de presentació, cal que es reconsideri, també, l’informe
favorable a l’asfaltat en la pista forestal existent entre dos indrets del Parc.
En fi, tota una sèrie de mesures que són imprescindibles perquè continuem tenint un
parc natural, perquè s’està, ara mateix, agredint el territori i s’està acabant amb un dels
espais naturals que, a part, resten sota aquesta organització, la Diputació, i en serem,
per tant, els principals responsables. I no entenem, tampoc, el fet que, en els diferents
ajuntaments on hi ha forces polítiques representades aquí, tots els partits, excepte la
CUP, han votat, en sentits contradictoris, la Moció que actualment s’està presentant
coordinadament en els diferents ajuntaments del territori. Creiem que hi ha d’haver
coherència a l’hora de prendre decisions i tenir sempre en compte les diferents
plataformes que estan treballant per mantenir un territori natural digne per a tots i
totes.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Entesa, Sr. Funes, qui diu: Gràcies,
presidenta. Per dificultats, suposo, del moment del mandat en què estem, de la
logística i del moment complicat que tenim aquest mes, no ha estat possible però ja
avancem que la nostra voluntat hauria estat poder co-signar aquesta Moció, en la línia
del que s’ha fet en altres moments. Entenem que el plantejament fet per la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny és raonable i va en la línia del que el
nostre Grup ha plantejat tant aquí com en el Parlament de Catalunya. No hi ha res del
que digui la Moció que no vagi en aquesta línia, per la qual cosa ja avancem el nostre
vot favorable.
D’aquesta Moció en traiem dues conclusions preocupants. La primera és que... Jo
agrairia, presidenta, per història d’aquest Ple... El passat Ple ja vaig haver d’aguantar
continus comentaris del Grup del Partit Popular mentre jo intervenia i pregaria que, en
aquest mandat, fóssim capaços que això no passés, perquè ja és habitual un run-run...
La Presidència diu: jo no l’he sentit ara, eh? Estic lluny.
El Sr. Funes contesta: vostè no ho sent, però els que som al costat d’ells sí. És un runrun habitual.
La Presidència contesta: d’acord, senyor Funes.
Continua el Sr. Funes qui diu: Insisteixo. Hi ha una certa preocupació, en el territori,
pel paper i el futur del Parc Natural i crec que és una preocupació compartida en altres
indrets del país. I el país crec que, en aquests moments, no es pot permetre plantejarse què fem amb els parcs naturals, per la qual cosa creiem que és important la
defensa dels parcs naturals com a espais bàsics de protecció i com espais de
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patrimoni del conjunt de la ciutadania. Per tant, ens preocupa què està passant amb
els parcs naturals i, en concret, el que està passant amb el Parc Natural del Montseny.
La segona preocupació és que ens preocupa molt que hi ha un estrany canvi de
papers. Com que la Diputació de Barcelona està pel mig, ens sobta i és més
preocupant. En aquests moments, sembla que l’interès públic està sent defensat per la
Coordinadora, l’Ajuntament està exercint de promotor immobiliari i la Diputació de
Barcelona sembla que està fent d’executor urbanístic de projectes que, com a mínim,
tenen discussió en relació amb el que s’hauria de fer. Per què dic això? En el mandat
passat, vam plantejar aquí en el Plenari que el Govern de la Diputació aturés l’actuació
que s’estava fent en relació amb la carretera que s’està plantejant aquí. No vam tenir
resposta. Volíem saber què s’estava fent allà i per què s’estava fent aquella carretera i
la resposta que vam tenir va ser administrativa: s’està fent en funció de l’interès... Bé,
està a la vista que la resposta no era la correcta. I, en el mateix sentit, vam portar una
proposta de resolució al Parlament de Catalunya, a la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, que deia dues coses: suspendre l’execució del projecte, aprovat per
l’Ajuntament de Montseny amb el vist-i-plau de la Diputació, consistent en unes obres
per asfaltar els 3.700 metres d’aquesta pista forestal, una part del que s’està
reivindicant a la Moció, i un segon acord que deia que es revisés, de forma immediata,
el projecte referit amb criteris ambientals, paisatgístics i de protecció del medi i la
biodiversitat. Vam portar les dues propostes al Parlament i haig de dir que tots els
grups hi votaren en contra i espero que aquí a la Diputació siguem capaços de trobar
més complicitats que en el Parlament de Catalunya. El Grup de la CUP no va poder
assistir a aquella sessió, per la qual cosa no hi votaren en contra, però la resta de
grups sí hi votà en contra. Entenem que el nostre paper, en aquests moments, ha de
ser, com a Diputació, preservar el que entenem que ha de ser la funció l l’activitat
preventiva que ha de tenir l’Administració en relació amb un parc natural, per la qual
cosa la nostra proposta és no donar tan sols el suport a les al·legacions sinó demanar
que la Diputació de Barcelona faci una actuació contundent i urgent per veure què
s’està fent al Parc Natural, que aturem tots els plantejaments i totes les actuacions
que està fent la Diputació per saber si, realment, el que estem fent és en interès
d’accions concretes vinculades més o menys a interessos municipals o el que estem
fent és carregar-nos el Parc Natural, cosa que és la percepció que estem tenint i que
ens preocupa enormement.
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, Sra. Díaz, qui diu: Pel que fa al contingut de la Moció, el
que nosaltres hem observat és que ens parla de coses diferents malgrat que totes
tenen a veure, evidentment, amb aquesta preocupació pel Parc Natural, que està
qualificat, a més, com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO i, en aquest sentit,
nosaltres compartim plenament aquesta preocupació, per una banda. Tant és així que,
durant tot l’anterior mandat, vam entrar i registrar diverses preguntes. Tinc aquí les
últimes preguntes i, també, les respostes que ens donà el Govern. Això data de l’abril i
del maig d’enguany.
Com deia, a banda d’això, el que sí hem observat és que, per una banda, es parla de
la pista forestal, d’aquesta estació meteorològica del cim del Turó de l’Home i de la
depuradora. Com deia, compartim la preocupació i és cert que, pel que fa a aquesta
estació meteorològica, i així se’ns va respondre per part del Govern en el passat
115

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

mandat, això no serà possible mentre la titularitat d’aquests terrenys sigui de l’Estat i
no es produeixi la cessió o l’autorització per poder-ho instal·lar. A més, el Pla no
contempla aquest possible ús, per la qual cosa nosaltres ja expressàvem la
preocupació del perquè s’havia encarregat una important quantitat d’informes, que
crec que es van quantificar per sobre dels 200.000 euros, per a una estació que, torno
a dir, en aquest moment, no és possible construir per la titularitat i per la qualificació
dels terrenys.
D’una altra banda, també, volem ser respectuosos tant amb les associacions que
comparteixen aquesta preocupació com pel mateix territori i el mateix municipi del
Montseny, fet pel qual nosaltres expressarem, pel que fa a aquesta Moció, un vot
d’abstenció.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Fàbrega, qui diu: Nosaltres votarem en contra d’aquesta Moció
bàsicament per diversos motius. Abans d’entrar-ne en el contingut, dir que nosaltres ja
vam intentar, en la Junta de portaveus, que aquesta Moció fos retirada fins al pròxim
Ple. Vam demanar a la CUP, que és qui la va presentar, que la retirés i la reincorporés,
si era possible, en un context de consens, en el proper Plenari. Per quin motiu?
Bàsicament, per tenir temps de poder parlar amb totes les parts interessades en el
tema, perquè tinguéssim temps d’estudiar-lo, mirar-lo i, per tant, no hi ha res millor
que, quan es planteja a un Govern qualsevol problemàtica, se li doni un temps lògic
d’un mes per poder esbrinar, mediar i cercar solucions al respecte. Vist que això no va
ser possible, no podem aprovar d’entrada aquesta Moció.
Si entrem en el contingut de la Moció, després d’haver intentat, a corre-cuita, parlar
amb la gent sobre la implicació que tenim nosaltres com a institució al respecte,
hauríem de poder aclarir algunes coses. Primer, que com a institució estem
absolutament oberts al diàleg; que com a institució estem disposats, durant aquest
mes, a aprofundir en tot allò que es planteja en el marc de la Moció. Per tant, el que
està plantejant la CUP, que bàsicament són aspectes relacionats amb el que planteja
la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, nosaltres, com a institució, estem
disposats a mirar-lo, estudiar-lo i cercar-hi les solucions que es puguin plantejar. Dir,
però, que hi ha aspectes de la Moció amb els quals no podem estar d’acord d’alguna
manera per la informació que tenim en aquests moments. Primer de tot, no estem
plantejant una nova carretera o una nova pista forestal en el Parc Natural del
Montseny, sinó que es vol asfaltar la pista forestal ja existent i ni tan sols dimensionem
de més sinó que, a més, tenim en compte els informes d’impacte ambiental sobre la
possible minimització de les agressions al medi ambient que hi pogués haver. I dir-loshi, també, que quant l’edifici del Servei Meteorològic de Catalunya que es planteja,
plantejament que pot fer ja que considera que el Montseny és un lloc estratègic en els
aspectes climàtic i de la recollida de dades de tot Catalunya, cosa que podem
entendre perfectament, el nostre informe és negatiu en tant que, en l’aspecte
urbanístic, no es contempla la possibilitat de poder construir un nou edifici en l’espai
del Montseny. Per tant, en aquests moments, la nostra resposta, com a institució, ha
estat que no és possible i que, en tot cas, cal formalitzar un replantejament urbanístic.
Respecte a les depuradores, és cert que tenim pobles dins el Montseny que no
disposen d’una depuració adient i que no tenim competència, com a institució, en
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aquest tema. En tot cas, la competència és d’una altra administració que és la
Generalitat i sabem que en algun cas, com el del poble del Montseny, la mateixa
Agència Catalana de l’Aigua va fer un acte de replanteig i no es va fer finalment la
depuradora, però el que sí podem fer com a institució és continuar parlant amb l’ACA i
continuar parlant amb el Govern de la Generalitat sobre el fet que, al conjunt del Parc
Natural del Montseny, no hi hagi aigües residuals i brutes que s’aboquin a la llera
pública, compromís en el qual nosaltres, com a institució, hem de fer tot el possible i
més.
Respecte al plantejament que fan vostès, que diuen que no tirem endavant l’ETAP,
que nosaltres sí que hi participem com a institució i ajudem, que és l’ETAP que es
planteja poder realitzar en el Parc, dir-los que, escoltin, pel que sembla aquí estem
disposats que aquells plantejaments tècnics... Nosaltres no som tècnics sinó polítics. I
es planteja un ETAP convencional i hi ha un plantejament alternatiu de gent del territori
i, segurament, amb bon criteri per part de la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny planteja que aquest ETAP sigui biològic amb un plantejament tècnic. Dir-loshi que estem disposats absolutament a estudiar les propostes de la Coordinadora i
que, de fet, tenim informació respecte del Parc Natural, que s’ha pogut parlar amb la
Coordinadora i, si no és així, que ens ho transmeti perquè estem disposats a poder-ne
parlar. Perquè si som capaços de trobar-hi una solució més eficient i menys agressiva
al medi, no dubtin que aquesta institució serà la primera a estar al costat de la
ciutadania i del conjunt del territori del Montseny.
Dir-los-hi que, respecte al Pla urbanístic, en cap moment aquesta institució no ha
pretès, com aquí diuen vostès en la Moció, afavorir els interessos privats. El que sí
hem de tenir clar tots plegats és que el 85% del territori del patrimoni del Montseny
com a parc natural és privat i només un 15% és públic, per la qual cosa no podem
obviar, tampoc, els particulars i els privats que hi ha en el Parc Natural del Montseny,
cosa que seria un error per part d’aquesta administració i, llavors, el que diem
nosaltres, i els fem pagar, de fet, és que els costos d’aquells que es vulguin connectar
a l’ETAP i aboquen llurs aigües brutes a la llera siguin assumits pels propis particulars i
no per nosaltres com administració. Per tant, estarem absolutament d’acord amb el
plantejament que es pugui formalitzar al respecte. Finalment, dir-los-hi també que no
pretenem que cap pla especial en l’àmbit urbanístic, en l’àmbit de protecció del Parc,
serveixi perquè es pugui fer cap activitat privada que vagi en contra del que ha de ser
un parc natural que és una Reserva de la Biosfera, on hi ha una esplèndida
biodiversitat natural i està proper a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Que cal
preservar aquest pulmó que representa el Parc Natural del Montseny. Aquesta
institució està per salvaguardar-lo i no pas per al contrari.
Finalment, dir-los-hi que ens demanen que existeixi un organisme consultiu. De fet, ja
existeix un organisme consultiu, on sembla que la Coordinadora hi participa i els
ajuntaments afectats hi participen. En tot cas, dir que estem disposats a poder-ne
parlar i incloure més entitats representatives del territori perquè hi fossin presents,
perquè vostès diuen que caldria. Es deu poder parlar de tot. En tot cas, el que aquesta
Diputació ha de tenir clar és que la prioritat d’aquesta institució és donar suport al món
local i, si el món local ens fa unes demandes, sempre i quan no siguin descabellades,
la nostra obligació és donar-hi també resposta. Finalment, sobre el fet que hi hagi
contradiccions entre els diferents grups polítics dels ajuntaments del territori, que uns
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votin una cosa i que uns altres votin una altra, com ha dit la portaveu de la CUP, dir
que som absolutament respectuosos amb l’autonomia municipal i, sobretot,
respectuosos amb els nostres grups polítics municipals, perquè no fem centralisme
democràtic sinó que entenem que cada grup polític és prou autònom per prendre les
decisions polítiques que cregui més oportunes.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Convergència i Unió, Sr. García
Cañizares, qui diu: En solidaritat amb els nostres companys de govern, seré molt breu
ja que ell s’ha passat de temps. Ho compensaré. Primera cosa: nosaltres defensarem
totes les actuacions que ha fet aquesta institució durant el mandat anterior, per la qual
cosa el Grup de CiU defensa totes les accions que s’han fet fins arribar al punt on som
ara. Segona qüestió, motiu pel qual votarem NO a la Moció: es va demanar, a la
Junta de portaveus però, especialment, per part de representants de l‘Àrea que
gestiona el Parc i que gestiona el territori, un mes de temps prudencial, el qual no ens
sembla llarg i que és, en canvi, suficient per arribar a acords. Vam estar d’acord amb la
proposta que es quedés sobre la taula per parlar-ne àmpliament, amb coneixement de
causa, i poder-ne discutir amb els representants polítics que estaven, en aquell
moment, al capdavant d’aquesta gestió. Per tant, el nostre vot en contra per aquest
motiu i perquè defensem tot allò que aquesta institució ha portat a terme durant els
darrers quatre anys.
De nou intervé la Sra. Rovira qui diu: Bé. Diverses coses per contestar. En primer lloc,
a la Junta de portaveus ja vam expressar que la volíem presentar en aquest Ple
ordinari, perquè així ens ho havia demanat la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny i, també, perquè el 24 de setembre es va acabar el termini per fer
al·legacions al Pla de modificació. Com deia abans, aquest ha estat un estiu mogut per
a tots aquests agents. Vostès no ho han viscut així potser, però hi ha molta gent del
territori que hi treballen que sí ho han viscut. I, per tant, nosaltres ens vam
comprometre a portar aquesta Moció aquí, tal i com volien les diferents entitats.
Després, dir que, sobre la disciplina de vot, ens sembla molt bé que es doni autonomia
de vot però el que no entenem és el fet que municipis que hi estan relacionats, com
Palautordera i la Garriga, ERC-AM voti aquesta Moció a Palautordera i, en canvi, voti
en contra a la Garriga i ho torni a fer aquí al·legant la necessitat d’esperar un mes per
prendre decisions o veure quin és l’estat de la qüestió. Doncs els hi diem que esperem
la decisió que prengui aquest Govern, en forma de moció o bé en forma d’un
comunicat públic dient quin és el posicionament de la Diputació respecte a aquest
tema. Dir també que els instem a parlar amb les companyes de la Coordinadora per a
la Salvaguarda del Montseny, cosa que ens consta que no s’ha fet fins ara, o també
parlar amb nosaltres mateixes si ho creuen necessari.
Agrairia, també, una última cosa. Es va apel·lant a la mateixa Junta de portaveus i
agrairia que no es menteixi sobre el posicionament de la CUP en la Junta de
portaveus, bàsicament perquè avui sí que hi som per poder-ho desmentir i això és una
falta de respecte cap a les persones que van assistir a aquesta Junta de portaveus.
Intervé de nou el Sr. Funes qui diu: Bé, presidenta. Només és per insistir en una idea:
amb independència de si és un municipi o un altre, un grup o un altre... crec que no és
la funció de la Diputació fer un repàs sobre què fa cadascú a cada municipi i, al final,
sempre hi ha lògiques locals que es poden entendre. Però per al que si que està
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aquesta casa és per veure la visió global i el paper que ha de tenir la Diputació. I la
nostra preocupació és, insistim, el fet que la Diputació no està tenint una visió global
de què passa al Parc. El mandat passat ja vam tenir alguna discussió amb l’anterior
diputat de Territori. No s’ha d’abordar el Parc Natural del Montseny com una suma de
tots els interessos de tots els municipis, sinó com una totalitat no sols dels municipis i
llurs habitants sinó del conjunt de Catalunya i de la demarcació de Barcelona, perquè
el Parc Natural és patrimoni de tothom, per la qual cosa creiem que és important que
la Diputació de Barcelona faci aquesta funció d’administració que cura molt el Parc i hi
fa una activitat preventiva, més enllà de l’actuació i la voluntat que tinguin els diferents
municipis. Per tant, prego o preguem, com a Grup, que el nou equip de govern que
s’estableixi a la Diputació és miri això amb urgència i amb cura perquè creiem que la
funció de la Diputació en aquests quatre anys, en alguns casos, ha estat incoherent,
fins i tot contradient-se internament entre el que deia un informe i la posterior actuació.
Per tant, és urgent que la Diputació de Barcelona es posi amb aquest tema i que els
nous diputats i les noves diputades l’abordin.
De nou intervé el Sr. Fàbrega qui diu: en resposta, sens dubte, dir que ho mirarem.
Per tant, el compromís és que ens reunirem amb les parts. Sens dubte, ens hem de
trobar amb la Coordinadora i escoltar tots els seus plantejaments al respecte. Dir-li,
també, al portaveu d’Entesa que, evidentment, no ens hem de fixar només en allò que
ens demana el món local però sí dir que és una gran part del sentit d’aquesta institució
i ja hem esmentat la gran importància que el Parc Natural té per al país. Per tant,
serem absolutament conseqüents i el nostre compromís és mirar-nos-ho amb
profunditat i donar-hi una resposta.
I el Ple n’acorda rebutjar la moció amb els vots favorables dels diputats assistents del
grup polític d’Entesa (7), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu
(3), el vot en contra de Convergència i Unió (14) i Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (11) i l’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10) i Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 13 vots a
favor, 25 vots en contra i 12 abstencions.
La Presidència diu: aprofito, en aquest moments, en relació amb les dues Mocions
que vénen a continuació, per saludar especialment el president de l’Associació de
municipis per la independència (AMI), els membres de la seva executiva i, també,
l’expresident de la Diputació, senyor Salvador Esteve, i l’Alcalde Martorell que ens
acompanyen per la Moció que afecta, precisament, una empresa del seu municipi. Per
tant, benvinguts i gràcies per fer el seguiment d’aquest Ple.
5.- Moció que presenten els Grups CiU, ERC-AM i CUP-PA de la Diputació de
Barcelona, d’adhesió d la Diputació de Barcelona a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI).
Vivim un moment excepcional. L’excepcionalitat del moment s’explica en tant que
estem davant l’oportunitat de culminar un procés democràtic, cívic, pacífic, ciutadà,
que ve de lluny i que és, alhora, profundament transformador i il·lusionant. Un procés
que ha tingut expressions multitudinàries diverses, i sostingudes en el temps, i que
personifica l’anhel de molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya de viure en un estat
català lliure i sobirà.
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La ciutadania de Catalunya percep ja que, massa sovint, l’Estat espanyol ha
incomplert les promeses i els acords que havien de suposar una millora en l’autonomia
financera i competencial del nostre país. Una millora en els drets socials i en la qualitat
de vida de les persones. La pèrdua de credibilitat de la suposada intenció del Govern
espanyol d’arribar a acords amb les institucions de Catalunya per millorar-ne el seu
autogovern queda demostrada amb les múltiples mostres de recentralització política
que ha impulsat (amb l’aprovació de lleis com la de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, per exemple) i la utilització política i governamental d’òrgans
judicials, un fet greu des de l’òptica de la qualitat democràtica i de la separació de
poders, característiques dels estats de dret.
Amb la finalitat de gestar espais de debat col·lectius i treballar conjuntament les
iniciatives que han anat sorgint des de la ciutadania, han cristal·litzat diferents
associacions i organitzacions, una de les quals és l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), que aplega ja 752 municipis i 43 consells comarcals, diputacions
i altres ens locals. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, que és l’àmbit territorial
que correspon a aquesta institució, prop de 250 ajuntaments ja s’hi ha adherit, així
com 7 consells comarcals i 4 entitats municipals descentralitzades.
En conseqüència, recollint la voluntat, cada vegada més nombrosa, de molts i molts
ciutadans i municipis de la demarcació de Barcelona, els i les electes locals membres
d’aquesta institució i que subscrivim aquesta moció reivindiquem, una vegada més, el
caràcter absolutament democràtic del procés que estem vivint.
Per tots els motius anteriorment exposats, els grups de Convergència i Unió, Esquerra
Republicana de Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu proposem
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. L’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Associació de Municipis per la
Independència, amb la finalitat de defensar i promoure l’assoliment dels drets
nacionals dels i de les catalanes i promoure l’exercici del dret a l’autodeterminació.
SEGON. Aprovar els estatuts que regulen l’Associació de Municipis per la
Independència.
TERCER. Manifestar el compromís de la Diputació de Barcelona de treballar a
l’Associació, amb l’objectiu de contribuir a fer efectiva la transició cap a la
independència, tot assumint que els drets nacionals, els drets socials i la igualtat de
gènere són indestriables per aconseguir una societat justa i lliure.
QUART. Designar, com a representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació una
persona diputada consensuada pels grups polítics que hagin donat suport a la moció i
facultar-la per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents
acords.
CINQUÈ. Constituir una comissió de seguiment de l’activitat de l’Associació, així com
del grau d’assoliment dels acords presos, formada per representants de cadascun dels
grups que hagin donat suport a la moció i per la persona designada com a
representant de la Diputació a l’Associació.
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SISÈ. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència, domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic - i, també, a la Direcció
General d’Administració Local, del Departament de Governació i relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Presidenta del Grup CUP-PA, Sra.
Sabater, qui diu: Bé, nosaltres estem molt contentes de portar conjuntament aquesta
Moció al Ple. Creiem que, en aquests moments històrics que estem vivint, les
administracions han de fer passos valents per respondre les reivindicacions de la
majoria de catalans i catalanes, malgrat que els pesi a qui llegeixen la realitat de forma
distorsionada, al meu parer, i començar un procés constituent a Catalunya. En aquest
sentit, sent un organisme de representació del món local i que representa el sentir del
món local, creiem que la Diputació de Barcelona s’ha de sumar a l’AMI i nosaltres
votarem a favor, és clar.
A continuació intervé el Diputat del Grup Partit Popular, Sr. Reyes, qui diu: Desde el
Partido Popular sentimos tristeza porque la primera Moción política importante que se
presenta en este Pleno sea, precisamente, una Moción para que la Diputación de
Barcelona se suscriba a la Asociación de Municipios por la Independencia. Nos
hubiese gustado que la primera Moción política fuese una Moción de apoyo a los
ayuntamientos que han luchado intensamente, en tiempos de dificultades económicas,
para salir adelante y proporcionar a sus ciudadanos una mejor calidad de vida, o que
fuese una Moción para denunciar los recortes que la Generalitat de Catalunya ha
hecho con el gobierno de CiU y ERC. Sin embargo, nos presentan una moción que
pretende que la Diputación de Barcelona se adhiera a la Asociación de Municipios por
la Independencia y no sabemos si es con la intención de, especialmente, sufragarla y
poner dinero al servicio de la independencia y poder seguir subvencionando entidades,
escritores y medios de comunicación para que sigan haciendo proselitismo sobre la
independencia.
La finalidad de esta Asociación está clara: la destrucción de nuestro Estado, tal y como
lo concebimos, y la destrucción de la Constitución y del Estatut de Catalunya, para
poner en su lugar un Estado independiente. Y tenemos muy cerca los resultados
electorales del pasado domingo, los cuales están muy claros, muy claros si se leen
como han de leerse: se suman los votos y, de manera clara y evidente, se ve que la
mayoría de los catalanes ha votado a fuerzas que están en contra de la
independencia. Es cierto que ha ganado Junts pel sí, con 62 diputados y 72, si
sumamos los diez de la CUP, que es el peor resultado de las fuerzas independentistas
desde que la Generalitat de Catalunya volviese a entrar en funcionamiento. Mire, en la
legislatura pasada esas tres fuerzas sumaban 74 diputados y han pasado a tener 72.
No tienen fuerza suficiente ni siquiera para aprobar la Ley Electoral en Cataluña ni
modificar el Estatut de Cataluña. No tienen 90 diputados, tienen 72. Y primero se
tendrán que poner de acuerdo para ver quién será el futuro presidente de la
Generalitat de Cataluña, por lo cual el resultado es claro: la mayoría de los catalanes
votó en contra de la independencia.
Y financiar entidades como la AMI puede significar que esta administración, que la
Diputación esté cometiendo un acto ilegal. Desde el Partido Popular velaremos por el
estricto cumplimiento de la legalidad, por lo cual estudiaremos, si se diese el caso de
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algún pago económico a la AMI, acciones legales por si fuese una ilegalidad lo que
estuviesen cometiendo.
Nosotros pedimos a la Diputación de Barcelona y a las fuerzas que presentan esta
Moción que se centren en los problemas reales de los catalanes, que luchen por las
personas que no tienen un puesto de trabajo, por las personas que no pueden pagar
un alquiler o una hipoteca, por mejorar servicios como el de bienestar social, la
educación o la sanidad. Porque la Generalitat de Cataluña tiene un presupuesto de
36.000 millones de euros, 36.000 millones de euros y, sin embargo, ustedes siguen
cerrando quirófanos en hospitales, y siguen cerrando escuelas e institutos, por lo cual
el Partido Popular no puede estar al lado de quienes quieren luchar contra la legalidad.
Nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer es seguir juntos, porque “unidos
ganamos” y una Cataluña fuerte en una España unida será lo mejor para la próximas
generaciones de este país. Muchas gracias.
Tot seguit intervé la Portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, Sra.
Sierra, qui diu: Efectivamente, este domingo el pueblo catalán ha hablado y los datos
de la provincia de Barcelona son bastante elocuentes: solamente el 44% de la
provincia ha votado en contra de la permanencia de Cataluña en España y la UE. En
votos, significa 1.349.711 frente a 1.636.441. Se ha hablado reiteradamente, aquí…
Yo he escuchado muy atentamente a todo el mundo y me gustaría que los demás
hiciesen lo mismo.
Entonces, aquí se ha dicho reiteradamente que no se han sabido leer los números. No
solamente no los hemos sabido leer nosotros sino que tampoco los ha sabido leer la
prensa internacional, porque si repasamos la prensa internacional, vemos que su
planteamiento coincide bastante con el nuestro. Sé que ahora, a diferencia de lo que
se ha dicho a lo largo de la campaña, pretenden sumar también los votos de
Catalunya sí que es pot y los de Unió. Aún así, no llegan al 50% de la población y
además les recuerdo que, si miramos la mayoría de referéndums de secesión que se
han hecho, es raro que se acepte un 50% sin más. En la mayoría de los casos, se es
un poquito más generoso y se buscan unas mayorías más amplias porque se
considera que la mitad más uno es una cifra demasiado ajustada para un paso tan
traumático y tan desgarrador como es separarnos del resto de nuestros compatriotas.
Estos resultados son especialmente contundentes en las ciudades y en los barrios
donde viven las clases populares. Ya que ciertos Grupos políticos se llenan la boca
con las clases populares y siempre están hablando en nombre de las clases
populares, miren qué se ha votado en Rubí, qué se ha votado en l’Hospitalet de
Llobregat, qué se ha votado en Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Nou
Barris…, y qué se ha votado en los diez municipios de Cataluña con la renta por cápita
más baja. Si alguien quiere los datos, se los daré encantada, porque parece que han
pasado por alto qué ha votado, en Cataluña, la clase popular. Dicho esto, nos parece
evidente que lo que hemos de hacer es responder al mandato democrático que nos ha
hecho el pueblo de Cataluña. Nosotros, representamos, como Diputación, a la
provincia de Barcelona, en la cual no hay ningún tipo de duda: la mayoría de votantes
ha dado la espalda a los planes separatistas de la lista del señor Mas, de la lista de
Esquerra y también de la lista de la CUP porque no suman. Los números son los que
son y, evidentemente, nosotros no vamos a pertenecer a una entidad privada cuyos
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postulados, si los leemos, tiene los planteamientos de un nacionalismo decimonónico
que no nos parecen que sean pertinentes en el siglo XXI. Lean qué está pasando en el
resto del mundo y abandonemos, ya, estas ideas que son absolutamente antiguas.
Evolucionemos, que estamos en el siglo XXI.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Entesa, Sr. Funes, qui diu: El nostre Grup vol
creure que s’està parlant de la Moció que se’ns presenta i que no estem fent una
anàlisi dels resultats electorals perquè, segurament seria molt diferent la nostra
posició.
En tot cas, sobre la Moció que se’ns presenta, bàsicament, com deu suposar tothom,
ha generat força debats en el nostre Grup. Ens hem mirat els estatuts de l’AMI -se
suposa que tots n’érem conscients- i tenim dubtes sobre si aquest és un debat en
relació amb el municipalisme, el futur de l’Estat o tot barrejat en un, o participar en
l’AMI o no. Nosaltres creiem que l’AMI hauria de fer un esforç per esdevenir una
associació molt més municipalista del que és, com a associació de municipis no és
prou municipalista però no volem, tampoc, barrejar una cosa amb l’altra. Com a Grup,
la nostra posició és defensar un Estat propi i apostar per un referèndum vinculant.
Entenem que aquests dos objectius poden aconseguir-se de maneres diverses. No
creiem que sigui especialment obligatori pertànyer a l’AMI però el nostre Grup és plural
i hi ha posicions diverses dintre del mateix i cadascú de nosaltres ha votat coses
diferents en diferents ajuntaments, per la qual cosa entenem que el més coherent, com
a Grup i entenent que estem a la Diputació de Barcelona, a la Xarxa de municipis i a
l’espai que representem a tots els municipis, és abstenir-nos en relació amb aquesta
Moció.
A continuació intervé la Portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, Sra. Díaz, qui diu: Jo, que sóc una dona molt apassionada,
avui intentaré no treure les passions ni fer un “mitin”. No és el moment i hem tingut, en
campanya, temps i espais per fer-los, però sí que hi ha una sèrie d’arguments que els
voldríem, amb la fredor necessària, exposar aquí i avui.
Estava pensant en les associacions municipalistes catalanes de què formem part,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, són associacions en les quals ens trobem còmodes tots els municipis,
independentment del color polític del seu alcalde o de la seva alcaldessa i del seu
govern, perquè entenem que treballem per donar suport als ciutadans i per
representar-los de la millor manera possible, amb independència de com pensin o com
s’expressin a les urnes els ciutadans i les ciutadanes d’aquells pobles.
Hi ha un altre argument, torno a dir des de la tranquil·litat i sense esgrimir resultats
electorals, tot i que m’agradaria fer referència, com a mínim, al resultat en la
demarcació de Barcelona, perquè per això estem aquí avui, a la Diputació de
Barcelona. En campanya, hem sentit que molts parlaven de la democràcia i que la
democràcia està per sobre de les lleis. No faré cap valoració sobre qui està per
damunt de qui, però sí que hem sentit aquest argument, abastament: la democràcia,
per sobre de les lleis. Doncs, efectivament, a la província de Barcelona sols el 45% de
les persones que van votar, que ho van fer d’una manera molt massiva, amb una taxa
de participació molt elevada, van votar a favor de les llistes que expressaven amb
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claredat aquest camí necessari de Catalunya cap a la independència. I, de fet,
aquestes candidatures sumen 39 dels 85 diputats que són elegits a la nostra
circumscripció electoral, fet pel qual cal sentir, de vegades, la ciutadania i saber què
pensa i ho ha fet fa quatre dies en aquesta demarcació d’una manera molt clara.
Portar-nos a projectes que sumen i que són capaços de treballar pel municipalisme,
amb independència del seu color, és el que necessitem ara mateix, en un moment de
passions, i precisament aquesta proposta d’associar-nos a l’Associació de Municipis
per la Independència, que té un objectiu molt clar i que no representa tothom, si més
no a la ciutadania, a aquest 75-80% de la ciutadania de la circumscripció de Barcelona
que es va expressar el passat diumenge, creiem que no és la manera. Vostès sumen,
és veritat, en el Ple, sabem calcular, però han de ser honestos amb vostès mateixos.
No ho siguin amb nosaltres si volen, però amb vostès si. Si han esgrimit tant
l’argument que aquesta democràcia està per sobre, doncs escoltin i veuran que no
representarà el sentir de la població, de la ciutadania de la nostra demarcació.
Per acabar, sí que voldria dir que sumar no és suficient, com saben molt bé.
Precisament avui es debatien unes esmenes sobre la reforma del Tribunal
Constitucional en el Congrés, on hi ha una majoria absoluta que sumarà i tirarà
endavant una reforma que sabem cap a on ens porta. Sumar no és suficient. De
vegades, cal adonar-se del fet que, en democràcia, sumes de vegades i no ho fas de
vegades, però hi ha temes en què calen majories molt qualificades. Efectivament, per
fer una llei electoral, modificar una Constitució o un Estatut, fer una llei d’educació i,
com no, per associar-nos a l’AMI. Per tant, el nostre vot serà contrari.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Fàbrega, qui diu: En tot cas, donem ple suport a la Moció i no
sols li donem el ple suport sinó també, com deia la representant de la CUP, estem
plenament satisfets i contents de poder presentar-la, avui i aquí, i del fet que tingui, per
anar bé, el suport de la majoria dels diputats aquí presents. Dir-los-hi que l‘AMI ha
estat una eina fonamental per al municipalisme català i per l’avenç, en aquests darrers
anys, cap a un procés d’independència nacional. Sense la participació, animació i
dinamització del món local, com a primera trinxera que està al carrer, més propera a la
ciutadania, el nostre país no estaria, segurament, en l’actual situació d’avenç nacional
que té en aquests moments. Per tant, a més del suport, jo voldria dir algunes coses
que avui s’han dit aquí. Perdoni’m, senyor Reyes. Sembla que la tingui ficada amb
vostè. No és cap obsessió personal.
Primer: com es pot qüestionar que els catalans i les catalanes van decidir,
democràticament, el que van decidir el passat diumenge? No sé si les seves xifres són
diferents de les nostres o sumem d’una forma diferenciada, i també ho dic als senyors
de Ciutadans; però el 39%, que representa els que estan a favor de la unitat
d’Espanya, és diferent o no suma el 48% que estem a favor de la independència de
Catalunya. Per tant, tenim un 39% que diu NO a la independència i un 48% que diu SÍ
a la independència de Catalunya. Clar. Això és aritmètica, no? Hi ha una altra gent que
s’ha posicionat, Catalunya sí que es pot i Unió, dient que no els sumin a l’unionisme.
No els sumin a l’independentisme, potser, però no els sumin a l’unionisme.
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Sap què passa, senyor Reyes? Que si vostès, l’Estat espanyol, el Govern que té
majoria absoluta esclafant, per cert, amb el 44% dels vots, ens hagués deixat votar en
un referèndum d’autodeterminació, el més normal i democràtic en el món mundial i en
Europa occidental, avui sabríem si la majoria de ciutadans de Catalunya vol o no la
independència. Però vostès no sols ens ho han negat sinó que, mirin, ens trobem gent
imputada judicialment per defensar aquestes idees, per defensar la democràcia, per la
qual cosa no ens han deixat cap altra sortida que convertir les eleccions d’aquest
passat diumenge en unes eleccions plebiscitàries i que el poble de Catalunya decidís.
Conseqüentment amb això, avui plantegem que és important que la demarcació
provincial demogràficament més important de l’Estat espanyol, la Diputació de
Barcelona, s’adhereixi a l’AMI. Importantíssim. Això representa un pes absolutament
important, jo diria.
A més, dir-los-hi que, fixin-se, vostès diran que som només el 48% i no arribem al
50%. Jo els hi diria una altra cosa: el 44% dels votants de l’Estat espanyol, que
representa el Partit Popular, majoria absoluta esclafant, pren decisions i fa lleis sense
tenir en compte el 56% restant, amb una participació molt més baixa que la que hi
hagué a Catalunya el passat diumenge. Per tant, estem legitimats.
Una altra consideració: la portaveu de Ciutadans ens està dient que, a escala
internacional, tothom els està donant la raó. No sé si vostè i jo estem llegint
comunicacions internacionals diferents però Le monde parla d’una victòria
independentista contundent a les eleccions regionals de Catalunya. Financial Times
parla d’una victòria històrica de l’independentisme i Al-Jazeerah diu que
l’independentisme guanya per votació popular les eleccions a Catalunya. La BBC diu
que els partits independentistes guanyen. Per tant, jo i vostè devem llegir mitjans de
comunicació diferents.
Finalment, dir-los-hi que, de veritat, crec que és un tema de dignitat, de dignitat
conseqüentment amb el que han decidit els ciutadans de Catalunya, amb el que
cadascú de nosaltres representem i, sobretot, amb el món local. La majoria
d’ajuntaments del país i de la demarcació de la província de Barcelona ha donat
suport, s’ha adherit a l’Associació de Municipis per la Independència, per tant, aquesta
institució que és la Diputació de Barcelona n’ha de ser absolutament conseqüent.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Convergència i Unió, Sr. García Cañizares,
qui diu: Intentaré centrar el discurs en la Moció que presentem perquè, malgrat que
també sóc apassionat, encara que no ho sembli a vegades, intento aguantar-me, com
a mínim en públic. Intentaré centrar-me en el que, realment, tenim al damunt de la
taula, que és una adhesió a l’Associació Catalana de Municipis, perdó, a l’Associació
de Municipis per la Independència –perdò, president de l’AMI- i no hi ha dubte de
majories aquí. 765 ajuntaments de Catalunya hi estan adherits. Més de 250 a la
demarcació de Barcelona, majoria per tant. La majoria dels consells comarcals. Avui,
som la tercera Diputació que s’hi adhereix i sembla que, demà, s’hi adherirà la quarta,
per la qual cosa hi estaran adherides les mateixes diputacions que van fer la
Mancomunitat de Catalunya, fet pel qual no hi ha dubtes de majories aquí. Ja entenc
que, als grups que se seuen en aquest Plenari, els agrada fer valoració del que va
passar diumenge, però la realitat és molt tossuda i el que ens trobem, com a municipis
per la independència, és tota aquesta quantitat, una esclafant majoria dels municipis
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de Catalunya. Per tant, centrem-nos en el que estem fent i no barregem coses perquè,
en aquest cas, estaria d’acord amb el portaveu d’Entesa, qui diu que ens agrada
despistar-nos.
Evidentment, s’han fet algunes afirmacions sorprenents, si de cas, i m’ha sorprès la
intervenció del senyor Reyes, qui ha dit que esperava que la primera Moció política
que es presentés aquí no fos aquesta. Em sorprèn perquè parla, primer, de Moció
política i acaba dient, després, que prendran les decisions judicials que corresponguin.
Miri, si Montesquieu aixequés el cap, no sé què en pensaria d’aquesta intervenció.
Potser no ho tenen clar però la democràcia és fonamenta en la separació de poders.
Si parlem de Moció política, no parlem després d’accions judicials, perquè estem
traslladant les coses i, per tant, insisteixo en la necessitat de prendre acords polítics en
aquest espai, on decidim, per majoria, com ens ho confirma el nombre de diputats i
diputades, és que ens adherim a una associació que defensa els interessos de la
majoria dels municipis del país, de la majoria de les administracions del país i de la
majoria de les administracions municipals de la demarcació de Barcelona. Per tant, és
lògic que avui portem i votem aquesta Moció i, a més, al primer Plenari d’aquest
mandat perquè és ara el moment de fer-ho i és el moment en el qual ens permeten ferho les majories municipals, fet que significa la normalitat, amb una administració
normal i uns Grups polítics normals que el que volen és defensar el que diu la majoria
dels municipis que l’acompanyen. Fixeu-vos.
Per acabar, fer palès que hi ha alguns partits polítics, que es presentaven diumenge,
que no estaven d’acord amb la independència ni amb la no independència. En aquest
Grup, que està configurat per Convergència i Unió, per demostrar que Unió
Democràtica no està demanant el vot en contra de la independència, el Grup de CiU
tindrà dues abstencions, les de les dues diputades d’Unió Democràtica de Catalunya.
Intervé de nou la Sra. Sabater, qui diu: Jo no faré més debat però només volia dir que,
fins i tot, nosaltres, que som “novatos”, sabem que tots els Grups d’aquí poden
presentar Mocions al Ple. Per tant, si tant els preocupen les Mocions presentades,
presentin-hi de noves.
De nou intervé la Sra. Sierra, qui diu: Per dir-li que llegim, també, la mateixa premsa
internacional.
“La aventura catalana no acabará bien para nadie. En Cataluña, hacen el cuento de la
lechera”, diu el Frankfurter. “Este resultado tranquilizará a los inversores”, diu el Wall
Street Journal. “Mas no tendría que estar tan contento”, diu el Bloomberg News.
“Cataluña tiene que alejarse del precipicio”, afirma el Financial Times, a la seva
editorial, per cert. “Madrid y Barcelona se dejan llevar por la pasión”, editorial de Le
Monde, “El independentismo en Europa es un lujo”, diu Le Croix (Francia) “En
Cataluña se juega el futuro de Europa”, bastant neutre. “Se ha producido una situación
del rey ahogado”, diu el diari holandès The Telegraph. “Madrid es el chivo expiatorio
de Cataluña”, diu un diari polonès. “Con la independencia, vendrían otros problemas”,
diu un diari mexicà i així. Quiero decir que la prensa internacional, en general, ha
hecho una lectura bastante diferente.

126

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Finalmente, para acabar, creo que la Diputación tiene que representar a todos los
municipios y mi pregunta es: Si ahora se adhieren a la AMI, ¿defenderán solamente a
esos municipios que son independentistas? Recordarle, al señor portavoz de ERC-AM,
que ha ido repitiendo el 48% y, en primer lugar, no llegan al 48% y, en segundo lugar,
estamos hablando de la provincia de Barcelona, en la provincia de Barcelona 44%.
La Presidència cedeix de nou la paraula al Diputat del Grup Partit Popular Sr. Reyes,
a qui diu: Vostè s’ha explicat abastament, crec, avui i crec que el debat ja està
exhaurit. Tots han pogut posar... Per al·lusions, en tot cas, molt breument.
Intervé el Sr. Reyes, qui diu: Sí. Por alusiones múltiples, porque diferentes portavoces
se han referido a mí. Simplemente, comentar que ERC hablaba, primero, de mayoría
de votos y nos hablan, ahora, de mayoría de diputados. Pues, si hablamos de mayoría
de diputados…
La Presidència diu al senyor Reyes: Entenc que, per al·lusions, vostè hi pugui parlar i
té tot el dret, però cenyim-nos, també, al contingut de la Moció, perquè ens agrada
molt debatre els resultats de les eleccions passades i segurament mai no acabarem,
però hi venim a fer una feina concreta: aprovar una Moció. Parli.
De nou intervé el Sr. Reyes, qui diu: Gracias, señora presidenta. Hablaba usted de
mayoría de diputados. El 8 de abril de 2014, la mayoría de diputados catalanes del
Congreso de los Diputados dijo NO al referéndum, la mayoría de diputados catalanes:
Eso también es representación de la soberanía y del pueblo de Cataluña, y, señor
García Cañizares, aquí hablamos de dignidad. ¿Es digno que la Asociación de
Municipios por la Independencia diga, en sus estatutos, o que trate a los españoles
como colonos? Ningún andaluz, ningún gallego, ningún extremeño, ninguna persona
procedente del resto de España que haya venido a Cataluña en busca de un mejor
porvenir y a levantar esta tierra es un colono en su país.
La Presidència manifesta: totes les posicions estan expressades, jo crec, i em
sembla, per tant, que la posició de vot queda clara. Vots a favor? Els tres portaveus
(amb dues abstencions d’UDC) dels grups ponents. L’abstenció per part d’Entesa i el
vot en contra del PP, Ciutadans i el PSC.
Doncs queda aprovada i, per tant, aquesta Diputació s’integra en l’AMI. Gràcies a tots
i totes els que ho han fet possible i, des d’aquí, seguirem treballant pel procés nacional
de Catalunya i per l’assoliment d’un Estat independent propi. Gràcies als representants
de l’AMI per assistir.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (11) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit Popular (2) i Ciutadans Partido de la Ciudadania (3) i l’abstenció de Convergència i Unió (2) i Entesa (7), sent
el resultat definitiu de 26 vots a favor, 15 vots en contra i 9 abstencions.
Abandona la Sala de Plens el diputat Sr. Garcia Albiol.
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6.- Moció que presenta el Grup PSC-CP de la Diputació de Barcelona, amb
l’adhesió dels Grups CiU, ERC-AM, ENTESA, C’s, PP i CUP-PA de suport als
treballadors i a les treballadores de l’empresa Inovyn-Solvay.
Inovyn-Solvay és una empresa amb més de 40 anys d'història a Martorell, a la qual
actualment estan vinculats laboralment al voltant de 500 treballadors/treballadores
directes i 2.000 indirectes.
Es tracta d'un complex industrial de referència per al país, particularment per a
Martorell (Baix Llobregat) i està integrat en un dels sectors de més tradició i de més
pes en la nostra economia.
Des de la direcció de l’empresa i des dels representants dels treballadors i
treballadores s'han dirigit en les últimes setmanes a diferents institucions i han
expressat la seva inquietud per la continuïtat de la fàbrica i pel manteniment dels llocs
de treball, després d’una decisió del Ministeri d’Indústria quant a la possibilitat de
concórrer a la subhasta del subministrament elèctric d’interrumpibilitat, un servei clau
per a la seva activitat.
El moment en què arriba aquesta decisió del Ministeri coincideix amb un procés de
canvi accionarial a Inovyn-Solvay, culminat el passat mes de juliol, i precisament, quan
l’empresa està pendent de decidir inversions en les instal·lacions actuals situades al
nostre municipi.
Les conseqüències de l’eventual tancament de l'empresa serien nefastes a nivell local,
però també a nivell global, del sector industrial i del país en termes d’ocupació, de
competitivitat i de confiança en la recuperació econòmica.
Per tot l'exposat,
la Diputació de Barcelona acorda
Primer.- Manifestar el suport als treballadors i treballadores de Inovyn-Solvay per
garantir la continuïtat dels llocs de treball de la planta de l'empresa a Martorell (Baix
Llobregat).
Segon.- Demanar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el seu compromís
d'assegurar la viabilitat de la planta i de l'ocupació que genera.
Tercer.- Instar els governs de la Generalitat i de l’Estat a crear una taula de diàleg per
a la confecció d'un pla de viabilitat industrial entre la direcció de l'empresa, el comitè
d'empresa, les centrals sindicals i les administracions implicades, amb la finalitat de
mantenir els llocs de treball.
Quart.- Traslladar la Moció al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Parlament de Catalunya.
S’incorpora a la sessió el diputat Sr. Riera Macia.
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La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Portaveu del Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, Sra. Díaz, qui diu: Estic
dolguda. Estic dolguda perquè la Diputació de Barcelona acaba d’adherir-se a l’AMI i
veig que el seu president acaba de marxar, precisament quan es parla de la
problemàtica d’un municipi amb una empresa que té cinc-cents treballadors i
treballadores directes i dos mil llocs de treballs indirectes. Ens acabem d’adherir a una
associació a la qual no l’interessa, segurament, el que acabem de parlar. Espero que,
quan acabem de parlar-ne, acabem aplaudint també. Ara sí que estic apassionada de
cop. M’indigna i estic personalment dolguda. Dit això, baixaré la passió i intentaré
explicar el que ja sabem.
Quan parlo d’Inovyn-Solvay, podria parlar de Valeo, però, en aquest cas, hem
presentat aquesta Moció sobre Inovyn-Solvay, en la qual no em podria expressar tan
bé com l’alcalde de Martorell o, fins i tot, persones més directament afectades, però la
problemàtica és, com deia, és una problemàtica que estem veient també a Valeo.
També, ens solidaritzem amb els seus treballadors i les seves treballadores però, en
aquest cas, estem parlant de cinc-centes persones, treballadors i treballadores
directes, i de dues mil persones, llocs de treball indirectes, la majoria de les quals són
habitants del municipi de Martorell i de la comarca del Baix Llobregat. En aquest cas,
parlem d’un complex industrial, de referència no sols per a Martorell i el Baix Llobregat,
sinó per a tot el país, que està integrat per un dels sectors amb més tradició i amb més
pes en l’economia catalana. Al marge de les situacions que s’hagin pogut produir
durant aquesta crisi econòmica tan llarga i tan profunda, hi ha un element sobrevingut:
la problemàtica esdevinguda pel fet d’excloure aquesta empresa de la subhasta del
subministrament elèctric, d’interrompibilitat, un servei clau per a la seva activitat.
Amb aquesta Moció, en definitiva, nosaltres demanem no sols expressar el suport a
l’empresa i als seus treballadors i les seves treballadores, pel que significa per a
l’economia del municipi, de la comarca i del país, sinó poder reconsiderar aquest
element. A més, a banda de la declaració institucional que ja va fer l’Ajuntament i de
les Mocions que es van presentar a la majoria d’ajuntaments del Baix Llobregat, és
cert que, en situacions similars, aquí tinc el cas d’ALCOA i el subministrament elèctric
a les plantes que tenia a Avilès i La Corunya, es va trobar una solució puntual i parcial
en aquell moment, en el benentès que era més important poder salvar els llocs de
treball i poder salvar el que aquesta empresa representa en el pes global de la nostra
economia. Per tant, encara que fos amb una mica d’urgència, vam entrar-hi aquesta
Moció i ens alegrem, també, del fet que la resta de Grups hagin tingut la voluntat de
sumar-se a aquesta Moció, per la qual cosa expresso, evidentment el nostre vot
favorable.
A continuació intervé la Presidenta del Grup CUP-PA, Sra. Sabater, qui diu:
Nosaltres sí que estem indignats, malgrat que ens alegra aquesta Moció i hi votarem
a favor, naturalment. Indignats pel fet que uns partits que, durant anys, han fet un flac
favor a les classes populars amb les polítiques que han aplicat i els pactes que han fet,
s’erigeixin ara com els seus defensors presentant mocions aquí, i també ho han fet a
Badalona. Crec que és un gest que els honora i que fa que hagin reflexionat durant
tots aquests anys, en els quals han fet un flac favor a les classes populars amb les
polítiques que han aplicat tant aquí com a la resta de l’Estat espanyol, quan han
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governat. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta Moció, evidentment, malgrat
expressar aquesta indignació.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Partit Popular, Sr. Riera, qui diu: Gràcies,
senyora presidenta. Per part nostra, dir que votarem a favor de la Moció, com ho hem
fet altres vegades. Fins i tot en l’Ajuntament de Badalona hem votat mocions similars a
aquesta per conflictes laborals. Per tant, no seria la primera vegada. Anunciar, també
que ahir, en l’Ajuntament de Badalona, vam suggerir als representants de Valeo que
els diputats de Badalona presentaríem, per evitar un greuge comparatiu, una Moció de
suport als afectats pel conflicte de Valeo.
Tot seguit intervé el President del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, Sr.
Ibañez, qui diu: Des del nostre Grup, creiem que, en l’actual situació, si és difícil crear
llocs de treball, una de les nostres grans responsabilitats és intentar mantenir els que
ja tenim. Dintre d’això, entenem que, quan hi ha un conflicte com aquest, el d’InovynSolvay, per unes qüestions tècniques, per na una revisió que no s’ha pogut passar,
creiem que donar un termini de quinze dies a l’empresa per esmenar-ho, seria, en
castellà, “pedir peras al olmo”, per la qual cosa hem de fer una cosa que en política cal
fer molt, que és seure, dialogar i cercar solucions. No ens podem permetre el luxe de
jugar amb els llocs de treball ja creats. Per tant, votarem a favor d’aquesta iniciativa,
com ja hem fet en altres ajuntaments, i tenint en compte, també, que Gavà, on sóc
regidor, és l’origen d’aquesta empresa, que es deia Dehules i allà estava ubicada. I
aquí estem parlant no només dels llocs de treball directes sinó dels llocs de treball
indirectes, molt repartits pel Baix Llobregat, per la qual cosa hi votarem a favor,
evidentment.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Entesa, Sr. Funes, qui diu: Com a diputat
comarcal del Baix Llobregat que sóc, no hi ha dubte que donarem suport a aquesta
Moció. Ja vam donar suport als treballadors en els consistoris de la comarca i allà on
ha calgut. Hem portat aquest tema al Parlament de Catalunya i al Congrés dels
Diputats. Creiem que l’hem situat on calia i, avui, el que ens correspon com a
Diputació és acompanyar les demandes que han fet els treballadors a través dels
nostres plens municipals de la comarca i de fora de la comarca i fer un exercici que,
per a mi, és clar i evident: plantejar-nos que és vital, per al Baix Llobregat i la
demarcació de Barcelona, defensar la indústria. Som una comarca i una demarcació
industrial on hi ha pactes per a la defensa i la promoció de la indústria que, encara, no
estan dotats suficientment. Esperem que, en les coses de les quals avui hem parlat,
també tinguem en compte que és important, per a Barcelona i el Baix Llobregat,
potenciat i reforçar l’activitat industrial que hi ha al nostre país, perquè cal generar
activitat econòmica i productiva però, també, per un element important per a nosaltres:
els llocs de treball són un bé comú i social i els hem de defensar aferrissadament.
Creiem que, a aquesta Diputació, en aquest mandat, li tocarà defensar-los millor, per
la qual cosa donem suport a aquesta Moció i ja anunciem que, evidentment, tots
aquells projectes i totes aquelles actuacions que vagin en contra dels llocs de treball
tindran, com sempre, la nostra rèplica aquí i en els plens municipals que correspongui.
A continuació intervé el Portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, Sr. Fàbrega, qui diu: Evidentment, donarem suport a aquesta
Moció. Entenem que no només, com dèiem, afecta el Baix Llobregat, sinó que també
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afecta les comarques de l’Anoia i del Vallès, on també hi ha gent que treballa a la
Solvay. Per tant, és una clara problemàtica territorial que va més enllà dels àmbits
comarcals. Dir que la preocupació no és només pels cinc-cents treballadors
directament afectats sinó també pels dos mil treballadors que, indirectament, estan
afectats. En tot cas, el que hauríem de fer és fer una anàlisi del model productiu del
nostre país, el qual s’ha basat, en molts moments, en la indústria, la qual està passant
per moments difícils en aquest context de crisi econòmica i encara que alguns diguin
que hi ha brots verds, doncs no els veiem esclatar totalment sinó que el model
industrial del país continua patint i anant coix. El que sí que estaria bé, com a
Diputació, és que féssim una certa anàlisi del conjunt de l’economia productiva
industrial de la província, sobretot perquè no hi ha res millor que abans de succeir-se
la problemàtica, que poder-ne fer prevenció i dir-los, com a última reflexió, que el
Ministeri té, també, la seva responsabilitat clara; és a dir, no es poden fer les coses
com s’han fet a Solvay: a corre-cuita, de mala manera i sense oferir cap solució. Quan
veiem que el ministre ha voltat per aquí en campanya electoral, fa algunes promeses
descabellades, com sempre. Entenem que s’ha d’anar al quid de la qüestió, al fons del
problema, i que cal trobar una solució per a Solvay molt més efectiva, adient i ràpida.
Tot seguit intervé el Portaveu del Grup Convergència i Unió, Sr. García Cañizares,
qui diu: Faré una intervenció molt breu perquè ja s’ha dit tot segurament. En tot cas, el
Grup de CiU s’adhereix apassionadament a la Moció, com s’ha adherit al manifest de
l’Ajuntament de Martorell i, evidentment, a la defensa de tots els llocs de treball de
Solvay, i als de totes les empreses que treballen a partir de l’activitat de Solvay i
defensar el dret al treball, que es podria perdre si no es fan actuacions contundents
amb les quals hem de mantenir aquesta empresa i moltes altres en funcionament que,
a més, són viables a més. Per tant, el nostre suport i el nostre vot a favor.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups polítics següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(10), Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP Poble Actiu (3).
Abandonen la Sala de Plens el diputat Sr. Asens i Llodrà i la diputada Sra. Pérez
Castaño.
Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Àrees.
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 7450 al
8076 de l’any 2015.
Abandona la Sala de Plens el diputat Sr. Puigcorbé i Benaiges.
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Precs i Preguntes
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Diputat del Grup CUP-PA, Sr. Duran, qui
diu: Farem consideracions sobre diferents decrets. El primer és el 7450/2015, de 15 de
juliol, que parla sobre la modificació de les signatures dels comptes operatius financers
i restringits de la Diputació de Barcelona, on el primer que observem és que hi ha
diferents comptes de la Diputació de Barcelona en diferents entitats: Catalunya Banc,
Bankia, BBVA, Banco de Sabadell, Banco Popular, Banco de Santander i Bankinter.
Però trobem a faltar un compte a la banca ètica i emplacem la Diputació per
considerar-ho. Properament presentarem una Moció en aquest sentit, per tal que la
Diputació comenci a col·laborar amb la banca ètica. En la línia d’aquesta ètica, estem
en contra d’aquelles entitats bancàries i financeres que desnonen i fan fora les famílies
de la nostra demarcació i creiem que, bé, tot i l’aprovació que el Parlament féu de la
Llei 24/2015, per garantir que tothom pugui tenir un sostre, hi ha entitats bancàries
amb les quals treballa la Diputació de Barcelona que la incompleixen de forma flagrant
i desnonen la gent de casa seva sense oferir-li la possibilitat d’un lloguer social. Instem
i instarem el Govern de la corporació per tal que reconsideri la seva relació amb
aquestes entitats.
La següent consideració fa referència al Decret 7470/2015, de 29 de juliol, de la
Secretaria General, referent al nomenament de la vicepresidència cinquena a favor de
la Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil, amb efectes del dia 1 de setembre de 2015. Diverses
qüestions. Exigim saber quines són les atribucions de govern que té la vicepresidència
cinquena i la Sra. Núria Parlón, perquè, a hores d’ara va ser nomenada el 29 de juliol
de 2015, recordem que hi va haver una sessió plenària en la qual la presidenta
d’aquesta casa no en va dir res i no se sap si ho havia signat abans o després del Ple.
Aquí, en aquesta sala, no en va dir absolutament res. Sí que ho va fer, posteriorment,
en acabar el Ple durant una roda de premsa. Considerem que no són les formes de
procedir de la presidència d’aquesta casa però, en tot cas, exigim saber quines són les
funcions de govern que desenvoluparà la vicepresidència cinquena.
Hi ha una altra qüestió, que sembla una broma però que no ho és, perquè quan un
llegeix el contingut del Decret diu que vostè nomena la senyora Núria Parlón, cito
literalment, “atesa la proposta de la presidència del PSC”. És a dir, és com si ara la
presidenta de CUP-Poble Actiu va i li diu que vol la vicepresidència sisena, el president
del Partit Popular li diu que vol la vicepresidència vuitena, 6.367 euros i el president o
la presidenta d’Entesa li diu que vol la vicepresidència novena. No sé si me’n deixo
algun. Ciutadans, perdoneu, la desena.
Bé. Una altra consideració a fer seria sobre la Resolució 7481/2015, que fa referència
a un expedient, el 2014/7392, que diu el següent, molt lligat al debat que hi ha hagut
avui sobre les vegueries i l’adhesió de la Diputació a l’AMI. Diu: “Ampliar, per segona
vegada, la durada del contracte adjudicat a Foneria Artística Ginfer, SL per a la
realització d’un bust del rei Felip VI, per un import de 2.904 euros”. La presidència
d’aquesta casa i els diferents grups polítics s’hi han manifestat, valorant el moment
polític que vivim, i no sé si aquest moment polític que vivim, amb les majories que
s’estableixen en aquesta casa, casen amb el fet que aquesta casa vagi encarregant
bustos, ah no, que Bustos era una altre, busts del rei Borbó.
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La següent consideració és sobre la 7497/2015, que podríem lligar amb les lluites de
Valeo i amb la Moció anterior, que diu el següent: “Adjudicació, per procediment obert,
únic criteri: preu, del manteniment i el suport de la xarxa de telecomunicacions de la
Diputació de Barcelona” amb dos imports diferents que sumen, aproximadament,
280.000 euros, i això se subscriu amb Telefónica, és clar. Ahir mateix, en el meu
Ajuntament, aprovàrem una Moció de suport als vaguistes de Movistar i bé, pel que
hem conegut, en aquesta casa es tenen en consideració les qüestions mediambientals
però, l’altre dia, compartíem amb una diputada d’aquesta casa la reflexió que comença
a ser hora que la Diputació de Barcelona inclogui els criteris socials i laborals en la
contractació dels diferents serveis.
Abandona la Sala de Plens la diputada Sra. Marín Martínez.
Una altra consideració és en relació amb el Decret 7505/2015, de 30 de juliol, de
mesures relatives a l’adaptació, a la nova estructura corporativa, dels serveis i les
competències de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en sessió de 29 de juliol
de 2015. I ja em perdonarà que m’adreci a vostè directament però nosaltres, en aquell
Ple, li vam demanar explícitament que fes una explicació política, simple i breu, de per
què aquesta casa passava de tenir quatre àrees a tenir-ne cinc. El silenci va ser la
resposta i li demanem que, en aquesta ocasió, ens contesti.
Una altra seria sobre la 7509/2015, de 30 de juliol de 2015, sobre el nomenament del
personal eventual de la Diputació de Barcelona. Ja sabem que, en aquesta casa, CiU
té onze assessors polítics, també hi ha assessors tècnics; es diuen tècnics però
nosaltres diríem que també són polítics, el Grup PSC té nou assessors polítics, el Grup
ERC-AM té sis assessors polítics, el Grup PP té cinc assessors polítics i el Grup
Entesa té cinc assessors polítics. Podríem fer moltíssimes consideracions sobre la
necessitat o no d’aquesta figura però, en tot cas, ni que sigui per fer un avançament
del que potser pugui venir més endavant, fer coneixedora, que imagino que ja ho és la
corporació, del fet que a la Diputació de Girona i a la Diputació de Lleida s’han
establert mesures de control i fiscalització de la feina que fan aquests assessors
polítics. És a dir, volem mesures de control i de fiscalització de la feina que fan els
assessors polítics i, en el seu moment, presentarem la Moció oportuna. Per cert, a
Girona i a Lleida, la Moció es va aprovar sense cap mena de problema i si s’hi va fer
amb un acord ampli a Girona i a Lleida, no entenem per què no es pot fer el mateix en
aquesta casa.
La següent seria la 7607/2015, del dia 1 de setembre de 2015, que diu: “Aprovar i
adjudicar el contracte menor de subministrament d’una taula, una taula i deu cadires
associades per a la vicepresidència de la Diputació de Barcelona”. El Grup CUP-Poble
Actiu considera, posin l’adjectiu, l’epítet que vulguin, absolutament inacceptable que,
en els temps que corren, la Diputació de Barcelona, qui se suposa que ha de donar
servei als municipis i a les persones de la província en aquesta crisi tan gran, es gasti
la “mòdica” xifra, en una taula i deu cadires, de 9.566,02 euros. Ens agradaria que es
reconsiderés i, de la mateixa manera, i perquè no diguin que escombrem cap a casa,
tindríem la 7631/2015 i la 7632/2015. La 7631, de 4 de setembre, diu: “Aprovar i
adjudicar el contracte menor de subministrament de vint cadires operatives model X
per als llocs de treball dels dos nous grups polítics de la Diputació de Barcelona”, que
entenem que son Ciutadans i nosaltres, per un import de 10.623 euros. Clar, si es fa
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una simple regla de tres, resulta que cadascuna d’aquestes cadires, cadascuna
d’aquestes cadires costa 531,19 euros, 531,19 euros per una cadira. No ho sé. És a
dir, simplement les cadires són per seure. La 7632 diu: “Aprovar i adjudicar el
contracte menor de subministrament de mobiliari divers per als dos nous grups polítics
de la Diputació de Barcelona”, que són els abans esmentats, per un import de 20.871
euros. No sabem si és necessari, per donar servei a tres persones, que s’hagin de
gastar en un despatx, per mobiliari, la quantitat de 10.435 euros, quantitat amb la qual
imagino que moltes famílies podrien moblar moltes coses, no sols un despatx.
La 7640/2015. Sí. Ja ho vam manifestar, en el seu moment, a la Comissió d’Educació,
Cultura i Esports. És el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Reial Federació
Espanyola de Golf per donar suport a la candidatura Costa Brava 2022 en la
celebració de la Ryder Cup. Entenem que destinar-hi 250.000 euros per donar suport a
una candidatura de la Ryder Cup... Doncs creiem que hi ha altres prioritats.
Abandona la Sala de Plens el diputat Sr. Ruíz Novella.
Anem acabant. La 7871/2015, que és un altre contracte per qüestions de missatgeria i
paqueteria amb origen i destinació a Barcelona, i seria, una mica, el que ja hem
comentat anteriorment en el cas de Telefónica, que creiem que comença a ser hora
que la Diputació de Barcelona inclogui els criteris socials i laborals en la contractació.
I l’última seria la 7948/2015, de 17 de setembre, que parla de la col·locació
d’excedents de tresoreria. Quan vam mirar aquest decret, vam dir que havien posat
50.000 euros a termini i resulta que no eren 50.000 sinó 50.000.000!!! Eren 50.000.000
d’euros que estaven posats cinc vegades, per tan 50 més 50, més 50... i s’arriba als
dos-cents cinquanta milions, xifra que sembla tenir la Diputació com a excedent de
tresoreria perquè aquests diners generin, cada mes, una sèrie d’interessos
determinats que són bons per a la corporació, cosa en la qual no entrarem a discutir.
El que anem a veure és a on s’han col·locat aquests diners, en quines entitats
bancàries s’han col·locat aquests diners i llavors, clar, sorprèn que aquesta corporació
tingui aquests excedents, no dubto del fet que això estigui com toca, i al mateix temps
que, aquest any, s’hagi hagut de demanar un crèdit de 73 milions d’euros. I la pregunta
és: La Diputació col·loca excedents de 250.000.000 d’euros en unes entitats bancàries
i al mateix tempos necessita per funcionar 73 milions. A quines entitats ha demanat
aquest imports, aquests setanta-tres milions d’euros.?
La Presidència respon al Sr. Duran dient: Molt bé, senyor Duran. Doncs li respondrem
adequadament aquestes qüestions tan pormenoritzades. Evidentment, sí que hi ha
qüestions a les quals li puc contestar ara mateix, com, per exemple, el nomenament de
la vicepresidència cinquena. És tradició, aquí, en aquesta casa, que el cap del primer
Grup de l’oposició ostenti una vicepresidència institucional, i per tant això és el que es
va fer. Es va nomenar però no es va anunciar en la roda de premsa perquè s’entén
que ja era conegut per la casa i potser vostès no en tenien coneixement. M’hauran de
disculpar en aquest sentit si no els vaig informar adequadament. A la roda de premsa
el que es va anunciar va ser l’acord del nou equip de govern i, com comprendran, el
PSC no hi és. És el primer Grup de l’oposició, per la qual cosa és tradició, aquí, que el
primer Grup de l’oposició ostenti una vicepresidència institucional. Per tant, les seves
funcions són institucionals, evidentment. Aquesta és la resposta.
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En relació amb el que li preocupava tant, l’encàrrec del bust, li diria que aquest és un
encàrrec que es va produir en el passat mandat i l’escultor o escultora que té aquest
encàrrec necessita més temps, per tant necessita pròrroga. Com ja sap, una cosa és
que nosaltres defensem políticament l’entrada en l’Associació de Municipis per la
Independència, com avui s’ha vist, i l’altra és haver de complir una sèrie de lleis que
aquesta casa fa complir, per la qual cosa, de la mateixa manera que complim la Llei de
banderes, saben que es va substituir el bust que hi havia en aquesta sala i estem en
aquest procés. Potser que, quan estigui acabada aquesta escultura, ja no l’haurem de
posar perquè serem independents.
Dir-li que estic completament amb vostè en relació amb els criteris laborals i socials.
Aquesta és una feina que ja es va fer durant l’anterior vicepresidència que ostentava jo
mateixa en aquesta casa. Es va aprovar una sèrie de clàusules socials i laborals. I el
Servei de Contractació té la instrucció d’aplicar-les, les quals es van fer d’acord amb
l’informe del Síndic de Greuges de Catalunys, qui va col·laborar amb aquesta institució
per tal que aquestes clàusules estiguessin aprovades. Aquest Plenari les va aprovar,
es va crear una Comissió per fer-ho i, per tant, són clàusules que s’apliquen i han de
poder aplicar-se amb tota normalitat a la casa.
Em demanava una explicació política sobre la composició del Govern. Miri, quan es
configura un Govern, el primer que fa aquest és, a través de l’acord entre dues
formacions polítiques, organitzar de quina millor manera podrà dur a terme la tasca i
l’exercici que té encomanat. Nosaltres hem considerat que el millor és fer-ho a través
de les vicepresidències amb què comptem. És absurd dir que abans n’hi havia tres i
ara quatre o quatre i ara cinc. És totalment absurd. A vegades, per a l’organització i la
conformació, et surt més a compte i et pots organitzar políticament d’una manera i en
aquesta ocasió, cosa que veuran després en el Pla de Mandat, s’ha considerat que la
Vicepresidència de Cultura era estratègica per al Mandat i, per tant es va considerar
que, la seva creació era necessària.
En relació amb altres qüestions molt de detall, que jo li agrairia i li oferim les
Comissions Informatives per tractar-les; no hi tenim cap inconvenient. No sé si els
diputats i les diputades del Plenari hem de tractar els preus de les cadires. No ho sé,
però fa be de dir-ho i, per tant, pot ser són uns expedients que fiscalitzem més, per la
qual cosa ho mirarem.
I una altra qüestió. Crec que és important dir-los que rebran ja, a partir d’aquest 1
d’octubre una sèrie de mesures sobre la justificació de les tasques del personal
eventual dels diferents Grups. La presidenta enviarà, a cada president de Grup de la
Diputació, unes instruccions, una circular, per dir com vostès han de justificar, no
fiscalitzar, perquè crec que tots volem que les tasques que volem que facin els
eventuals que tenim al servei dels nostres Grups és una tasca que és necessària i que
ha d’estar al servei de cadascun dels grups i al servei de tots els municipis de la
demarcació. Per tant, aquesta tasca també ha de quedar recollida, per la qual cosa
rebran, per fer-se efectiva a partir d’avui dia 1 d’octubre, aquesta circular els presidents
i presidentes de Grup. Forma part, a més, del pacte signat per aquest Govern
La resta de qüestions, sincerament, no les conec amb detall. Hi ha convenis que són,
segurament, de continuïtat i, per tant, estem a la seva disposició, sobretot per
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justificar-los, perquè tots entenem que es poden justificar sense cap problema. Sí.
Digui molt breument.
Intervé de nou el Sr. Duran, qui diu: Sí. Molt breu. Agrair la seva explicació, que
simplement esperàvem en el Ple de juliol i respecte a la seva consideració que ha fet
sobre les tradicions, en referència a la vicepresidència cinquena atorgada al primer
Grup de l’oposició, doncs, des del Grup CUP-Poble Actiu, entenem que en aquesta
casa hi ha tradicions que s’han de canviar.
La Presidència cedeix l’ús de la paraula a la Portaveu del Grup CUP-PA, Sra.
Rovira, qui diu: Sí. Nosaltres volíem saber per què la Diputació s’ha retirat, com a
acusació, en el cas Palau.
La Presidència contesta a la Sra. Rovira, dient: Li contestarem la pregunta. De fet, ja
ho hem fet i em sembla que, fins i tot, n’hem informat a la Junta de Portaveus, però li
donarem la resposta. Fins i tot, vaig dir que era per un tema d’economia processal i del
moment processal i entenem que l’objectiu que buscava la Diputació de Barcelona ja
s’ha complert en el tràmit processal en què estem, perquè s’arribarà al final,
evidentment, del procés, que és el que es volia des d’aquí.
Intervé de nou la Sra. Rovira, qui diu: Dir una cosa. La simbologia política que tenia
això sí que era important.
Contesta de nou la Presidència a la Sra. Rovira dient: Se li contestarà adequadament.
Si no tenen cap més qüestió, els demano, doncs... Alguna altra qüestió.
La Presidència cedeix la paraula al Portaveu del Grup Entesa, Sr. Funes, qui diu:
Hem fet, alhora, l’apartat de precs i preguntes i, per tant... És un prec que ahir li vaig
recordar en persona i avui li torno a fer: que s’activi la creació de la Comissió del Pla
d’igualtat i que s’activi la possible Comissió per aplicar la Llei de transparència a la
casa.
Respon la Presidència: Perfecte. Crec que les dues peticions són totalment oportunes
i aquestes mes s’activaran aquestes dues Comissions.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent
les 14 hores i 30 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

La Presidenta

La Secretària General

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 542689 al 542756.
Barcelona, 29 d’octubre de 2015
La Secretària General
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