Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 26 de novembre 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 Ibáñez 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:
0.

Manifest Institucional del dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers
les dones

I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2015.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Territori i
Sostenibilitat, de Desenvolupament Econòmic Local i d’Hisenda, Serveis Generals
i Recursos Humans, així com de la Comissió Especial de Comptes, i actualització
de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de la Corporació,
de conformitat amb els escrits presentats pels Grups ERC-AM i PP.

3.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la
composició del Grup polític del PP i del Grup polític CUP-PA, així com de la Junta
de Portaveus de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els escrits d’ambdós
grups.

4.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret núm. 9537/15,
de 28 d’octubre, sobre nomenament de la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà com a
diputada adjunta de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i modificació parcial del
Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8 d'octubre, sobre nomenament i
delegació de competències en favor de Diputades i Diputats adjunts d'Àrees i per
matèries.

5.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret núm. 9850/15,
de 30 d’octubre, sobre modificació parcial dels decrets núm. 7472/15, de 29 de
juliol i núm. 7582/15, de 31 d'agost, referent a deixar sense efecte la dedicació
parcial del 75% de la Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante, del Grup polític C's com a
conseqüència de la presa de possessió del seu càrrec com a diputada del
Parlament de Catalunya, amb efectes del dia 26/10/2015; així com el nomenament
de l'Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio com a diputat que exercirà el seu càrrec amb
dedicació exclusiva i el nomenament de la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, que
exercirà el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial al 51% pel seu
nomenament de diputada adjunta de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i modificar el
règim de dedicació de l'Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, diputat delegat de Turisme,
en el sentit que exerceixi el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva,
deixant sense efecte el seu càrrec amb dedicació parcial al 75%.

6.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència de 9 de novembre de 2015, sobre la modificació parcial dels decrets
núm. 7472/15, de 29 de juliol, núm. 7582/15, de 31 d’agost, i núm. 9850/15, de 30
d’octubre, referent a: d’una banda, deixar sense efecte la dedicació exclusiva de
l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol; modificar el règim de percepció de les
indemnitzacions per assistència, aprovades pel Ple de la Diputació, en sessió
extraordinària de 29/7/2015, de l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, i aprovar que
exercirà el càrrec de diputat, i com a president del Grup del PP, amb caràcter de
dedicació exclusiva, amb efectes del dia 5/11/2015, tot això d’acord amb l’escrit
del Grup polític PP de 5/11/2015; i d’altra banda, modificar la quantia econòmica
del Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, en el sentit que passi a percebre, en
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concepte de sou, la quantia fixada pel Ple corporatiu per als presidents/es de grup
polític, amb efectes del dia 9/11/2015.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
7.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i el seu Protocol general.

Servei de Programació
8.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 19/2015 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2015, 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.

9.

Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la
Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2016 integrat pels estats de despeses i
d’ingressos i les bases d'execució del Pressupost General, que s'aplicaran al
pressupost de la pròpia Corporació i als pressupostos de tots els organismes
autònoms que en depenen, així com els annexos previstos a l’art. 166 del Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, les plantilles i les relacions de tots els llocs de
treball degudament classificats de la Corporació i dels seus organismes públics,
així com les taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords
vigents a la Diputació de Barcelona i l’increment retributiu de l’1 per cent; aprovar
el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts, d’acord amb allò
establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, acordar la dotació econòmica per als grups polítics, donar-se per
assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i de la regla de la despesa emès per la
Intervenció General amb caràcter independent; aprovar les Instruccions sobre
procediments de control de la Diputació Barcelona, i restar assabentat dels
Pressupostos, per a 2016, dels Consorcis, adscrits al sector públic de la Diputació
de Barcelona, que formen part dels pressupostos de la Diputació de Barcelona
que han aprovat el seu pressupost.

Intervenció General
10. Dictamen que proposa donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de
les entitats integrants del sector públic de la Diputació de Barcelona, referit a 30
de setembre de 2015.
11. Dictamen que proposa donar-se per assabentat dels informes realitzats l’any
2015, de control financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves
entitats participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de
control financer de subvencions i altres ajuts, de l’Informe de fiscalització plena
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posterior, així com de l’Informe referent a l’anàlisi del cost de funcionament i del
rendiment dels serveis.
Tresoreria
12. Dictamen pel qual es proposa la concertació d’una operació d’endeutament per
finançar despeses de capital del pressupost 2015
Organisme de Gestió Tributària
13. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt, 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 del Brull, 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.
15. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada
pel Ple de l’Ajuntament d'Olèrdola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
16. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, 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.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
17. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’aprovació inicial dels Estatuts del Consorci
per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
II.-

PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local).

1.

Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, de pagament
de tributs a l’Agència Tributària de Catalunya.

2.

Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, per fer front a
la pobresa energètica.

3.

Moció que presenta el Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal de la Diputació de Barcelona, sobre els atacs del Govern de l’Estat a la
normativa catalana sobre pobresa energètica.
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4.

Moció que presenten els Grups Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés i Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la Diputació
de Barcelona, en relació amb la resolució presentada el passat 27 d’octubre al
Parlament de Catalunya per part dels Grups Parlamentaris de Junts pel SI i de la
CUP.

5.

Moció que presenten els Grups Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés i Ciutadans – Partido de la Ciudadania de la Diputació
de Barcelona, de “Crida per la Igualtat al Món Municipal”.

6.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a l’ajuda
d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària
després de les pluges torrencials d’aquest mes d’octubre.

7.

Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, en defensa de
la qualitat de l’aire, contra el frau en les emissions, per una planificació de la
mobilitat i per l’impuls de la modernització tecnològica de la indústria catalana de
l’automoció.

8.

Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, sobre la
convivència democràtica en Catalunya.

9.

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.

10. Precs
11. Preguntes
La presidenta, senyora Conesa, obre la sessió i diu: Molt bon dia, diputades i diputats,
senyores i senyors. Iniciem aquest Ple ordinari i ho farem en primer lloc donant lectura
al Manifest Institucional del Dia Internacional per a I'eliminació de la violència
envers les dones. Ahir, van ser molts qui, des dels nostres ajuntaments, vam poder
manifestar el nostre compromís en contra de la violència masclista i, avui, donarem la
paraula a la vicepresidenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones perquè faci lectura
d’aquest manifest. Té la paraula la senyora Budó.
A continuació intervé la vicepresidenta quarta, senyora Budó, i dóna lectura al
Manifest Institucional.
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a
trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i
denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins
eradicar-la. En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions
públiques, molt especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de
dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal,
per construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als
seus fills i filles i per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la participació
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de persones professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat
catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents
manifestacions de la violència masclista. Això no obstant, la violència contra les
dones és una realitat persistent i cruenta tal i com demostren les xifres de dones
assassinades i les denúncies per violència masclista i, en concret, per agressió
sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les dones
més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i
les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social. En
aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones
com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals
contra les dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que
promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la
violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per
acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per
entendre que la violència contra les dones és 2 conseqüència d’un sistema social
que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i
interpretar la realitat. Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar
la violència masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de
domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un
model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a
superior. La violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta
cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat
d’oportunitats i les llibertats de les dones. Conseqüentment, la violència masclista
només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura ideològica patriarcal que
legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d’un
principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria. Per
tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica,
més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un
nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell
nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del
paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions
públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar
la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè
és amb el treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui el
sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions
catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu
que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar
definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets
humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.
Barcelona, novembre de 2015
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I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2015. La
senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’octubre
de 2015, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena.
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Com hem fet en les diferents Comissions
Informatives, demanaríem que a les actes de les sessions del Ple hi apareguessin els
noms dels diferents diputats amb el partit o la coalició electoral a què pertanyem,
perquè entenem que som electes i representants d’algú altre. Això, d’una banda.
De l’altra, voldríem fer una esmena a la pàgina 98 de l’Acta de la sessió anterior, en
què nosaltres parlàvem de les targetes gold cards de la Fira de Barcelona. En un
moment determinat, apareixen a l’acta les paraules “surt encara” quan, en realitat,
hauria de dir “surten cares”.
La senyora presidenta diu: Prenen nota, des de Secretaria per rectificar l’Acta. Per
tant, li agraïm aquesta observació.
S’esmena, per tant la pàgina 98 de l’Acta de la sessió plenària ordinària de data 29
d’octubre de 2015 en el sentit següent:
A on diu: “surt encara...”
Ha de dir: “surten cares...”
I, amb aquesta esmena queda aprovada l’Acta.
Abans d’entrar en els punts de l’ordre del dia, la presidència dóna la paraula al diputat
del Grup Partit Popular, senyor Xavier Garcia Albiol, per acomiadar-se d’aquest
Plenari, i diu: Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Certament, avui li he manifestat, senyora presidenta, que m’agradaria
realitzar la intervenció abans d’entrar en l’ordre del dia per agrair i manifestar un
sentiment de pertinença i orgull d’haver estat, durant bastants anys, una etapa llarga
de la meva vida política, diputat d’aquesta Diputació
A tots ens arriba el moment en què hem d’abandonar una institució. En el meu cas, la
Diputació de Barcelona, una institució a la qual estimo; una institució que crec que fa
una gran feina en favor dels homes, les dones i els ajuntaments de la província de
Barcelona i que si la Diputació de Barcelona no existís, l’hauríem d’inventar. Per tant,
en uns moments certament complicats des del punt de vista econòmic, em sembla que
el seu paper té més sentit que mai.
També vull aprofitar aquesta última intervenció, aquest comiat, per agrair. Agrair, en
primer lloc, als meus companys de Grup, als diputats, la seva col·laboració i la seva
confiança en la meva persona. Agrair, també, als diferents presidents i, especialment
ara, a vostè, senyora Conesa, que és la presidenta, la confiança, dins de la
discrepància, però el ser capaços de mantenir unes relacions institucionals que crec
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que són positives per a la institució i que són positives per al conjunt de municipis de la
província. També, d’una manera molt sentida, a les persones que han estat treballant
en el meu gabinet durant tots aquests anys i han estat col·laborant amb mi. Alguns són
funcionaris, com és el cas de la Carmen, la meva secretària durant aquests anys, o la
Maria o l’Emiliano, que és una persona que porta molts anys en aquesta casa. I
destacar a la secretària general, a la Petri, com a nom propi, vull agrair-li a ella
personalment, però també que traslladi, com a representant de tots els treballadors, la
col·laboració, més enllà del paper que ens ha tocat jugar, a l’oposició en la majoria
dels casos i, durant una etapa, en el Govern.
Crec que tots, més enllà del nostre paper, del nostre posicionament, o de la nostra
ideologia, el que intentem com a Diputació, jo ho he intentat, com a mínim, és estar a
l’alçada de les circumstàncies en benefici dels homes i les dones de la província de
Barcelona i dels municipis de les nostres comarques. Per tant, moltes gràcies a tots,
molta sort i, sobretot, molt encert.
La senyora presidenta diu: Moltes gràcies, senyor Garcia Albiol. També li desitgem
molta sort i encert, evidentment, en la seva vida personal, absolutament, i, des de la
discrepància política, li desitgem que pugui fer un bon camí polític però, evidentment,
defensem el nostre posicionament. Però, en qualsevol cas, li agraïm també que hagi
pogut permetre aquesta relació institucional en aquesta casa amb aquesta cordialitat i
aquest to que ens permeten continuar treballant, sobretot per garantir aquest servei a
la ciutadania. Per tant, moltes gràcies, també, pel servei que ha fet aquí al llarg
d’aquests anys.
Tot seguit es segueix amb els punts de l’ordre del dia de la sessió.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 12 de novembre de 2015, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i
de Seguiment de Territori i Sostenibilitat, de Desenvolupament Econòmic Local i
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, així com de la Comissió
Especial de Comptes, i actualització de la composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment de la Corporació, de conformitat amb els escrits
presentats pels Grups ERC-AM i PP.
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
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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.
III. 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.
IV. 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
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.
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V. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària d’1 d’octubre de 2015, va
restar 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 els/les diputats/des
en cadascuna d’aquestes Comissions.
VI. Atès que mitjançant Decret de la Presidència núm. 9537/15, de 28 d’octubre, la
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà va ser nomenada Diputada adjunta de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, amb efectes 1 de novembre de 2015.
VII. Atès que en data 3 de novembre de 2015 s’ha presentat un escrit signat pel
president del Grup polític ERC-AM en el Registre General d’Entrada de la Diputació de
Barcelona, en què sol·licita canvi de membres de les Comissions Informatives i de
Seguiment , en el sentit següent:
-

Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Territori i Sostenibilitat la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, en substitució de la
Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola.

-

Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans la Il·lma. Sra. Blanca Arbell i
Brugarola, en substitució de la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà.

VIII. Atès que en data 10 de novembre de 2015 s’ha presentat un escrit signat pel
president del Grup polític PP en el Registre General d’Entrada de la Diputació de
Barcelona, en què sol·licita canvi de membres de les Comissions Informatives i de
Seguiment, en el sentit següent:
-

Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Territori i Sostenibilitat l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, en substitució de l’Il·lm.
Sr. Ramón Riera Macia.

-

Nomenar membre de ple dret de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Desenvolupament Econòmic Local l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, en
substitució de l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López.

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 de la incorporació de la Il·lma. Sra. Rosa
Funtané i Vilà en la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat, en
substitució de la Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola, de la incorporació de la Il·lma.
Sra. Blanca Arbell i Brugarola en la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,
Serveis Generals i Recursos Humans, així com en la Comissió Especial de Comptes,
en substitució de la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà.
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Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Manuel
Reyes López en la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat, en
substitució de l’Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia, i de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Xavier
García Albiol en la Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament
Econòmic Local, en substitució de l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’actualització de la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment, que queden constituïdes de la manera
següent:
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

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. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero
2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez i Herencia
3. Il·lma. Sra. Isabel García i Ripoll
4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla i 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
11

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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. Rosa Funtané i Vilà

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López

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 Vilà
3. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
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c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

e) PP

1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol

f) C’s

1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

g) CUP-PA

1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo

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

d) ENTESA

1. Il·lma. Sra. Maria Gallardo i Borrega
2. Il·lm. Sr. Jaume Asens i 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
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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 Vilà
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero

c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

Quart.- 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
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4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
6. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
c) PSC-CP

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

d) ENTESA

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

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives
i de Seguiment afectades i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals
oportuns.
I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de data 9 de novembre de 2015, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de la modificació de la composició del Grup polític del PP i del Grup
polític CUP-PA, així com de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona,
d’acord amb els escrits d’ambdós grups.
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 municipals del dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en
favor dels diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes
electorals de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària 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
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Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que la federació de Convergència i Unió (CiU) ha presentat un escrit, en data 15
de juliol de 2015, signat pels 14 membres que la componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit Grup i en designen el president i el portaveu.
Atès que la coalició electoral d’Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal
“ERC-AM” ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 11
membres que la componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup
i en designen el president, el portaveu i el portaveu adjunt.
Atès que el Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés “PSC-CP”,
ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 10 membres que el
componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen la
presidenta, la portaveu i la portaveu adjunta.
Atès que la coalició electoral Entesa "ENTESA" ha presentat un escrit, en data 15 de
juliol de 2015, signat pels 7 membres que la componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit Grup i en designen la presidenta, el portaveu i el
portaveu adjunt.
Atès que el Partit Popular "PP" ha presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015,
signat pels 3 membres que el componen, en el qual manifesten expressament
pertànyer a dit Grup i en designen el president, portaveu i portaveu adjunt.
Atès que el partit Ciutadans – Partido de la Ciudadanía "C’s" ha presentat un escrit, en
data 15 de juliol de 2015, signat pels 3 membres que el componen, en el qual
manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen el president, la portaveu i
el portaveu adjunt.
Atès que la coalició electoral Candidatura d'Unitat Popular – Poble Actiu "CUP-PA" ha
presentat un escrit, en data 15 de juliol de 2015, signat pels 3 membres que la
componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit Grup i en designen la
presidenta, la portaveu i el portaveu adjunt.
Vist que l'article 73.3 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, i l’article
50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que, als efectes de l’actuació
corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics,
per la qual cosa, la constitució dels grups polítics és obligatòria i té com a finalitat
facilitar el dret de participació dels membres electes de les corporacions locals en les
seves actuacions.
Vist que l'article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
disposa, entre d’altres, que, si no hi ha acord del Ple que ho reguli d’altra manera, per
cada llista electoral només es podrà constituir un grup. Cada llista electoral que
obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup polític. Només els
16

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

diputats/des d’una mateixa llista electoral podran constituir un sol grup polític, excepte
el/la diputat/da electe que no s’integri en el grup polític que constitueixi la formació
electoral per la qual fou elegit/da o abandoni el seu grup de procedència que tindrà la
consideració de membre no adscrit, previsió que no serà d’aplicació en el cas de
candidatures presentades sota la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits
polítics que l’integren decideixen abandonar-la. El mateix estableix l'article 73.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció
donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre.
Vist que l’article 24 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència i signat
per tots els seus membres, el qual es presentarà en la Secretaria General de la
corporació en el termini dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació,
així com que, en aquest escrit, es farà constar la designació del/de la portaveu i, en el
nostre cas, a més, del president o la presidenta i del/de la portaveu i de l’adjunt/a o
suplent.
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals estableix que de la constitució dels grups polítics i dels seus integrants,
així com del nomenament dels/de les presidents/tes, portaveus i, si escau, dels/de les
portaveus adjunts/tes, la presidència donarà compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit a la
Presidència de la corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que
componen el grup, així com la designació del/de la portaveu i de l’adjunt/a o suplent.
Vist que l’article 14 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula
la composició i funcions de la Junta de Portaveus, i assenyala que estarà integrada
pel/per la president/a de la Diputació i pels portaveus dels grups polítics que hi estan
representats. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la presidència
quan s’hagin d’adoptar decisions de caràcter corporatiu i haurà de ser informada en
aquells assumptes que, essent competència de la Junta de Govern, facin referència a:
designació de representants en altres entitats i organismes; aprovació de projectes i
contractació; i aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres entitats i
organismes.
Atès que, en data 6 de novembre de 2015, s’ha presentat en el Registre General
d’entrada de la Diputació un escrit del Grup polític PP, de data 5 de novembre de
2015, signat pels seus tres membres, en què manifesten que, amb efectes del dia 5 de
novembre es va acordar, per unanimitat i en el si del Grup, nomenar president del
Grup l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López; portaveu del Grup, l’Il·lm. Sr. Ramon Riera
Macia; i portaveu adjunt, l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol.
Atès que, en data 9 de novembre de 2015, s’ha presentat en el Registre General
d’entrada de la Diputació un escrit del Grup polític CUP-PA, de data 6 de novembre de
2015, signat per la presidenta, en què manifesta que, na Laia Sabater i Díaz passa a
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ser portaveu adjunta, i que en Joaquim Jesús Duran i Redondo passa a ser el nou
president del Grup referit.
Vist l’informe de la Secretaria General de data 5 de juny de 2015 (DIBA 9/2015).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 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 l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la creació, en el si de la Diputació de
Barcelona, dels 7 grups polítics coincidents amb els partits polítics, coalicions i
federacions de partits que van obtenir representació en aquesta corporació local, de
conformitat amb els resultats obtinguts en les eleccions locals del 24 de maig de 2015 i
basant-se en les certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona de la
província de Barcelona, lliurades a la Diputació de Barcelona.
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la modificació de la composició del Grup
polític PP, d’acord amb el seu escrit de 5 de novembre de 2015 i presentat en el
Registre General de la Diputació el 6 de novembre de 2015, en el qual manifesten que:
amb efectes del dia 5 de novembre es va acordar, per unanimitat i en el si del Grup,
nomenar president del Grup l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López; portaveu del Grup, l’Il·lm.
Sr. Ramon Riera Macia; i portaveu adjunt l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la modificació de la composició del Grup
polític CUP-PA, d’acord amb el seu escrit de 6 de novembre de 2015 i presentat en el
Registre General de la Diputació el 9 de novembre de 2015, en el qual manifesten que
l’actual presidenta del Grup, na Laia Sabater i Díaz, passa a ser portaveu adjunta del
Grup i que l’actual portaveu adjunt, en Joaquim Jesús Duran i Redondo passa a ser el
nou president.
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT, en conseqüència amb els apartats segon i
tercer, de la composició dels 7 grups polítics de la Diputació de Barcelona.
1. EL GRUP POLÍTIC DE LA FEDERACIÓ “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU)
a) El Grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la Diputació
de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, pels
diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges

b) El PRESIDENT del Grup de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JOAQUIM FORN I CHIARIELLO
c) El PORTAVEU del Grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU)
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JOAN CARLES GARCIA I
CAÑIZARES
2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM)
a) El Grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals

b) El PRESIDENT del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. JOSEP RAMON MUT I BOSQUE
c) El PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. JORDI FÀBREGA I COLOMER
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. ISAAC ALBERT I AGUT
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3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP)
a) El Grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor
Il·lma. Sra. Ana María del Puy del Frago Barés
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez
Il·lm. Sr. Josep Monràs i Galindo
Il·lma. Sra. Nuria Parlón Gil
Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
Il·lm. Sr. Lluís Tomás Moreno

b) La PRESIDENTA del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. NURIA MARÍN MARTÍNEZ
c) La PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. PILAR DÍAZ ROMERO
d) La PORTAVEU ADJUNTA del Grup polític de la coalició electoral “Partit
dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. ANA MARÍA DEL PUY DEL FRAGO
BARÉS
4. EL GRUP POLÍTIC COALICIÓ ELECTORAL “ENTESA”
a) El Grup polític "Entesa” de la Diputació de Barcelona, queda integrat pels
diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lma. Sra. Maria de los Ángeles Gallardo Borrega
Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

b) La PRESIDENTA del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA” de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. ALEXANDRA SEVILLA OLIVERAS
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c) El PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA” de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. ARNAU FUNES ROMERO
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA”
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. CARLES RODRÍGUEZ HERENCIA
5. El GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP)
a) El Grup polític "Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats següents:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López
Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia

b) El PRESIDENT del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. MANUEL REYES LÓPEZ, amb efectes del 5 de
novembre de 2015.
c) El PORTAVEU del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. RAMÓN RIERA MACIA
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. XAVIER GARCÍA ALBIOL, amb efectes
del 5 de novembre de 2015.
6. El GRUP POLÍTIC “CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (C’s)
a) El Grup polític "Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” (C’s) de la Diputació
de Barcelona, queda integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner
Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

b) El PRESIDENT del Grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía”
(C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ
GINER
c) La PORTAVEU del Grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía”
(C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. SONIA SIERRA INFANTE
d) El PORTAVEU ADJUNT del Grup polític “Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía” (C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. SALVADOR
TOVAR FUNES
7. EL GRUP POLÍTIC COALICIÓ ELECTORAL “CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR - POBLE ACTIU” (CUP-PA)
a) El Grup polític " Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de
la Diputació de Barcelona, queda integrat pels diputats/diputades següents:
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1.
2.
3.

En Joaquim Jesús Duran i Redondo
Na Maria Rovira i Torrens
Na Laia Sabater Díaz

b) El PRESIDENT del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: EN
JOAQUIM JESÚS DURAN I REDONDO
c) La PORTAVEU del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: NA
MARIA ROVIRA I TORRENS
d) La PORTAVEU ADJUNTA del Grup polític de la coalició electoral
“Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de
Barcelona: NA LAIA SABATER I DÍAZ
Cinquè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, de conformitat amb l’article 14 del
vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS
de la Diputació de Barcelona queda integrada pels membres següents:
a) PRESIDENTA de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excma.
Sra. Presidenta d’aquesta Diputació, Mercè Conesa i Pagès.
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de
Barcelona:
1.

El portaveu del Grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU):
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

2.

El portaveu del Grup polític de la coalició electoral ”Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM): Il·lm. Sr. Jordi
Fàbrega i Colomer

3.

La portaveu del Grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP): Il·lma.
Sra. Pilar Díaz Romero

4.

El portaveu del Grup polític de la coalició electoral “ENTESA”: Il·lm. Sr.
Arnau Funes Romero

5.

El portaveu del Grup polític “Partit Popular” (PP): Il·lm. Sr. Ramón Riera
Macia

6.

La portaveu del Grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía”
(C’s): Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infantes

7.

La portaveu del Grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA): na Maria Rovira i Torrens
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Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i portaveus dels
grups polítics, als interessats, 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.
4.- Dictamen de data 18 de novembre de 2015, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret núm. 9537/15, de 28 d’octubre, sobre nomenament de la
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà com a diputada adjunta de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat i modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8749/15, de
8 d'octubre, sobre nomenament i delegació de competències en favor de
Diputades i Diputats adjunts d'Àrees i per matèries.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, ha dictat, en exercici de les seves competències, el Decret núm. 9537/15, de
28 d’octubre, pel qual s’acorda la modificació parcial del Decret de la Presidència núm.
8749/15, de 8 d’octubre, sobre nomenament i delegació de competències en favor de
Diputades i Diputats adjunts d’Àrees i per matèries, que literalment diu:
“I. Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
15 de juliol de 2015, i que en el transcurs de 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.
II. Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de juliol de
2015, va acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les Àrees següents:






Àrea de Presidència
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Cultura, Educació i Esports

III. Vist el Decret núm. 8749/15, de 8 d’octubre, sobre nomenament de Presidències delegades
d’Àrees, de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes,
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades
i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències
conferides per la Presidència (publicat en el BOPB de 13 d’octubre de 2015).
IV. Atesa la necessitat de modificar l’esmentat Decret, amb efectes de l’1 de novembre de
2015, en el sentit que es detalla a la part dispositiva i que, en síntesi, suposa:
a) Nomenar la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà Diputada adjunta de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
b) Donar nou redactat a la delegació de competències en favor de Diputades i Diputats
adjunts, tot afegint les referides als adjunts d’Àrees a les ja previstes per als de
matèries.
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En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim local, l’article 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
l’article 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
RESOLC
Primer.- NOMENAR la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà Diputada adjunta de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, amb efectes 1 de novembre de 2015.
Segon.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre de
2015, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions Informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, publicat en
el BOPB de 13 d’octubre de 2015, en el sentit que els apartats que s’indicaran, amb efectes d’1
de novembre de 2015, passen a tenir el redactat següent:
1. Apartat Quart. II:
“4) DIPUTADA ADJUNTA DE L’ÀREA DE TERRITORI i SOSTENIBILITAT:
Il·lm. Sra. Rosa Funtané i Vilà”.
2. Apartat Setè. I. 2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
“4. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREES i PER
MATÈRIES.
4.1. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREES:
DELEGAR en favor de les DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREES l’exercici de
les competències, de caràcter no executiu ni resolutori, que a continuació es
determinen:
a) Assistir i col·laborar amb el/la President/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és
adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades.
b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el/la
President/a d’aquesta li encarregui expressament.
c) Gestionar els assumptes que el/la President/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és
adjunt/a li encomani.
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec
del/de la President/a de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da delegat/da
per a la matèria corresponent.
e) Signar, per indicació del/de la President/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és
adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis
adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que
afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat
prèviament resolts per l’òrgan competent.
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f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la President/a
delegat/da de l’Àrea de la qual n’és adjunt/a.
4.2. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER MATÈRIES:
DELEGAR en favor de les DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER MATÈRIES
l’exercici de les competències, de caràcter no executiu ni resolutori, que a continuació
es determinen:
a) Assistir i col·laborar amb el/la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és
adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades.
b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el/la
President/a d’aquesta li encarregui expressament.
c) Gestionar els assumptes que el/la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual
n’és adjunt/a li encomani.
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec
del/de la President/a de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da delegat/da
per a la matèria de la qual n’és adjunt/a.
e) Signar, per indicació del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és
adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis
adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que
afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat
prèviament resolts per l’òrgan competent.
f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la Diputat/da
delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a”.
Tercer.- DELEGAR en la Diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Il·lma. Sra.
Rosa Funtané i Vilà, l’exercici de les competències no executives ni resolutòries fixades en
l’apartat Setè.I.2.4.1 del Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre de 2015, i
reproduïdes en l’apartat Segon.2 de la present Resolució.
Quart.- MANTENIR la vigència del Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8 d’octubre,
esmentat en l’apartat anterior, en els aspectes no afectats per la present Resolució.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment del que disposa l’article 64.2 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), així com en
la pàgina web de la Diputació de Barcelona.
Sisè.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la present Resolució, en la primera sessió
que es celebri, en compliment de l’article 64 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.
Setè.- NOTIFICAR aquesta Resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, a la
Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la
Tresoreria, als efectes legals oportuns”.
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Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret 9537/15, de 28 d’octubre, de la
Presidència, referent a la modificació parcial del Decret de la Presidència núm.
8749/15, de 8 d’octubre, sobre nomenament i delegació de competències en favor de
Diputades i Diputats adjunts d’Àrees i per matèries.
I el Ple en resta assabentat.
5.- Dictamen de data 18 de novembre de 2015, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret núm. 9850/15, de 30 d’octubre, sobre modificació parcial
dels decrets núm. 7472/15, de 29 de juliol i núm. 7582/15, de 31 d'agost, referent
a deixar sense efecte la dedicació parcial del 75% de la Il·lma. Sra. Sonia Sierra
Infante, del Grup polític C's com a conseqüència de la presa de possessió del
seu càrrec com a diputada del Parlament de Catalunya, amb efectes del dia
26/10/2015; així com el nomenament de l'Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio com a
diputat que exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i el nomenament de
la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, que exercirà el seu càrrec amb caràcter de
dedicació parcial al 51% pel seu nomenament de diputada adjunta de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat i modificar el règim de dedicació de l'Il·lm. Sr. Miquel
Forns i Fusté, diputat delegat de Turisme, en el sentit que exerceixi el seu càrrec
amb caràcter de dedicació exclusiva, deixant sense efecte el seu càrrec amb
dedicació parcial al 75%.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, ha dictat, en exercici de les seves competències, el Decret núm. 9850/15, de
30 d’octubre, pel qual s’acorda la modificació parcial dels Decrets núm. 7472/15, de 29
de juliol, i núm. 7582/15, de 31 d’agost, sobre nomenament dels membres electes que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, que literalment diu:
“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 municipals del
dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze juntes
electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des i de conformitat amb
les certificacions que aquestes juntes electorals de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària 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
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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.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin. En
el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es
refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de membres electes que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32 i que
per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres electes amb
dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de major població de
la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte de la província de
Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei 11/1999,
de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin exercir el seu
càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista per als membres
electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de la resta dels
membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència, vicepresidència o
delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una especial permanència
en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents, superior a la resta de
diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre
d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la
dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves
retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes dependents,
només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o
organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes d’aplicació
general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
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Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va acordar
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les característiques,
retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa
sessió extraordinària.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 7472/15, de 29 de juliol, va acordar nomenar
els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial, així com el
percentatge d’aquestes últimes, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015. Decret que,
posteriorment, va ser rectificat per errada material mitjançant Decret 7582/15, de 31 d’agost,
d’acord amb el que disposa l'article 105.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
Atès que la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Decret 229/2015, de 21
d’octubre, publicat en el DOGC de 22 d’octubre de 2015, va acordar convocar la constitució del
Parlament de Catalunya, resultant de les eleccions de 27 de setembre de 2015, per al dia 26
d’octubre de 2015, a les 11 hores, al Palau del Parlament.
Atès que en el Decret 7472/15, de 29 de juliol, es va acordar que la Il·lma. Sra. Sonia Sierra
Infante, del Grup polític de Ciutadans, exercís el seu càrrec de diputada provincial amb caràcter
de dedicació parcial, amb un percentatge del 75% sobre la totalitat de la jornada.
Atès que la Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante, en data 27 d’octubre de 2015, va comparèixer
davant aquesta Secretaria General, amb la finalitat de renunciar al càrrec de diputada amb
dedicació parcial, amb efectes del dia 26 d’octubre, com a conseqüència de la presa de
possessió del seu càrrec de diputada del Parlament de Catalunya, que es va constituir el dia 26
d’octubre de 2015 i mantenint el càrrec de diputada provincial.
Atès que en data 27 d’octubre de 2015 s’ha presentat un escrit per part del president del Grup
polític d’Esquerra Republicana de Catalunya en el qual assenyala que, atès que el dia 26
d’octubre de 2015 es va constituir el Parlament de Catalunya i va finalitzar la legislatura
anterior, per la qual cosa el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha deixat de ser diputat del Parlament, i atès que de conformitat amb el Decret de
la Presidència 7472/15, de 29 de juliol, es va acordar que els efectes jurídics de la percepció de
les retribucions en concepte de sou per a l’exercici del càrrec del diputat amb dedicació
exclusiva, Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, es produiria en el mateix moment que deixés de
percebre les seves retribucions econòmiques per la seva condició de diputat del Parlament de
Catalunya, prèvia comunicació a la Diputació de Barcelona, se sol·licita a la Presidència que
amb efectes del dia 26 d’octubre d’enguany se li assigni la dedicació exclusiva, amb les
condicions i les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol
de 2015.
Atès que la Presidència mitjançant Decret núm. 9537/15, de 28 d’octubre, ha acordat modificar
parcialment el Decret 8749/15, de 8 d’octubre, en el sentit de nomenar la Il·lma. Sra. Rosa
Funtané i Vilà, com a diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb efectes del dia
1 de novembre de 2015.
Atès que aquesta Presidència considera oportú que la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, en la
seva condició de diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat exerceixi el seu càrrec
amb dedicació parcial al 51%, amb efectes del dia 1 de novembre de 2015 i d’acord amb l’escrit
del Grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Atès que aquesta Presidència considera oportú que l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, en la seva
condició de diputat delegat de Turisme exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb
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efectes del dia 1 de novembre de 2015, deixant sense efecte l’exercici del càrrec amb
dedicació parcial al 75%, modificant en tal sentit el Decret de la Presidència 7472/15, de 29 de
juliol.
Vista la necessitat de modificar el Decret de la Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, en el
sentit de deixar sense efecte la dedicació parcial del 75% de la Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante,
així com ratificar el nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, com a diputat que exercirà el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, amb efectes del dia 26 d’octubre de 2015, data en què va deixar el
seu càrrec com a diputat del Parlament de Catalunya, el nomenament de la Il·lma. Sra. Rosa
Funtané i Vilà com a diputada que exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del 51%, amb
efectes del dia 1 de novembre de 2015, d’acord amb el seu nomenament com a diputada
adjunta a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i el nomenament de l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté,
diputat delegat de Turisme, diputat que exercirà el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, amb efectes del dia 1 de novembre de 2015, deixant sense efecte el seu règim de
dedicació parcial al 75%.
Vista la providència de la presidenta de data 29 d’octubre, en què insta la Secretaria General a
realitzar els actes administratius necessaris per modificar parcialment el Decret núm. 7472/15,
de 29 de juliol, en el sentit de deixar sense efecte la dedicació parcial del 75% de la Il·lma. Sra.
Sonia Sierra Infante, com a conseqüència de la presa de possessió del seu càrrec com a
diputada del Parlament de Catalunya, amb efectes del dia 26 d’octubre de 2015. Així com el
nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio com a diputat que exercirà el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, amb efectes del dia 26 d’octubre de 2015; el nomenament de la Il·lma.
Sra. Rosa Funtané i Vilà, que exercirà el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial al 51%,
pel seu nomenament de diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; i el nomenament
de l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, diputat delegat de Turisme, que exercirà el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva, deixant sense efecte el seu règim de dedicació parcial al 75%.
Aquests dos últims nomenaments, amb efectes del dia 1 de novembre de 2015.
Vist l’informe de la Secretaria General de 5 de juny de 2015 (DIBA 9/2015).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 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, així com l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment els apartats primer, segon, tercer i quart del Decret de la
Presidència núm. 7472/15, de 29 de juliol, en el sentit de: d’una banda, deixar sense efecte la
dedicació parcial del 75% de la Il·lma. Sra. Sonia Sierra Infante, d’acord amb la seva petició de
data 27 d’octubre de 2015, com a conseqüència de la presa de possessió de diputada al
Parlament de Catalunya el dia 26 d’octubre de 2015; així com, d’altra banda, ACORDAR el
nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio com a diputat que exercirà el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, el nomenament de la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, que exercirà el seu
càrrec amb caràcter de dedicació parcial al 51%, pel seu nomenament de diputada adjunta a
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i el nomenament de l’Il·lm. Sr. Miquel Forns Fusté, diputat
delegat de Turisme, com a diputat que exercirà el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva. Aquests dos últims nomenaments, amb efectes del dia 1 de novembre de 2015.
Segon. En conseqüència, ACORDAR els membres electes d’aquesta Corporació que exerciran
el seu càrrec amb dedicació exclusiva:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, vicepresident segon
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer
Il·lma. Sra. Mertixell Budó i Pla, vicepresidenta quarta
Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil, vicepresidenta cinquena
Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, diputat delegat i president del Grup polític
CiU
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, diputat delegat i president del Grup
polític ERC-AM
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez, presidenta del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del Grup polític ENTESA
Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol, president del Grup polític PP
Il·lm. Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner, president del Grup polític C’s
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, membre de la Comissió Executiva i
portaveu del Grup polític CiU
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, diputat delegat i membre de la Comissió
Executiva
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, membre de la comissió executiva, diputat
delegat i portaveu del Grup polític ERC-AM
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia, portaveu del Grup polític PP
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà, diputada delegada
Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina, diputada delegada
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut, diputat delegat i portaveu adjunt del Grup polític
ERC-AM
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero, diputat delegat
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol, diputat delegat
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, diputada delegada
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat delegat
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, diputat delegat de Turisme
Il·lma. Sra. Ana Maria del Puy del Frago i Barés, portaveu adjunta del Grup
polític PSC-CP
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, portaveu adjunt del Grup polític
ENTESA
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, portaveu adjunt del Grup polític C’s
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu adjunt del Grup polític CUP-PA

Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les següents
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:

Nom i cognoms
1.
2.

Excma. Sra. Mercè
Conesa i Pagès
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i
Rubio

Càrrec
Presidenta
Vicepresident primer i president
de
l’Àrea
de
Territori
i
Sostenibilitat
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Nivell de
retribucions
brutes mensuals
A-1: 7.107,85 €
A-2: 6.367,47 €

Efectes
15.7.15
26.10.15
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Nom i cognoms
3.

Il·lm. Sr. Marc Castells i
Berzosa

4.

Il·lm. Sr. Martí Pujol i
Casals

5.

Il·lma. Sra. Mertixell Budó
i Pla

6.

Il·lma. Sra. Nuria Parlón i
Gil
Il·lm. Sr. Joaquim Forn i
Chiariello
Il·lm. Sr. Josep Ramon
Mut i Bosque

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Il·lma. Sra. Nuria Marín
Martínez
Il·lma. Sra. Alexandra
Sevilla Oliveras
Il·lm. Sr. Xavier Garcia
Albiol
Il·lm. Sr. Miguel Àngel
Ibáñez Giner
Il·lm. Sr. Joan Carles
García i Cañizares

14. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot

15. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i
Colomer

16. Il·lm. Sr. Ramon Riera
Macia
17. Il·lma. Sr. Pilar Díaz
Romero
18. Il·lma. Sra. Teresa Maria
Fandos i Payà
19. Il·lma. Sra. Sonia
Recasens i Alsina
20. Il·lm. Sr. Isaac Albert i
Agut
21. Il·lm. Sr. Antoni García i
Acero

Càrrec
Vicepresident segon i president
de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local
Vicepresident tercer i president
de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports
Vicepresidenta
quarta
i
presidenta de l’Àrea d’Atenció a
les Persones
Vicepresidenta cinquena

Nivell de
retribucions
brutes mensuals
A-2: 6.367,47 €

Efectes
15.7.15

A-2: 6.367,47 €

1.8.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

1.9.15

President Grup CiU

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

President Grup ERC-AM i
diputat delegat d’Urbanisme i
Habitatge
Presidenta Grup PSC-PM

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

Presidenta Grup ENTESA

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

President Grup PP

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

President Grup C’s

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

Membre Comissió Executiva i
diputat
delegat
d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació
Membre
de
la
Comissió
Executiva i diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la Ciutat de
Barcelona
Membre
de
la
Comissió
Executiva i diputat delegat
d’Infraestructures
Viàries
i
Mobilitat
Portaveu Grup PP

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

1.8.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Portaveu Grup PSC-PM

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Diputada delegada de Benestar
Social
Diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació
Diputat delegat de Comerç i
portaveu adjunt d’ERC-AM
Diputat delegat d’Igualtat i
Ciutadania

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

1.9.15
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Diputat delegat d’Educació

Nivell de
retribucions
brutes mensuals
A-3: 5.669,22 €

Diputat delegat de Cultura

A-3: 5.669,22 €

1.8.15

Diputada delegada de Salut
Pública i Consum
Diputat delegat d’Esports

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Diputat delegat de Turisme

A-3: 5.669,22 €

1.11.15

Portaveu adjunta del grup PSCCP
Portaveu adjunt Grup ENTESA

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

Portaveu adjunt Grup C’s

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

Portaveu adjunt Grup CUP-PA

A-4: 3.795,85 €

29.7.15

Nom i cognoms

Càrrec

22. Il·lm. Sr. Rafael Homet i
Ventayol
23. Il·lm. Sr. Juanjo
Puigcorbé i Benaiges
24.Il·lma. Sra. Laura Martínez
i Portell
25. Il·lm. Sr. Josep Salom i
Ges
26. Il·lm. Sr. Miquel Forns i
Fusté
27. Il·lma. Sra. Ana Maria del
Puy del Frago i Barés
28. Il·lm. Sr. Carles
Rodríguez Herencia
29. Il·lm. Sr. Salvador Tovar
Funes
30. Sr. Joaquim Jesús Duran
i Redondo

Efectes
15.7.15

Quart. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat primer, que els membres electes d’aquesta
corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial són:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero, portaveu del Grup polític ENTESA
Sra. Maria Rovira i Torrens, portaveu del Grup polític CUP-PA
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient
Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch, diputat adjunt de Turisme
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau, diputat adjunt d’Espais Naturals
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, diputada adjunta a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.

Cinquè. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat quart d'aquesta resolució, que els
membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial abans designats percebran les
retribucions següents en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:

Càrrec

1. Il·lm. Sr. Arnau Funes i
Romero
2. Sra. Maria Rovira i Torrens

Portaveu
Grup
ENTESA
Portaveu Grup CUPPA
Diputat
delegat
d’Espais Naturals i
Medi Ambient
Diputat adjunt de
Turisme
Diputat
adjunt
d’Espais Naturals

3. Il·lm. Sr. Valentí Junyent
Torras
4. Il·lm. Sr. Ramon Riera i
Bruch
5. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i
Palau

75

Nivell de
retribucions
brutes mensuals
A5 – 4.251,91 €

51

A5 – 2.891,30 €

29.7.15

51

A5 – 2.891,30 €

15.7.15

75

A5 - 4.251,91 €

15.7.15

51

A5 – 2.891,30 €

15.7.15

%
Dedicació

Nom i cognoms
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%
Dedicació

Nom i cognoms

Càrrec

6. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i
Vilà

Diputada adjunta de
l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat

51

Nivell de
retribucions
brutes mensuals
A5 – 2.891,30 €

Efectes
1.11.15

Sisè. RATIFICAR la resta dels acords adoptats per Decret de la Presidència núm. 7472/15, de
29 de juliol, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015 i rectificat per errada material mitjançant
Decret de la Presidència núm. 7582/15, de 31 d’agost.
Setè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva
o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències efectives a les
sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de seguiment de les quals siguin
membres de ple dret en la quantia i condicions aprovades pel Ple corporatiu en sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2015.
Vuitè. ACORDAR que aquest Decret tingui efectes jurídics retroactius des del 26 d’octubre de
2015, llevat dels nomenaments de la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà, com a diputada que
exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial al 51%, i de l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, que
tindran efectes jurídics des del dia 1 de novembre de 2015.
Novè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el tauler
d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 75.5 en
relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Desè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a la interessada, a les presidències i els
portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la Coordinació General, a la
Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels
Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.
Onzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri”.

Vist que els articles 64.4 i 66.1 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableix que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la
primera sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 9850/15, de 30 d’octubre, de la
Presidència, referent a la modificació parcial dels Decrets núm. 7472/15, de 29 de
juliol, i núm. 7582/15, de 31 d’agost, sobre nomenament dels membres electes que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.
I el Ple en resta assabentat.
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6.- Dictamen de data 18 de novembre de 2015, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència de 9 de novembre de 2015, sobre la
modificació parcial dels decrets núm. 7472/15, de 29 de juliol, núm. 7582/15, de
31 d’agost, i núm. 9850/15, de 30 d’octubre, referent a: d’una banda, deixar sense
efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol; modificar el
règim de percepció de les indemnitzacions per assistència, aprovades pel Ple de
la Diputació, en sessió extraordinària de 29/7/2015, de l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes
López, i aprovar que exercirà el càrrec de diputat, i com a president del Grup del
PP, amb caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 5/11/2015, tot això
d’acord amb l’escrit del Grup polític PP de 5/11/2015; i d’altra banda, modificar
la quantia econòmica del Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, en el sentit que
passi a percebre, en concepte de sou, la quantia fixada pel Ple corporatiu per als
presidents/es de grup polític, amb efectes del dia 9/11/2015.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, ha dictat, en exercici de les seves competències, un Decret de data 9 de
novembre de 2015, pel qual s’acorda la modificació parcial dels Decrets núm. 7472/15,
de 29 de juliol, núm. 7582/15, de 31 d’agost, i núm. 9850/15, de 30 d’octubre, referent
a: d’una banda, deixar sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Xavier García
Albiol; modificar el règim de percepció de les indemnitzacions per assistència,
aprovades pel Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 29/7/2015, de l’Il·lm. Sr.
Manuel Reyes López, i aprovar que exercirà el càrrec de diputat, i com a president del
Grup del PP, amb caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 5/11/2015, tot
això d’acord amb els escrits del Grup polític PP de 5/11/2015; i d’altra banda,
modificar la quantia econòmica del Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, en el sentit
que passi a percebre, en concepte de sou, la quantia fixada pel Ple corporatiu per als
presidents/es de grup polític, amb efectes del dia 9/11/2015, que literalment diu:
“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 municipals del
dia 24 de maig de 2015 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze juntes
electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des i de conformitat amb
les certificacions que aquestes juntes electorals de zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària 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.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin. En
el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es
refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
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Vist que l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de membres electes que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32 i que
per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres electes amb
dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de major població de
la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte de la província de
Barcelona.
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei 11/1999,
de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin exercir el seu
càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista per als membres
electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de la resta dels
membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència, vicepresidència o
delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una especial permanència
en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents, superior a la resta de
diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre
d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la
dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves
retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes dependents,
només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o
organisme.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes d’aplicació
general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 29 de juliol de 2015, va acordar
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les característiques,
retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa
sessió extraordinària.
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 7472/15, de 29 de juliol, va acordar nomenar
els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial, així com el
percentatge d’aquestes últimes, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015. Decret que,
posteriorment, va ser rectificat per errada material mitjançant Decret 7582/15, de 31 d’agost,
d’acord amb el que disposa l'article 105.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
Atès que la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Decret 229/2015, de 21
d’octubre, publicat en el DOGC de 22 d’octubre de 2015, va acordar convocar la constitució del
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Parlament de Catalunya, resultant de les eleccions de 27 de setembre de 2015, per al dia 26
d’octubre de 2015, a les 11 hores, al Palau del Parlament.
Atès que el Grup polític del PP ha presentat un escrit, de data 5 de novembre de 2015, en el
Registre de la Diputació de Barcelona, el 6 de novembre de 2015 i sota el número 1500060666,
en què assenyala que, atès que l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol va prendre possessió el dia 26
d’octubre de 2015 del càrrec com a diputat del Parlament de Catalunya i que amb efectes del
dia 5 de novembre exercirà dit càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, renúncia,
expressament, a exercir el càrrec de diputat d’aquesta corporació amb caràcter de dedicació
exclusiva, mantenint, no obstant, el càrrec de diputat provincial. Així mateix, proposa que es
modifiqui el règim de dedicació de l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, passant del règim de
percebre indemnitzacions per assistència a exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, ja que el 5 de novembre de 2015 es va presentar un altre escrit del Grup polític PP,
subscrit pels seus tres membres, en què assenyalen que s’ha acordat, per unanimitat, nomenar
president del Grup a l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, portaveu del Grup, a l’Il·lm. Sr. Ramon
Riera Macia, i portaveu adjunt, a l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol.
Atès que, en data 9 de novembre de 2015, s’ha presentat en el Registre General d’entrada de
la Diputació un escrit del Grup polític CUP-PA, de data 6 de novembre de 2015, signat per la
presidenta, en què manifesta que la senyora Laia Sabater i Díaz passa a ser portaveu adjunta, i
que el senyor Joaquim Jesús Duran i Redondo passa a ser el nou president del Grup referit i,
en conseqüència, passa a percebre la quantia econòmica, en concepte de sou, fixada pel Ple
corporatiu per als presidents/es de grup, tot això amb efectes del dia 9 de novembre de 2015.
Vista la providència de la presidenta de 9 de novembre, en què insta la Secretaria General a
realitzar els actes administratius necessaris per modificar els decrets de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol, i núm. 9850/15, de 30 d’octubre, en el sentit de deixar sense efecte la
dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, com a conseqüència del fet que, amb
efectes del dia 5 de novembre de 2015, exercirà el seu càrrec com a diputat al Parlament de
Catalunya amb dedicació exclusiva; i la modificació del règim de percepció de les
indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats, aprovades pel
Ple de la Diputació en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, de l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes
López, en el sentit que exercirà el càrrec de diputat provincial amb caràcter de dedicació
exclusiva, amb efectes del dia 5 de novembre de 2015 i com a conseqüència del seu
nomenament com a president del Grup polític del PP, d’acord amb els escrits presentats pel
mateix Grup, així com donar-se per assabentat que el senyor Joaquim Jesús Duran i Redondo
passa a ser el nou president del Grup polític CUP-PA i, en conseqüència, passa a percebre la
quantia econòmica, en concepte de sou, fixada pel Ple corporatiu per als presidents/es de grup,
amb efectes del dia 9 de novembre de 2015.
Vist l’informe de la Secretaria General de 5 de juny de 2015 (DIBA 9/2015).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 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, així com l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. MODIFICAR parcialment els apartats primer i segon del Decret de la Presidència núm.
7472/15, de 29 de juliol, parcialment modificat pel Decret 9850/15, de 30 d’octubre, en el sentit
de: d’una banda, deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol com a
diputat que exercirà el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 5
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de novembre de 2015, ja que, segons escrit del Grup polític del PP de data 5 de novembre de
2015, l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, va prendre possessió del càrrec de diputat del Parlament
de Catalunya en data 26 d’octubre, i que des del dia 5 de novembre exerceix dit càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva, per la qual cosa renuncia, expressament, a exercir el càrrec de
diputat provincial amb caràcter de dedicació exclusiva, mantenint, no obstant, dit càrrec de
diputat en aquesta corporació; així mateix, MODIFICAR el règim de percepció
d’indemnitzacions de l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López per assistència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats, en les quanties i amb les condicions aprovades pel Ple de la Diputació,
en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, en el sentit d’exercir amb efectes del dia 5 de
novembre el càrrec de diputat provincial amb caràcter de dedicació exclusiva, com a
conseqüència del seu nomenament com a president del Grup polític del PP; i d’altra banda,
MODIFICAR la quantia econòmica del senyor Joaquim Jesús Duran i Redondo, en el sentit que
passi a percebre la quantia econòmica, en concepte de sou, fixada pel Ple corporatiu per als
presidents/es de grup polític, amb efectes del dia 9/11/2015, data d’entrada en el Registre
General de la Diputació de l’escrit del Grup polític CUP-PA notificant el nomenament com a nou
president del Grup referit.
Segon. En conseqüència, ACORDAR els membres electes d’aquesta corporació que exerciran
el seu càrrec amb dedicació exclusiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, vicepresident segon
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer
Il·lma. Sra. Mertixell Budó i Pla, vicepresidenta quarta
Il·lma. Sra. Nuria Parlón i Gil, vicepresidenta cinquena
Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, diputat delegat i president del Grup polític
CiU
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, diputat delegat i president del Grup polític
ERC-AM
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez, presidenta del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del Grup polític ENTESA
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del Grup polític PP
Il·lm. Sr. Miguel Àngel Ibáñez Giner, president del Grup polític C’s
Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, president del Grup polític CUP-PA
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, membre de la Comissió Executiva i
portaveu del Grup polític CiU
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, diputat delegat i membre de la Comissió
Executiva
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, membre de la comissió executiva, diputat
delegat i portaveu del Grup polític ERC-AM
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia, portaveu del Grup polític PP
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, portaveu del Grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà, diputada delegada
Il·lma. Sra. Sonia Recasens i Alsina, diputada delegada
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut, diputat delegat i portaveu adjunt del Grup polític
ERC-AM
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero, diputat delegat
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol, diputat delegat
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, diputada delegada
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat delegat
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, diputat delegat de Turisme
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28. Il·lma. Sra. Ana Maria del Puy del Frago i Barés, portaveu adjunta del Grup
polític PSC-CP
29. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia, portaveu adjunt del Grup polític ENTESA
30. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes, portaveu adjunt del Grup polític C’s
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les següents
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:

Nom i cognoms
1.
2.

Càrrec

Excma.
Sra.
Mercè
Conesa i Pagès
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i
Rubio

3.

Il·lm. Sr. Marc Castells i
Berzosa

4.

Il·lm. Sr.
Casals

5.

Il·lma. Sra. Mertixell Budó i
Pla

6.

Il·lma. Sra. Nuria Parlón i
Gil
Il·lm. Sr. Joaquim Forn i
Chiariello
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut
i Bosque

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Martí

Pujol

i

Il·lma. Sra. Nuria Marín
Martínez
Il·lma.
Sra.
Alexandra
Sevilla Oliveras
Il·lm. Sr. Manuel Reyes
López
Il·lm. Sr. Miguel Àngel
Ibáñez Giner
Sr. Joaquim Jesús Duran i
Redondo
Il·lm. Sr. Joan Carles
García i Cañizares

15. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot

Presidenta
Vicepresident primer i president
de
l’Àrea
de
Territori
i
Sostenibilitat
Vicepresident segon i president
de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local
Vicepresident tercer i president
de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports
Vicepresidenta
quarta
i
presidenta de l’Àrea d’Atenció a
les Persones
Vicepresidenta cinquena

Nivell de
retribucions
brutes mensuals
A-1: 7.107,85 €

Efectes
15.7.15

A-2: 6.367,47 €

26.10.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

1.8.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

1.9.15

President Grup CiU

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

President Grup ERC-AM i
diputat delegat d’Urbanisme i
Habitatge
Presidenta Grup PSC-PM

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

Presidenta Grup ENTESA

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

President Grup PP

A-2: 6.367,47 €

5.11.15

President Grup C’s

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

President Grup CUP-PA

A-2: 6.367,47 €

9.11.15

Membre Comissió Executiva i
diputat
delegat
d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació
Membre
de
la
Comissió
Executiva i diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la Ciutat de
Barcelona

A-2: 6.367,47 €

15.7.15

A-2: 6.367,47 €

15.7.15
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Nom i cognoms

Càrrec

16. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i
Colomer

Membre
de
la
Comissió
Executiva i diputat delegat
d’Infraestructures
Viàries
i
Mobilitat
Portaveu Grup PP

17. Il·lm.
Sr. Ramon Riera
Macia
18. Il·lma. Sr. Pilar Díaz
Romero
19. Il·lma. Sra. Teresa Maria
Fandos i Payà
20. Il·lma.
Sra.
Sonia
Recasens i Alsina
21. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
22. Il·lm. Sr. Antoni García i
Acero
23. Il·lm. Sr. Rafael Homet i
Ventayol
24. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé
i Benaiges
25. Il·lma. Sra. Laura Martínez
i Portell
26. Il·lm. Sr. Josep Salom i
Ges
27. Il·lm. Sr. Miquel Forns i
Fusté
28. Il·lma. Sra. Ana Maria del
Puy del Frago i Barés
29. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez
Herencia
30. Il·lm. Sr. Salvador Tovar
Funes

Nivell de
retribucions
brutes mensuals
A-2: 6.367,47 €

Efectes
1.8.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Portaveu Grup PSC-PM

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Diputada delegada de Benestar
Social
Diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació
Diputat delegat de Comerç i
portaveu adjunt d’ERC-AM
Diputat delegat d’Igualtat i
Ciutadania
Diputat delegat d’Educació

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

1.9.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Diputat delegat de Cultura

A-3: 5.669,22 €

1.8.15

Diputada delegada de Salut
Pública i Consum
Diputat delegat d’Esports

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

A-3: 5.669,22 €

15.7.15

Diputat delegat de Turisme

A-3: 5.669,22 €

1.11.15

Portaveu adjunta del grup PSCCP
Portaveu adjunt Grup ENTESA

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

Portaveu adjunt Grup C’s

A-4: 3.795,85 €

15.7.15

Quart. RATIFICAR la resta dels acords adoptats per Decret de la Presidència núm. 7472/15,
de 29 de juliol, publicat en el BOPB de 7 d’agost de 2015, rectificat per errada material
mitjançant Decret de la Presidència núm. 7582/15, de 31 d’agost, i modificat parcialment pel
Decret 9850/15, de 30 d’octubre.
Cinquè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències efectives a
les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de seguiment de les quals
siguin membres de ple dret en la quantia i condicions aprovades pel Ple corporatiu en sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2015.
Sisè. ACORDAR que aquest Decret tingui efectes jurídics retroactius des del 5 de novembre
de 2015, en relació amb les modificacions del Grup del PP, i del dia 9 de novembre de 2015, en
relació amb la modificació de la quantia de les retribucions econòmiques per dedicació
exclusiva del senyor Joaquim Jesús Duran i Redondo, que passa a ser president del Grup
polític CUP-PA.
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Setè. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la modificació dels càrrecs del Grup polític del PP,
segons els seus escrits de data 5 de novembre de 2015, en el sentit que amb efectes d’aquesta
data exercirà el càrrec de president del Grup l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes López; de portaveu,
l’Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia; i de portaveu adjunt, l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol, així mateix,
donar-se per assabentat de l’escrit del Grup polític CUP-PA, del dia 6 de novembre, en el sentit
que, amb efectes del dia 9 de novembre de 2015, passa a ser president del Grup el senyor
Joaquim Jesús Duran i Redondo i portaveu adjunta la senyora Laia Sabater i Díaz.
Vuitè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el tauler
d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 75.5 en
relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Novè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als interessats, a les presidències i els
portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la Coordinació General, a la
Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels
Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.
Desè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri als
efectes oportuns i, especialment, als efectes de modificar la composició dels grups polítics
d’aquesta corporació”.

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona proposo
al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de 9 de novembre de 2015, de la
Presidència, referent a la modificació parcial dels Decrets núm. 7472/15, de 29 de
juliol, núm. 7582/15, de 31 d’agost, i núm. 9850/15, de 30 d’octubre, referent a: d’una
banda, deixar sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol;
modificar el règim de percepció de les indemnitzacions per assistència, aprovades pel
Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 29/7/2015, de l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes
López, i aprovar que exercirà el càrrec de diputat, i com a president del Grup del PP,
amb caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 5/11/2015, tot això d’acord
amb els escrits del Grup polític PP de 5/11/2015; i d’altra banda, modificar la quantia
econòmica del Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, en el sentit que passi a percebre,
en concepte de sou, la quantia fixada pel Ple corporatiu per als presidents/es de grup
polític, amb efectes del dia 9/11/2015.
I el Ple en resta assabentat.
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Direcció de Serveis de Cooperació Local
7.- Dictamen de data 19 de novembre de 2015, pel qual es proposa aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix, al seu article 83, els governs locals com
a ens territorials bàsics que, juntament amb les vegueries en l’àmbit supramunicipal,
configuren l’organització territorial bàsica de Catalunya. En aquest context, mentre no
es dugui a terme el desplegament de les vegueries i en el si del Mandat 2016-2019, és
voluntat de la Diputació de Barcelona aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” a l’empara dels articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 31,
33.2.d i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, com a
instrument preferent per a l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació
local. Amb aquest Pla es recull, novament, la tradició de la Diputació de Barcelona
d’articular la seva cooperació amb els ens locals mitjançant plans i programes propis,
tot posant al centre de la seva activitat el suport als municipis i a la resta de governs
locals del seu àmbit territorial. Tanmateix, la complexitat de l’escenari actual i la
necessària garantia i reforçament del principi d’autonomia local aconsella seguir
treballant en la configuració de fórmules de treball basades en l’eficàcia i l’eficiència, a
més d’aprofundir en els mecanismes de cooperació i col·laboració interadministrativa.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, preveu l’exercici de les seves competències en matèria de cooperació i
assistència local amb una vocació municipalista, orientada a prestar un suport integral
als governs locals, però també centrada en les persones i en l’impuls de l’economia
productiva local, en el benentès que només treballant des d’aquestes vessants es
contribuirà efectivament a un desenvolupament territorial, econòmic i social equilibrat i
sostenible. Així mateix, esdevé prioritari dotar tots els municipis de la demarcació de
les infraestructures i xarxes necessàries per a garantir la prestació adequada dels
serveis públics locals.
A tal efecte, i prenent consciència de l’asimetria i necessària diferenciació dels governs
locals, convé articular també mecanismes específics d’assistència i cooperació en
favor d’aquells municipis menys poblats i de menor dimensió, però també respecte
d’aquells que reuneixen, per raons de demografia o orografia, unes característiques
específiques i diferenciadores. En un altre ordre de coses, també esdevé clau la
consideració específica de la realitat comarcal. I és que la seva condició de
destinataris de les actuacions de cooperació i assistència local, però també com a ens
d’àmbit supramunicipal que exerceixen competències en matèria assistència i
cooperació, aconsella conferir-los un tractament específic tot vetllant per garantir, en
un escenari de cooperació mútua, una assistència integral als municipis dels
respectius àmbits territorials.
Atesa la necessitat de reorientar algunes polítiques a fer efectiu un suport integral als
governs locals de la demarcació, el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” suposa
un avançament en la tasca duta a terme en el marc dels Plans anteriors. La més
recent es troba recollida en la publicació Cooperació local de la Diputació de Barcelona
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: Memòria de Gestió, editada
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l’any 2015 i disponible a http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/54947.pdf. Amb aquesta
edició es presenta un recull dels plans i programes aprovats per la Diputació de
Barcelona en el marc de l’anterior Pla sense obviar aquells que van ser impulsats i
aprovats per la resta d'àrees corporatives. Així mateix, en aquesta memòria de gestió
es deixa constància de la vocació municipalista que ja va moure la tasca d’aquesta
Corporació durant el passat mandat 2012-2015, tot fent ressò del seu compromís amb
les persones, amb el desenvolupament territorial i amb la diversificació econòmica dels
municipis. D’aquí que el present mandat s’orienti al desplegament d’un treball
continuat en el temps, tot donant continuïtat a la tasca que ja fou desplegada en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Aquest treball serà, a més,
evolutiu al llarg de tot el mandat i es basarà en la transparència i la garantia del bon
govern.
El nou Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’ha confeccionat partint d’un procés
obert i participatiu, basat en els resultats obtinguts amb les enquestes realitzades a
bona part dels alcaldes i secretaris dels municipis de la demarcació de Barcelona, tot
amb la finalitat d’ajustar al màxim les seves previsions a la realitat del món local. Així
mateix, s’empara en les directrius i línies d’actuació del nou equip de govern de la
Diputació de Barcelona. I, a tal efecte, es planteja com un instrument de vocació
municipalista que, a través de la cooperació i l’assistència amb els governs locals,
també cerca afavorir la cohesió social i, en paral·lel, potenciar la diversificació
econòmica del territori.
Es tracta, en definitiva, d’un instrument en el marc del qual, més enllà de prestar suport
als governs locals, es pretén generar impactes significatius en el territori i incidir en la
millora de les condicions de vida de les persones. I és que, malgrat la crisi no ha fet
emergir problemàtiques noves, sí que s’han donat importants canvis estructurals
d’ordre econòmic, social i cultural, provocant que les problemàtiques ja existents i les
situacions d’exclusió social s’expandissin cap a sectors de la població que gaudien
d’un cert benestar. Tot plegat ha derivat en una forta demanda de serveis socials i en
un augment de població en risc d’exclusió social. Totes aquestes circumstàncies,
concurrents també en els municipis de la demarcació de Barcelona, requereixen
d’aquesta Corporació una resposta eficaç i eficient, que permeti garantir la cohesió i la
integració social i, com a mínim, contribuir al manteniment de la qualitat de vida de les
persones. D’aquí que el nou Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” neixi amb una
clara conscienciació de la realitat social i que, en aquest sentit, assenti les bases per a
desenvolupar una tasca cooperativa adreçada als municipis i, principalment, a les
persones.
Les repercussions de les actuacions desplegades en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” en diferents àmbits de la vida pública com són l’econòmic,
el social, l’ambiental, el cultural o el laboral, fruït de la voluntat de garantir la satisfacció
de l’interès general, justifiquen que el present Protocol general prevegi el
desenvolupament d’actuacions adreçades als governs locals però també, i de forma
especial, orientades a garantir la cohesió social i la diversificació econòmica del
conjunt de la demarcació.
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es presenta com l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions de cooperació i assistència local de la Diputació de
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Barcelona. El seu objectiu principal és reforçar els instruments i les accions generades
des dels governs locals amb mires a afavorir l’exercici de les seves competències des
de la col·laboració interadministrativa i el ple respecte pel principi d’autonomia local.
En aquest sentit, el Pla planteja un sistema de cooperació centrat en els municipis, en
la millora de la cohesió social i en la diversificació econòmica del territori. A més, es
basa en la col·laboració interadministrativa desenvolupada d’acord amb els principis
de diferenciació, interdependència i lleialtat institucional. Aquest sistema ofereix espais
per a la millora de l’eficàcia, l’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala,
qüestions que fan del treball en xarxa un mètode de cooperació eficaç per a desplegar
polítiques públiques que no poden abordar-se òptimament des d’una perspectiva
unidireccional, ni des de les capacitats pròpies d’una sola administració. D’aquí que en
el marc del Pla es dotin espais específics de relació entre governs locals de diversa
naturalesa, concurrents en un mateix àmbit territorial, amb la finalitat d’afavorir
l’execució conjunta de polítiques públiques, sempre amb observança dels principis de
transparència i bon govern. D’altra banda, per ampliar els efectes del treball en
col·laboració i millorar el rendiment de les actuacions impulsades a l’empara d’aquest
Protocol, la Diputació de Barcelona pot promoure nous instruments de relació amb
institucions i agents territorials i institucionals.
Cal, així mateix, afavorir l’obtenció del màxim rendiment en l’aplicació de recursos
públics per tal de donar resposta a les necessitats dels municipis i resta de governs
locals de la demarcació de Barcelona. Atenció aquesta que es durà a terme des de la
cooperació, tot fent ressò d’aquelles premisses que compten amb un valor singular pel
nou equip de govern. En concret, es tracta de qüestions com l’aposta per la
corresponsabilitat activa dels governs locals en el desplegament d’actuacions al
conjunt del territori, l’observança dels principis de transparència i bon govern, però
també la garantia de la cohesió social i la contribució efectiva al desenvolupament
econòmic dels governs locals.
La normativa específica reguladora del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019” està
constituïda pel present Protocol general, que té com a finalitat establir el marc i la
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla,
així com en els règims reguladors i les instruccions de desplegament que s’aprovin.
Mitjançant aquest Protocol s’estableixen els principis que regiran el Pla i així s’hi
regulen les finalitats, els elements subjectius i els recursos del Pla, els àmbits i
instruments de cooperació, així com l’operativa dels mateixos i els criteris de
distribució i de gestió. El seu articulat es tanca, alhora, amb certes previsions
específiques quant a les actuacions iniciades abans de l’1 de gener de 2016 i el règim
transitori relatiu a instruments aprovats en el marc del Pla anterior.
Així doncs, fruït de la vocació municipalista que inspira el Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” i el present Protocol general, els principals destinataris del mateix
són els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona, en tant que ens
constitutius de l’organització territorial pròpia de Catalunya. Les mancomunitats,
consorcis, comunitats de municipis i entitats municipals descentralitzades també
ostenten la condició de destinataris del present Protocol general, d’acord amb el
previst a les disposicions de desplegament del mateix. La seva consideració com a tals
respon a la voluntat d’arribar, mitjançant el Pla, a tots els governs locals de la
demarcació i de donar resposta a les diferents realitats territorials.
43

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Cal assenyalar, així mateix, en relació amb els destinataris del present Protocol
general, la consideració especial vers els petits municipis. En aquest aspecte, la
Diputació de Barcelona assenta les bases per a l’articulació d’un suport i una
assistència ajustada a les seves capacitats, característiques i necessitats. Una tasca
que, si bé no és exclusiva del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, sí que troba
en el mateix una de les seves principals manifestacions, en ser considerat com
l’instrument preferent per a l’exercici de la cooperació i l’assistència local de la
Diputació de Barcelona. I és que, si bé no hi ha petits o grans municipis, sí que
existeixen municipalitats amb diferents estructures organitzatives i territorials, amb
volums poblacionals diferents i amb extensions territorials d’abast divers. D’aquí que
aquests municipis siguin objecte d’una cobertura especial a través de l’acció de
cooperació i assistència local impulsada des d’aquesta Corporació.
En un altre ordre de coses s’efectua una especial consideració de la realitat comarcal
de la demarcació de Barcelona. En concret, es parteix de la consideració d’aquests
ens supralocals com a veritables ens vertebradors del territori, en considerar-los els
executors, i diversificadors, de l’actuació impulsada des de les vegueries en favor dels
municipis dels respectius àmbits territorials.
En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició dels
governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc de
quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i
reposició d’inversions, nova inversió i solvència financera. Aquests àmbits de
cooperació es traduiran, alhora, en l’aprovació dels corresponents instruments de
cooperació: les Meses de concertació, els Catàlegs de serveis, els Programes
complementaris i altres instruments anàlegs que, d’acord amb les circumstàncies
concurrents, correspongui crear. En un altre ordre de coses, es preveu l’articulació de
suports adreçats específicament a atendre situacions conjunturals i d’urgència, així
com també a conferir la cobertura adequada a les contingències i a aquells danys
derivats de circumstàncies imprevistes o imprevisibles de naturalesa diversa.
Cadascun d’aquests instruments comptarà amb el corresponent règim regulador, el
qual es basarà en un seguit de principis bàsics de gestió, com són la simplicitat
administrativa, l’eficiència en la gestió dels recursos públics i la transparència, entre
d’altres que inspiraran la gestió i desplegament de les actuacions que siguin objecte de
suport.
La solidesa i fortalesa del món local passa per fer possible que tots els municipis
disposin de recursos suficients per assumir un desenvolupament equilibrat i sostenible
del seu territori. Cal, a més, tenir present la importància del desenvolupament social i
econòmic dels governs locals per a garantir la seva prosperitat i, en definitiva, la
plenitud de la seva autonomia. Per aquesta raó, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” es vetllarà pel municipalisme, establint les bases per a donar suport
a tots i cadascun dels governs locals del seu àmbit territorial, sigui quina sigui la seva
dimensió. Tot, tal i com fa cent anys també va guiar l’acció municipalista i d’equilibri
territorial, social i econòmic de la Mancomunitat de Catalunya, impulsada pel seu
primer president, Enric Prat de la Riba.

44

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Des d’aquesta perspectiva i sota els principis assenyalats, es considera oportú
proposar l’adopció de l’aprovació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del
seu Protocol general.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, en aplicació de
l’article 33.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació amb el disposat a l’apartat 7è.I.5.1.a) del Decret de la Presidència núm.
8749/2015, de 8 d’octubre, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees,
de comissions informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades
i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la
Presidència (BOPB de 13.10.2015).
En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol
general, el text del qual es transcriu a continuació:
“PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”
PREÀMBUL
CLÀUSULES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Objecte i finalitat
Règim jurídic
Objectius
Sistema de cooperació
Destinataris del Pla
La consideració de la realitat local: el principi d’asimetria
Suport específic al petit municipi
Suport específic als consells comarcals
Recursos
Àmbits de cooperació
Instruments de cooperació
Meses de concertació
Catàlegs de serveis
Programes complementaris
Suports puntuals
Concessió de recursos
Formalització
Criteris generals de distribució
Principis generals de gestió
Tràmits i publicitat
Abast
Vigència

Disposició addicional única: Actuacions iniciades abans de l’1 de gener de 2016 i vinculades
a l’àmbit de solvència financera
Disposició transitòria única: Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
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Disposició derogatòria única
Disposició final: Desplegament de la Llei de vegueries
PREÀMBUL
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix, al seu article 83, els governs locals com a ens
territorials bàsics que, juntament amb les vegueries en l’àmbit supramunicipal, configuren
l’organització territorial bàsica de Catalunya. En aquest context, mentre no es dugui a terme
el desplegament de les vegueries i en el si del Mandat 2016-2019, és voluntat de la
Diputació de Barcelona aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a l’empara dels
articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases del règim local, com a instrument preferent per a l’exercici de les
seves funcions d’assistència i cooperació local. Amb aquest Pla es recull, novament, la
tradició de la Diputació de Barcelona d’articular la seva cooperació amb els ens locals
mitjançant plans i programes propis, tot posant al centre de la seva activitat el suport als
municipis i a la resta de governs locals del seu àmbit territorial. Tanmateix, la complexitat de
l’escenari actual i la necessària garantia i reforçament del principi d’autonomia local
aconsella seguir treballant en la configuració de fórmules de treball basades en l’eficàcia i
l’eficiència, a més d’aprofundir en els mecanismes de cooperació i col·laboració
interadministrativa.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, preveu l’exercici de les seves competències en matèria de cooperació i
assistència local amb una vocació municipalista, orientada a prestar un suport integral als
governs locals, però també centrada en les persones i en l’impuls de l’economia productiva
local, en el benentès que només treballant des d’aquestes vessants es contribuirà
efectivament a un desenvolupament territorial, econòmic i social equilibrat i sostenible. Així
mateix, esdevé prioritari dotar tots els municipis de la demarcació de les infraestructures i
xarxes necessàries per a garantir la prestació adequada dels serveis públics locals.
A tal efecte, i prenent consciència de l’asimetria i necessària diferenciació dels governs
locals, convé articular també mecanismes específics d’assistència i cooperació en favor
d’aquells municipis menys poblats i de menor dimensió, però també respecte d’aquells que
reuneixen, per raons de demografia o orografia, unes característiques específiques i
diferenciadores. En un altre ordre de coses, també esdevé clau la consideració específica
de la realitat comarcal. I és que la seva condició de destinataris de les actuacions de
cooperació i assistència local, però també com a ens d’àmbit supramunicipal que exerceixen
competències en matèria assistència i cooperació, aconsella conferir-los un tractament
específic tot vetllant per garantir, en un escenari de cooperació mútua, una assistència
integral als municipis dels respectius àmbits territorials.
Atesa la necessitat de reorientar algunes polítiques a fer efectiu un suport integral als
governs locals de la demarcació, el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” suposa un
avançament en la tasca duta a terme en el marc dels Plans anteriors. La més recent es
troba recollida en la publicació Cooperació local de la Diputació de Barcelona en el marc del
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015: Memòria de Gestió, editada l’any 2015 i disponible
a http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/54947.pdf. Amb aquesta edició es presenta un recull dels
plans i programes aprovats per la Diputació de Barcelona en el marc de l’anterior Pla sense
obviar aquells que van ser impulsats i aprovats per la resta d'àrees corporatives. Així mateix,
en aquesta memòria de gestió es deixa constància de la vocació municipalista que ja va
moure la tasca d’aquesta Corporació durant el passat mandat 2012-2015, tot fent ressò del
seu compromís amb les persones, amb el desenvolupament territorial i amb la diversificació
econòmica dels municipis. D’aquí que el present mandat s’orienti al desplegament d’un
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treball continuat en el temps, tot donant continuïtat a la tasca que ja fou desplegada en el
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Aquest treball serà, a més, evolutiu al
llarg de tot el mandat i es basarà en la transparència i la garantia del bon govern.
El nou Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’ha confeccionat partint d’un procés obert
i participatiu, basat en els resultats obtinguts amb les enquestes realitzades a bona part dels
alcaldes i secretaris dels municipis de la demarcació de Barcelona, tot amb la finalitat
d’ajustar al màxim les seves previsions a la realitat del món local. Així mateix, s’empara en
les directrius i línies d’actuació del nou equip de govern de la Diputació de Barcelona. I, a tal
efecte, es planteja com un instrument de vocació municipalista que, a través de la
cooperació i l’assistència amb els governs locals, també cerca afavorir la cohesió social i, en
paral·lel, potenciar la diversificació econòmica del territori.
Es tracta, en definitiva, d’un instrument en el marc del qual, més enllà de prestar suport als
governs locals, es pretén generar impactes significatius en el territori i incidir en la millora de
les condicions de vida de les persones. I és que, malgrat la crisi no ha fet emergir
problemàtiques noves, sí que s’han donat importants canvis estructurals d’ordre econòmic,
social i cultural, provocant que les problemàtiques ja existents i les situacions d’exclusió
social s’expandissin cap a sectors de la població que gaudien d’un cert benestar. Tot plegat
ha derivat en una forta demanda de serveis socials i en un augment de població en risc
d’exclusió social. Totes aquestes circumstàncies, concurrents també en els municipis de la
demarcació de Barcelona, requereixen d’aquesta Corporació una resposta eficaç i eficient,
que permeti garantir la cohesió i la integració social i, com a mínim, contribuir al
manteniment de la qualitat de vida de les persones. D’aquí que el nou Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” neixi amb una clara conscienciació de la realitat social i que, en
aquest sentit, assenti les bases per a desenvolupar una tasca cooperativa adreçada als
municipis i, principalment, a les persones.
Les repercussions de les actuacions desplegades en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” en diferents àmbits de la vida pública com són l’econòmic, el social,
l’ambiental, el cultural o el laboral, fruït de la voluntat de garantir la satisfacció de l’interès
general, justifiquen que el present Protocol general prevegi el desenvolupament
d’actuacions adreçades als governs locals però també, i de forma especial, orientades a
garantir la cohesió social i la diversificació econòmica del conjunt de la demarcació.
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es presenta com l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona. El
seu objectiu principal és reforçar els instruments i les accions generades des dels governs
locals amb mires a afavorir l’exercici de les seves competències des de la col·laboració
interadministrativa i el ple respecte pel principi d’autonomia local. En aquest sentit, el Pla
planteja un sistema de cooperació centrat en els municipis, en la millora de la cohesió social
i en la diversificació econòmica del territori. A més, es basa en la col·laboració
interadministrativa desenvolupada d’acord amb els principis de diferenciació,
interdependència i lleialtat institucional. Aquest sistema ofereix espais per a la millora de
l’eficàcia, l’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala, qüestions que fan del treball en
xarxa un mètode de cooperació eficaç per a desplegar polítiques públiques que no poden
abordar-se òptimament des d’una perspectiva unidireccional, ni des de les capacitats
pròpies d’una sola administració. D’aquí que en el marc del Pla es dotin espais específics de
relació entre governs locals de diversa naturalesa, concurrents en un mateix àmbit territorial,
amb la finalitat d’afavorir l’execució conjunta de polítiques públiques, sempre amb
observança dels principis de transparència i bon govern. D’altra banda, per ampliar els
efectes del treball en col·laboració i millorar el rendiment de les actuacions impulsades a
l’empara d’aquest Protocol, la Diputació de Barcelona pot promoure nous instruments de
relació amb institucions i agents territorials i institucionals.
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Cal, així mateix, afavorir l’obtenció del màxim rendiment en l’aplicació de recursos públics
per tal de donar resposta a les necessitats dels municipis i resta de governs locals de la
demarcació de Barcelona. Atenció aquesta que es durà a terme des de la cooperació, tot
fent ressò d’aquelles premisses que compten amb un valor singular pel nou equip de
govern. En concret, es tracta de qüestions com l’aposta per la corresponsabilitat activa dels
governs locals en el desplegament d’actuacions al conjunt del territori, l’observança dels
principis de transparència i bon govern, però també la garantia de la cohesió social i la
contribució efectiva al desenvolupament econòmic dels governs locals.
La normativa específica reguladora del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” està
constituïda pel present Protocol general, que té com a finalitat establir el marc i la
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, així
com en els règims reguladors i les instruccions de desplegament que s’aprovin. Mitjançant
aquest Protocol s’estableixen els principis que regiran el Pla i així s’hi regulen les finalitats,
els elements subjectius i els recursos del Pla, els àmbits i instruments de cooperació, així
com l’operativa dels mateixos i els criteris de distribució i de gestió. El seu articulat es tanca,
alhora, amb certes previsions específiques quant a les actuacions iniciades abans de l’1 de
gener de 2016 i el règim transitori relatiu a instruments aprovats en el marc del Pla anterior.
Així doncs, fruït de la vocació municipalista que inspira el Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” i el present Protocol general, els principals destinataris del mateix són els
municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona, en tant que ens constitutius de
l’organització territorial pròpia de Catalunya. Les mancomunitats, consorcis, comunitats de
municipis i entitats municipals descentralitzades també ostenten la condició de destinataris
del present Protocol general, d’acord amb el previst a les disposicions de desplegament del
mateix. La seva consideració com a tals respon a la voluntat d’arribar, mitjançant el Pla, a
tots els governs locals de la demarcació i de donar resposta a les diferents realitats
territorials.
Cal assenyalar, així mateix, en relació amb els destinataris del present Protocol general, la
consideració especial vers els petits municipis. En aquest aspecte, la Diputació de
Barcelona assenta les bases per a l’articulació d’un suport i una assistència ajustada a les
seves capacitats, característiques i necessitats. Una tasca que, si bé no és exclusiva del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019, sí que troba en el mateix una de les seves principals
manifestacions, en ser considerat com l’instrument preferent per a l’exercici de la cooperació
i l’assistència local de la Diputació de Barcelona. I és que, si bé no hi ha petits o grans
municipis, sí que existeixen municipalitats amb diferents estructures organitzatives i
territorials, amb volums poblacionals diferents i amb extensions territorials d’abast divers.
D’aquí que aquests municipis siguin objecte d’una cobertura especial a través de l’acció de
cooperació i assistència local impulsada des d’aquesta Corporació.
En un altre ordre de coses s’efectua una especial consideració de la realitat comarcal de la
demarcació de Barcelona. En concret, es parteix de la consideració d’aquests ens
supralocals com a veritables ens vertebradors del territori, en considerar-los els executors, i
diversificadors, de l’actuació impulsada des de les vegueries en favor dels municipis dels
respectius àmbits territorials.
En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es posen a disposició dels
governs locals destinataris recursos de tipus tècnic, econòmic i material en el marc de
quatre àmbits temàtics d’actuació: prestació de serveis públics, manteniment i reposició
d’inversions, nova inversió i solvència financera. Aquests àmbits de cooperació es traduiran,
alhora, en l’aprovació dels corresponents instruments de cooperació: les Meses de
concertació, els Catàlegs de serveis, els Programes complementaris i altres instruments
anàlegs que, d’acord amb les circumstàncies concurrents, correspongui crear. En un altre
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ordre de coses, es preveu l’articulació de suports adreçats específicament a atendre
situacions conjunturals i d’urgència, així com també a conferir la cobertura adequada a les
contingències i a aquells danys derivats de circumstàncies imprevistes o imprevisibles de
naturalesa diversa.
Cadascun d’aquests instruments comptarà amb el corresponent règim regulador, el qual es
basarà en un seguit de principis bàsics de gestió, com són la simplicitat administrativa,
l’eficiència en la gestió dels recursos públics i la transparència, entre d’altres que inspiraran
la gestió i desplegament de les actuacions que siguin objecte de suport.
La solidesa i fortalesa del món local passa per fer possible que tots els municipis disposin de
recursos suficients per assumir un desenvolupament equilibrat i sostenible del seu territori.
Cal, a més, tenir present la importància del desenvolupament social i econòmic dels governs
locals per a garantir la seva prosperitat i, en definitiva, la plenitud de la seva autonomia. Per
aquesta raó, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es vetllarà pel
municipalisme, establint les bases per a donar suport a tots i cadascun dels governs locals
del seu àmbit territorial, sigui quina sigui la seva dimensió. Tot, tal i com fa cent anys també
va guiar l’acció municipalista i d’equilibri territorial, social i econòmic de la Mancomunitat de
Catalunya, impulsada pel seu primer president, Enric Prat de la Riba.
Des d’aquesta perspectiva i sota els principis assenyalats, la Diputació de Barcelona i els
governs locals del seu àmbit territorial adherits al Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019” i
al seu Protocol general estableixen les següents
CLÀUSULES
1.

2.

Objecte i finalitat
1.1.

El Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” és l’instrument preferent per a l’exercici
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona.

1.2.

Mitjançant aquest Protocol general s’estableixen els principis que regeixen el Pla
2016-2019” i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos que es comprenguin al Pla.

1.3.

El Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’aprova a l’empara dels articles 91 i 92
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases del règim local, que incorpora la figura del Protocol general.
Atesa la seva naturalesa s’empara també en la Disposició addicional vuitena de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que disposa que la mateixa
serà d’aplicació supletòria al present règim regulador.

1.4.

La participació dels ens locals que tinguin consideració de destinataris del Pla implica
l’adhesió al present Protocol. A conseqüència d’això, els ens assumeixen el contingut
del Protocol per al desenvolupament d’un marc de col·laboració mutu i accepten
reconduir els actes i instruments de cooperació que s’adoptin d’acord amb les
directrius establertes en aquest Protocol.

Règim jurídic
2.1.

A més del present Protocol general, la normativa específica reguladora del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” està constituïda pels règims reguladors i les
instruccions de desplegament:
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a. Els règims reguladors són disposicions que desenvolupen les previsions del
Protocol, tot precisant les característiques i abast de la cooperació, les bases
reguladores, els sistemes de distribució de recursos, els criteris d’execució de les
actuacions i l’establiment dels procediments concrets, previs i posteriors a la
realització d’actes i acords.
b. Les instruccions de desplegament són disposicions que desenvolupen les
previsions del Protocol, tot precisant les regles i les fases d’un procés de
cooperació determinat. Amb caràcter instrumental, la documentació normalitzada
aprovada per la Diputació de Barcelona també té caràcter prescriptiu per incloure
condicions i requisits específics d’obligat compliment per totes les parts.
2.2.

Junt amb la normativa específica esmentada, el règim jurídic del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” es troba constituït per les disposicions següents:
a. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol.
b. La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
c. La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, modificada per la Llei 4/2011, del 8 de
juny.
d. El Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
e. La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, o la Llei
que la substitueixi.
f. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, o la Llei del Parlament de Catalunya que
la substitueixi.
g. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
h. La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
i. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
j. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
k. La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions junt amb el seu Reglament de desenvolupament, i el Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
l. Qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable.

3.

Objectius
Són objectius del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” els següents:
a. Garantir la cohesió social i fomentar la diversificació econòmica del territori mitjançant el
desplegament de diferents instruments de cooperació en favor dels governs locals.
b. Reforçar el sistema de cooperació amb els governs locals per garantir la prestació dels
serveis públics locals i prioritzar les infraestructures i xarxes bàsiques municipals.

50

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

c. Estimular la col·laboració entre els governs locals per tal d’obtenir el màxim aprofitament
dels equipaments existents i dels serveis públics en funcionament, tot cercant l’eficiència
en la prestació de serveis a la ciutadania i potenciant la coordinació territorial i la ubicació
dels serveis a l’escala idònia de producció i prestació.
d. Promoure l’equilibri territorial mitjançant l’aplicació del principi de diferenciació, tot donant
cobertura a una realitat local asimètrica. A tal efecte s’aposta per reforçar la cooperació i
l’assistència local en favor dels municipis de menor població i d’aquells altres que, per
qüestions geogràfiques o demogràfiques, compten amb unes característiques especials.
e. Reforçar la tasca de cooperació i assistència amb els consells comarcals de la
demarcació de Barcelona per a garantir un suport integral als municipis dels respectius
àmbits territorials.
f. Fomentar i garantir el compliment dels principis de transparència, accés a la informació
pública i bon govern fomentant la corresponsabilitat dels governs locals, en tant que
gestors directes dels interessos de la comunitat veïnal i dels recursos públics, i afavorint
la participació ciutadana en els processos i resultats assolits.
4.

Sistema de cooperació
4.1. Els objectius del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es desenvolupen mitjançant
el sistema de cooperació, entès com una modalitat de relació i col·laboració entre els
governs locals de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona.
4.2. Aquest sistema té per finalitat afavorir l’execució conjunta de polítiques públiques
locals, desenvolupar un programa d’actuació compartit i garantir, en un marc de
col·laboració, la satisfacció de les necessitats dels governs locals mitjançant la
transferència de recursos tècnics, econòmics i materials, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries existents.
4.3. La metodologia del sistema de cooperació del Pla parteix del principi de diferenciació i
del reconeixement de l’especialitat territorial dels governs locals de la demarcació de
Barcelona. En aquest sentit, s’aposta per fomentar el treball en xarxa de tot l’entramat
local des del ple respecte pel principi d’autonomia local.
4.4. El sistema de cooperació té una voluntat de millora contínua. Aquest fet justifica que el
seu desplegament es dugui a terme procurant atendre les necessitats de tots els
governs locals i, a través d’aquests, millorar la qualitat de vida de les persones i la
competitivitat econòmica dels territoris.

5.

Destinataris del Pla
Són destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
a. Amb caràcter preferent, els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona.
b. En els termes que prevegin els règims reguladors dels instruments del Pla, les entitats
municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i els
consorcis adscrits a uns ens local.
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6.

La consideració de la realitat local: el principi d’asimetria
Els suports oferts als governs locals en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” s’articulen en base al principi d’asimetria, entès com una concreció dels principis de
diferenciació i subsidiarietat. A tal efecte, s’aprovaran instruments i/o línies de suport
específiques orientades a conferir una assistència i una cooperació ajustada a les
necessitats d’aquells ens destinataris que reuneixin unes característiques particulars que, al
seu torn, requereixin d’una atenció especialitzada. Aquests instruments i/o suports concrets
aniran adreçats als municipis menys poblats, així com també a aquells que reuneixin unes
característiques diferenciadores, ja sigui per la seva especialització, o bé pel fet de comptar
amb particularitats d’índole geogràfica i/o demogràfica.

7.

Suport específic al petit municipi
En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es podran adoptar instruments de
cooperació i/o articular suports específics adreçats a reforçar la cooperació i l’assistència en
favor dels municipis de menor població, i en particular, dels de menys de 1.000 habitants, en
els termes que prevegi la normativa específica corresponent.
8.Suport específic als consells comarcals
8.1. Es confereix als consells comarcals un tractament ajustat a la seva consideració com a
ens vertebradors de l’estructura territorial catalana, però també com a prestadors
d’assistència i cooperació local en favor dels municipis del seu àmbit territorial, en
qualitat d’ens executors i diversificadors, amb els que col·labora i coopera la Diputació
de Barcelona. En vista d’això, es podran articular espais específics de cooperació que
afavoreixin la prestació d’una assistència integral en favor dels municipis dels
respectius àmbits territorials.
8.2. La tasca d’assistència i cooperació local en favor dels consells comarcals, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, es desplegarà des del ple respecte als
principis de proximitat, subsidiarietat, especialitat i lleialtat institucional per procurar-los
una cooperació i una assistència ajustada a les seves necessitats com a governs
locals.

9.

Recursos
Per al desenvolupament dels objectius i les orientacions establertes, el Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” disposa d’un conjunt diferenciat de recursos i instruments
adients amb la naturalesa de les necessitats, els acords i les actuacions que se’n deriven:
a. Recursos tècnics consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i assistència
per donar un suport especialitzat, tècnic o jurídic.
b. Recursos econòmics adreçats al finançament de serveis, activitats i inversions locals,
mitjançant transferències puntuals distribuïdes per valoració de projectes (ajuts
econòmics) i transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals,
socioeconòmics o de gestió (fons de prestació).
c. Recursos materials consistents en l’actuació directa, per mitjans propis o aliens de la
Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats
locals.
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10.

Àmbits de cooperació
10.1. El Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 s’articula en funció de les polítiques
promogudes per la Diputació de Barcelona i del destí a conferir als recursos que
s’atorguin pels procediments legalment establerts. Aquest sistema respon a quatre
àmbits de cooperació, els quals, al seu torn, s’imbueixen de la voluntat de garantir la
cohesió social i la diversificació econòmica del conjunt del territori de la demarcació:
a.
b.
c.
d.

Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social.
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació econòmica.
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica.
Solvència financera.

10.2. L’àmbit de prestació de serveis inclou les actuacions en matèria d’explotació, gestió,
assegurament, manteniment i desenvolupament dels serveis públics locals, d’acord
amb les competències establertes en l’art. 91.2 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
10.3. L’àmbit de manteniment i reposició d’inversions inclou les actuacions en matèria de
reparació, manteniment i conservació, així com les referides a la reposició
d’equipaments i infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-ne el seu
funcionament i disponibilitat.
10.4. L’àmbit de nova inversió inclou les actuacions en referides a l’impuls de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general, així com aquelles
associades al funcionament operatiu dels serveis.
10.5. L’àmbit de solvència financera inclou les actuacions per afavorir l’estabilitat i la
solvència de les finances locals.
11.

Instruments de cooperació
11.1. Els instruments de cooperació preveuen i orienten el funcionament del sistema de
concertació i l’accés als àmbits definits a la clàusula anterior.
11.2. Són instruments de cooperació de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els següents:
a.
b.
c.
d.

12.

Les Meses de concertació.
Els Catàlegs de serveis.
Els Programes complementaris.
Qualsevol altre instrument i/o acte de naturalesa anàloga als anteriors que, si
s’escau i de forma motivada, correspongui adoptar.

Meses de concertació
12.1. Les Meses de concertació es formen per representants dels ens destinataris i de la
Diputació de Barcelona, amb la funció de contrastar les necessitats prèviament
expressades i prioritzades pels primers amb els recursos i criteris de la segona. La
seva finalitat és l’assoliment de preacords, que són el reconeixement de l’existència
plena d’un compromís de suport per a la realització total o parcial de les actuacions
que s’implementin dins del Pla.

53

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

12.2. Per via de la normativa de desplegament d’aquest Protocol, es regularà el sistema de
presentació de sol·licituds, amb previsió, en tot cas, dels destinataris que poden
participar en les Meses i les condicions en què ho poden fer, els recursos
concertables i el sistema de valoració tècnica, així com el funcionament general de les
Meses.
12.3. En coherència amb la idea de concertació entesa com un mecanisme de relació al
llarg del temps per a una millor aplicació dels recursos públics a les necessitats i
aspiracions dels governs locals, els destinataris poden distribuir lliurement els
recursos que els corresponguin entre els diferents àmbits de cooperació del Pla.
12.4. Els destinataris també poden canviar les seves prioritats al llarg del període
d’execució, per atendre noves necessitats, així com sol·licitar i obtenir, de forma
motivada, un increment dels recursos concertats.
13.

Catàlegs de serveis
13.1. El Catàleg de serveis és una relació completa i ordenada de recursos que
periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del present Protocol
general, a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals.
13.2. El règim regulador de cada Catàleg establirà la seva vigència i les condicions que
regiran l’execució i gestió de les assistències que se’n derivin.
13.3. El Catàleg es presenta també com una carta de serveis amb la finalitat de garantir la
qualitat de les assistències prestades en el marc de cada convocatòria, oferint un
conjunt de recursos ajustats a les expectatives i necessitats manifestades pels
governs locals.

14.

Programes complementaris
14.1. Els Programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats
de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, per fer front a situacions conjunturals.
14.2. Els Programes complementaris podran tenir diversos destinataris, en funció de la
situació a la que es vulgui conferir cobertura, o de la naturalesa i àmbit de la
contingència que en motiva la seva aprovació.
14.3. L’acte que creï cada Programa complementari haurà d’establir el corresponent règim
regulador.

15.

Suports puntuals
15.1. Els tres instruments de cooperació esmentats en les clàusules anteriors, tot i tenir
vocació d’exhaustivitat, no esgoten les vies de cooperació i assistència local que
empara el present Protocol general. I és que aquest instrument aspira dotar-se de
certa flexibilitat en la regulació de les relacions administratives entre diferents governs
locals, d’acord amb el principi de diferenciació i la consideració de l’asimetria
territorial. A més, cerca ajustar-se al màxim a la realitat dels governs locals i, en
definitiva, tenir en compte les diferents característiques demogràfiques, geogràfiques,
funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió dels mateixos.
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15.2. En aquest sentit, i de conformitat amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, també poden atorgar-se, en el marc del present
Protocol, recursos no catalogats i no susceptibles d’instrumentar-se per via de les
Meses de concertació o dels Programes complementaris, sempre i quan al seu acte
de concessió s’acrediti la concurrència de raons d’interès públic, social, econòmic, o
d’altres que, estant degudament justificades, concorrin al cas concret.
16.

Concessió de recursos
16.1. La concessió de recursos en aplicació d’un dels anteriors instruments de cooperació
pot fer-se per modalitat de concurrència competitiva o de concessió directa.
16.2. S’atorguen per concurrència competitiva els ajuts econòmics que dels Catàlegs de
serveis, d’acord amb els procediments i condicions que s’estableixin al corresponent
règim regulador.
16.3. S’atorguen per concessió directa:
a. Tots els recursos que es concedeixin mitjançant les Meses de concertació.
b. Recursos tècnics i/o materials o recursos econòmics consistents en fons de
prestació.
c Suport puntuals respecte dels quals, a l’acte de concessió, s’acreditin les raons
d’interès públic, social, econòmic, o d’altres degudament justificades, que
concorren, i aquells l’atorgament o la quantia dels quals sigui imposat per una
norma de rang legal.

17.

Formalització
17.1. Per poder iniciar la gestió de les actuacions compreses en el Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, aquestes han de formalitzar-se administrativament a través dels
actes següents:
a. Acords o resolucions administratives que aprovin la concessió de recursos de
qualsevol tipologia i concretin les seves condicions d’aprofitament, d’execució i
justificació; podent-se articular mitjançant convenis específics.
b. Contractes programa o acords de gestió que fixin, per a cada ens i per al període
de vigència d’aquest Protocol, els compromisos a adoptar per les parts, els
indicadors de rendiment dels recursos atorgats i els mecanismes previstos per al
seu seguiment i avaluació.
c. Delegacions i encàrrecs de gestió que confereixin a la Diputació de Barcelona
l’exercici de competències que tenen atribuïdes o li encarreguin la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència, per
raons d’eficàcia o quan no es disposin dels mitjans tècnics idonis per al seu
desenvolupament.
d. Altres instruments de cooperació local que responguin a la finalitat de simplificar el
procediment administratiu i estalviar costos.
17.2. Per garantir un millor aprofitament dels recursos i sempre que quedi degudament
justificat, els actes de formalització poden preveure la inclusió, en les actuacions
formalitzades, d’esquemes de cofinançament per part dels ens beneficiaris.
Igualment, es pot preveure la formalització d’aportacions pluriennals i de pagaments
avançats, en funció de les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de
Barcelona.
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18.

Criteris generals de distribució
18.1. Els instruments de cooperació que s’aprovin a l’empara del present Protocol general
garantiran una distribució equitativa dels recursos que s’atorguin, en cada cas, als
governs locals.
18.2. Per a garantir aquesta equitat s’observaran els següents criteris generals de
distribució:
a. Població, atenent particularment les necessitats dels municipis petits i mitjans,
sens perjudici de considerar també el volum de població estacional del municipi
respectiu.
b. Capitalitat, en funció dels textos legals vigents.
c. Territori, de forma que es considerarà l’extensió, disposició i estructura del terme
municipal respectiu.
d. Eficàcia, en raó de la previsió d’assoliment dels objectius marcats i de satisfacció
de necessitats i aspiracions.
e. Eficiència, de manera que es fomenti la realització dels projectes que satisfacin les
necessitats locals amb els menors costos possibles.
f. Cooperació, per estimular la realització de projectes mancomunats o que es
tradueixin en acords interadministratius entre destinataris.
g. Qualsevol altre criteri que, estant previst en el règim regulador de l’instrument de
cooperació que correspongui, contribueixi a garantir una distribució equitativa dels
recursos i respongui a l’assoliment dels objectius previstos en el present Protocol
general.
18.3. Els règims reguladors dels instruments de cooperació que, en cada cas, s’aprovin,
podran concretar i desplegar el contingut d’aquests criteris, així com establir-ne
d’altres que, de forma específica, guardin relació amb el seu objecte i finalitat.
18.4. En l’aplicació dels criteris de distribució es vetllarà per a garantir l’efectivitat dels
principis de diferenciació i asimetria territorial.

19.

Principis generals de gestió
La Diputació de Barcelona, conjuntament amb els governs locals destinataris en el marc del
Pla, vetllarà per establir un sistema de transferència de recursos que sigui respectuós amb
els següents principis generals de gestió:
a. Simplificació administrativa, per garantir una tramitació àgil i assegurar la
proporcionalitat entre els recursos que obté el destinatari i el cost associat als tràmits
que s’han de realitzar per obtenir-los.
b. Viabilitat financera, per tal que els recursos que es transfereixin als destinataris
garanteixin el desplegament adequat de les actuacions.
c. Bona gestió, per incentivar un aprofitament sostenible i racional dels recursos públics.
En aquest sentit, es preveu incentivar l’execució de les actuacions dins dels terminis
establerts i d’acord amb el règim aprovat i, d’altra banda, penalitzar aquelles
actuacions que, sense comptar amb una justificació acreditada, no es desenvolupin
en aquests termes, sense disminuir en cap cas les oportunitats d’aprofitament amb
què compten els destinataris.
d. Avaluació, per tal de mesurar els efectes derivats de la implementació d’un instrument
o acte concret de cooperació i contrastar els grau d’assoliment dels objectius
inicialment revistos. Així mateix, l’avaluació ex ante i durant l’execució dels
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instruments de cooperació esdevé clau en la definició de nous objectius i línies de
treball.
e. Transparència i bon govern, per a garantir l’efectivitat del dret de participació
ciutadana consagrat a l’article 43 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i vetllar per
una actuació pública ajustada als principis de racionalització, eficàcia i eficiència.
20.

Tràmits i publicitat
20.1. Els tràmits necessaris per desenvolupar les previsions d’aquest Protocol
s’expressaran mitjançant la documentació normalitzada que la Diputació de Barcelona
aprovi, amb caràcter preferent, en format electrònic.
20.2. La relació de tràmits disponibles, els terminis i el canal de relació previst estarà a
disposició dels interessats a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
20.3. La relació d’actes i acords que la Diputació de Barcelona aprovi en desplegament del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’ha de publicar periòdicament al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i ha d’estar disponible al Portal de Transparència
de la Diputació de Barcelona.

21.

Abast
21.1. L’abast de les previsions contingudes en el present Protocol serà, en cada, cas la que
es desprengui dels termes i les condicions resultants dels actes que se subscriguin
amb caràcter específic, o bé la que es derivi dels règims i instruccions dels
instruments de cooperació que s’aprovin en desplegament del present Protocol.
21.2. Els compromisos derivats d’aquest Protocol no suposen cap limitació de la capacitat o
de les competències de les parts i s’estableixen sens perjudici d’altres relacions
convencionals que, en el seu cas, procedeixi formalitzar al marge d’aquest instrument.

22.

Vigència
El període de vigència d’aquest Protocol comprèn els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019,
sense perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes de desplegament que, en el
seu cas, s’aprovin.
Disposició addicional única: Actuacions iniciades abans de l’1 de gener de 2016 i
vinculades a l’àmbit de solvència financera
Sense perjudici del termini de vigència fixat en aquest Protocol, excepcionalment es poden
admetre actuacions derivades de l’àmbit de solvència financera referides a obres
realitzades, totalment o parcialment, abans de l’1 de gener de 2016.
Disposició transitòria única: Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’entén subsistent en relació amb aquelles
actuacions iniciades durant la seva vigència. En aquest sentit, els són plenament aplicables
les previsions i els terminis establerts en els règims reguladors dels corresponents
instruments de cooperació i en els actes d’aprovació de les actuacions, sense perjudici de la
possibilitat d’establir especificitats quant a l’execució d’aquestes actuacions.
Disposició derogatòria única
1. Amb l’aprovació del present Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” queda derogat i sense efectes el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
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Locals 2012-2015”, llevat en allò establert al règim de transitorietat entre ambdós
Protocols.
2. També queda derogat i sense efectes, en el moment d’aprovació del present Protocol
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el “Protocol d’accions de suport
en cas de contingències derivades de situacions excepcionals o d’urgència i del seu
règim regulador”, aprovat per Decret de Presidència número 718/15, de data 13 de febrer
de 2015, sens perjudici que al llarg del Mandat s’aprovin nous instruments específics pel
tractament d’aquestes situacions.
Disposició final: Desplegament de la Llei de vegueries
Els governs locals que, en desplegament de l’Estatut, ocupin el lloc de la Diputació de
Barcelona, hauran d’establir, si així ho consideren, els propis plans d’actuació en substitució
del present Protocol i els seus instruments derivats, sense alterar els drets reconeguts i els
acords ja establerts”.

Segon. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació del present dictamen.
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: En aquest punt, nosaltres volíem intervenir perquè no entenem com és
que s’aprova el Pla Xarxa de Governs Locals abans d’aprovar el Pla de mandat 20162019. Tenint present, també, que en el Ple del mes vinent s’aprovarà el Catàleg de
serveis per a tota la legislatura, no entenem aquest ordre perquè creiem que s’ha
d’aprovar, primer, el Pla de mandat i, després, amb els tres instruments que té la
Diputació per poder desenvolupar-lo que són la Xarxa de Governs Locals, el Catàleg
de serveis i el Programa de Crèdit Local, actuar. Però primer hi ha d’haver una
estratègia clara i una explicació sobre quins objectius es volen assolir durant aquest
mandat. Per tant, nosaltres aquí ens abstindrem, tenint en compte que no creiem que
sigui ni l’ordre correcte ni que tinguem el conjunt de la informació per poder valorar
correctament si aquest Pla Xarxa de Governs Locals s’escau efectivament amb el Pla
de mandat que hi haurà.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Una mica,
estàvem esperant si hi havia intervenció sobre el Pla per part de l’equip de govern. En
tot cas, ja se’n va parlar a la Comissió Informativa, on ja vam plantejar alguns
comentaris. Podem entendre que, de cara a ajudar la concertació i, per tant, que amb
el plantejament de que aquests municipis el mes de gener puguin fer la feina i
concertar el màxim de coses, aquest Pla entri en el Ple però, en tot cas, ens hagués
agradat haver pogut detallar alguna qüestió una mica més.
Ja vam plantejar en la Comissió Informativa que entenem que és una imprescindible
eina per al món local. Una eina històrica d’aquesta corporació, que ha anat canviant de
nom pel camí, però que és un instrument bàsic, al final, per a la nostra organització
municipal, almenys de la demarcació de Barcelona. Tots els ajuntaments hi comptem
de cara als nostres pressupostos i ajuda, en molts casos, les nostres inversions locals,
però volíem fer tres comentaris ràpids.
En el propi redactat del Protocol es parla d’un procés obert, d’un procés de
participació, d’haver analitzat què ha passat... Ens hagués agradat que haguéssim
pogut compartir una mica més aquest previ sobre valorar quin és l’impacte de l’anterior
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Xarxa, quines són les opinions dels regidors, les regidores, els alcaldes i les
alcaldesses en relació amb aquesta. Fins i tot, en alguns casos, ens consta que, a
alguns alcaldes i a algunes alcaldesses importants de la demarcació de Barcelona, no
se’ls ha demanat l’opinió ni l’han emès, ni l’han transmès. Per tant, considerem que,
abans d’haver plantejat aquest Protocol, hagués estat important analitzar i avaluar
millor l’impacte i la seva utilització.
Entenem que només estem aprovant el Protocol i, per tant, com que hi ha el Catàleg,
els plans de concertació i les meses de concertació, seran aquests espais on és
important que ens posem d’acord. Per tant, la nostra posició és que cal que, en el
desenvolupament d’aquests tres instruments, arribem al màxim de consens no només
en aquesta casa, sinó també en el conjunt dels equips de regidors i regidores del
territori i, en general, amb la ciutadania, per veure que aquells recursos que porta la
Diputació vagin adreçats a aconseguir el màxim impacte possible.
Per a nosaltres, la Xarxa hauria, i en això estic d’acord amb la intervenció que acaba
de fer la portaveu de CUP-Poble Actiu, hauria de garantir i de reflectir una voluntat
d’intencions. Hauríem de saber quins són els criteris de l’equip de govern sobre el
sistema de repartició, el sistema de distribució i el tipus de projectes que es volen
finançar. Per a nosaltres, és una anècdota, però sempre hi ha una preocupació per
algunes coses que s’han anat modificant. Per exemple, en el transcurs dels anys, ha
anat desapareixent dels criteris de la Xarxa, el concepte d’eficiència energètica. Volem
entendre que aquest Govern no és insensible a les propostes d’estalvi energètic, però
el concepte ha desaparegut en els criteris de la Xarxa. Per tant, com que només tenim
el Protocol i hi ha els altres instruments, ens agradaria creure que aquest Govern serà
molt sensible als temes d’estalvi energètic i eficiència energètica però, a dia d’avui,
això desapareix del Protocol.
Tampoc no tenim massa clar com es farà aquesta distribució equitativa dels recursos i
ens preocupa, per tant, que participem tots i totes en el que diu el Protocol, que es farà
una distribució equitativa dels recursos, per tal de garantir aquesta distribució
equitativa, amb molts més arguments que els que inicialment apareixen en el Protocol.
Després, creiem que és important, ja ho vaig dir a la Comissió Informativa, que la
Xarxa garanteixi les competències dels ajuntaments, que els ajuntaments puguem
prestar els serveis mínims i de qualitat i que tota la població de la demarcació de
Barcelona pugui accedir a uns serveis mínims i que aquests serveis mínims siguin de
qualitat. Haver perdut la paraula “qualitat” en la Xarxa és una qüestió d’estratègia
comunicativa, volem creure, però era important, per a nosaltres, que el que plantegés
la Diputació fos uns municipis de qualitat i, per tant, que es reforcin al màxim els
serveis públics.
I la tercera consideració que volem fer té a veure amb el fet que creiem que la
Diputació no ha de perdre de vista que la Xarxa és, sobretot, una eina inversora, que
ha d’ajudar els ajuntaments a poder fer inversió. Perquè també és important que els
ajuntaments fem inversió. Perquè fer inversió genera activitat econòmica i millora la
qualitat de vida de la gent. Per tant, és important que sigui, sobretot, una eina
inversora.
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Una última consideració, que no té tanta importància però ens preocupa també: el
paper dels consells comarcals. Ja entenem que han d’entrar en la Xarxa i sempre hi
han pogut accedir. Ens preocupa que, amb l’actual escenari institucional del país, on
els consells comarcals estan molt condicionats per la manca d’aportacions de la
Generalitat de Catalunya a moltes polítiques que tenen delegades, la Diputació de
Barcelona torni al rescat, una vegada més, per enèsima vegada, dels consells
comarcals, tal i com vam fer amb els ajuntaments, i creiem, per tant, que no calia tanta
especificació, en el propi Protocol, sobre el paper específic dels consells comarcals.
Creiem que la definició inicial que hi havia era suficient i que anant a un redactat tipus
“La Diputació convidarà a adherir-se a aquest protocol els municipis...” no calia un
apartat específic dels consells comarcals, perquè sembla que la Diputació farà l’últim
rescat local, anant a tapar les vergonyes de la Generalitat, als consells comarcals.
Finalment, creiem que és important deixar clar que la Xarxa és per a entitats
municipals, pels ajuntaments, i no per a entitats privades ni ONG. No queda escrit així.
És un recurs específic per al món local. En definitiva, què ens estem plantejant?
Entenem que és un primer pas, que anirà després a les meses i després al Catàleg i
als plans de concertació. Voluntat de posar-nos d’acord i d’arribar a consens, no
només aquí sinó en el conjunt del territori, sobre com s’ha de desplegar la Xarxa, però
amb aquestes prevencions que els hem situat. Creiem que són raonables i s’haurien
d’incorporar al desplegament. Per tant, farem un vot afirmatiu, en el benentès que
l’equip de govern sabrà comprendre quines són totes les nostres consideracions i les
tindrà en compte a l’hora de parlar.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, primer de tot, manifestar per
part del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’agraïment a tots els
professionals de la casa, que han fet possible que la Xarxa, novament, pugui tirar
endavant: els coordinadors, el coordinador general, els grups polítics que estem al
Govern... Per què manifesto això? Perquè és la primera ocasió on, després de cinc
mesos d’unes eleccions municipals, hem estat capaços, amb lleugeresa i habilitat, de
tirar endavant el programa de la Xarxa, cosa que agraeix el món local. Faria la
pregunta al revés: quina ciutat, quin poble de la demarcació no està d’acord amb el fet
que es pugui avançar al màxim ritme possible per poder tirar endavant una línia
d’inversions i suport al món local i més en aquests moments en què el món local,
malauradament, els únics recursos que té, en l’àmbit d’ajuts d’altres administracions,
gairebé procedeixen de les diputacions, en aquest cas de la Diputació de Barcelona? I
aquesta és una realitat. Si voleu, podeu bastir-la com vulgueu però aquesta és una
clara realitat i, per tant, que demanen molts ajuntaments. No som una administració
que està al Parlament de Catalunya sinó una diputació i un plenari que hem d’anar en
suport de les expectatives i les necessitats del món local. No tenim una altra feina sinó
aquesta. I ens hem de centrar en això i, segurament, no hi ha cap ajuntament de la
nostra demarcació que vulgui que la prorroguem un any, com va succeir el mandat
passat, pel que fos. La Xarxa no va sortir en 2011, va sortir en 2012. Per tant, primer
de tot, felicitar-nos pel fet que puguem avançar en la Xarxa i puguem donar resposta al
món local de la nostra demarcació.
Segona. Tenir una Xarxa que ens permeti flexibilitzar en allò que necessiti cada
municipi de la demarcació és important. És obvi que la Xarxa sempre ha estat una eina
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d’inversió però que, a banda de ser una eina d’inversió, pugui ser també una eina per
garantir els serveis bàsics d’un municipi, sobretot els serveis que, moltes vegades, ha
de cobrir un municipi en l’àmbit de la necessitat social, amb una LRSAL que ve com
una imposició, des de l’Estat, de control de l’activitat del món local, dient-nos que no
ens pertoca desenvolupar moltes competències des del món local i no les podem fer.
Per tant, si hi ha algun ajuntament que vol garantir la continuïtat de la seva llar
d’infants o del seu centre de dia, és bo que la Xarxa sigui flexible perquè també pugui
anar per aquesta finalitat i això, crec, ho estem aconseguint.
Finalment, sobre el Pla de mandat. Aquest Govern hi està treballant i estem treballant
des del mes de juliol, quan vam entrar en aquest Govern i, concretament, en setembre
vam començar les primeres reunions sobre el Pla de mandat, que presentarem, no es
preocupin. Serà presentat el Pla de mandat i, a més, no només cercarem la
col·laboració dels grups polítics del Govern sinó que tots els grups hi podran participar.
I dir que hi ha objectius estratègics del Pla de mandat als quals ens hem avançat de fet
i que en podrem parlar en el Pressupost.
Per tant i per finalitzar, el representant d’Entesa parlava d’equitat, d’eficiència
energètica i d’estalvi. Crec que, des de la matèria de medi ambient però, també, des
de l’Àrea de Territori, tenim clar que tots estem contemplant els aspectes d’eficiència
energètica, d’estalvi, de canvi de cultura per anar cap a energies renovables i una
economia més verda. Miri, li diré una cosa: la meva matèria, la d’infraestructures
viàries, contempla en el pressupost d’enguany molts aspectes que tenen com a
finalitat l’estalvi energètic i potenciar que no fem les emissions que estem fent en
aquests moments. I sobretot, si ens parlés el diputat de Medi Ambient, ens parlaria
sobre la quantitat de programes que té en aquest sentit i que es veuran reflectits en el
Pressupost, però la Xarxa és també un bon instrument en aquest sentit. Per tant,
donem-nos per satisfets per poder aprovar avui aquest programa en aquest Plenari.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Molt breument, per afegir alguna cosa i donar resposta. És evident
que el programa Xarxa de Governs Locals que portem avui no està improvisat, sinó
que ve d’una experiència i d’una tria entre tot allò que els alcaldes i els ajuntaments
ens han anat proposant al llarg dels darrers anys, per la qual cosa està més que
participat. És el resultat de la feina que han anat fent els municipis dia a dia i són ells
qui ens indiquen què és el que hi ha d’haver en aquesta proposta del programa Xarxa
i, per tant, estem reflectint això. Per tant, participació plena. Vaig dir l’altre dia a la
Comissió Informativa que la nostra participació estava composta, sobretot, per
alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores dels municipis, qui són els que realment
estan elaborant el programa Xarxa. Nosaltres li posem ordre i el publiquem.
Quant el Pla de mandat, és evident que s’hi està treballant paral·lelament i que el
programa Xarxa ja contempla, després ho veurem en el Pressupost, el Pla de mandat
en una part molt important, perquè és absolutament imprescindible. I dir que el fet de
no estar publicat ni presentat no vol dir que no estigui molt avançat, amb la qual cosa
podem treballar paral·lelament en coses tan importants com el Programa Xarxa, que
tenim la voluntat que surti a primers d’any, perquè seria bastant ridícul que el Catàleg
sortís el maig quan els ajuntaments tenen necessitats a partir del gener. Per tant,
aquesta és la voluntat i, quant a eficiència energètica, la meva Àrea està portant
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endavant el programa URBAN; trenta milions d’euros destinats concretament a
l’eficiència energètica dels petits municipis, per la qual cosa dir que, si no està la
paraula concreta, està entesa en molts dels punts del programa Xarxa però, sobretot,
en moltes de les qüestions que portem a terme des del Govern.
A continuació intervé la presidenta, senyora Conesa, qui diu: Jo, com a presidenta,
vull agrair la consideració de tots els Grups en relació amb la proposta de Protocol que
avui portem. Crec que totes les consideracions que han fet són oportunes. Les recollim
i, per tant, també en farem la reflexió. Sí que pot semblar un desencaix de calendari,
però és veritat que la casa està treballant en diversos documents a la vegada, del Pla
de mandat, que esperem poder posar sobre la taula i compartir-los amb els diferents
grups polítics a partir de mitjans de desembre, per la qual cosa tindríem l’objectiu de
començar 2016 amb els diferents instruments a punt, els diferents instruments que
donin resposta al Pla de mandat. Aquests instruments són el Pressupost, el Protocol,
per poder activar les meses de concertació a partir del febrer, i el Catàleg, que també
podrem tenir a partir de gener-febrer, com altres programes extraordinaris.
Per tant, nosaltres agafem el compromís i, com a presidenta, agafo el compromís de
seure amb les diferents formacions polítiques, des de l’equip de Govern, per tal que
aquestes consideracions que vostès han fet aquí puguin, també, ser aclarides i,
sobretot, puguin ser recollides millor, si és que no s’hi han vist en aquest Protocol
General, que té precisament aquesta intenció: prioritzar l’autonomia local, possibilitar
aquest reequilibri del territori, possibilitar un repartiment equitatiu dels recursos i,
sobretot, prioritzar la inversió en serveis de qualitat per a la ciutadania. Per tant, els
agraeixo les consideracions.
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), Entesa (7), Partit Popular (3) i l’abstenció de Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 6
abstencions.
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Garcia Albiol.
Servei de Programació
8.- Dictamen de data 9 de novembre de 2015, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 19/2015 al Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per a l'exercici 2015, 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 suplements de crèdit entre diferents aplicacions
pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2015.
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Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la
possibilitat d’efectuar suplements de crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de
la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del
Pressupost, amb la reserva al Ple de les transferències entre diferents àrees de
despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal.
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit,
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.
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.
Vista que la base 21.5 estableix que els suplements de crèdit amb origen en el crèdit
disponible de l’aplicació pressupostària corresponent als Fons de Contingència que
siguin de competència plenària les pot aprovar la Presidenta de la Diputació, si bé
caldrà donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri.
Vista la proximitat del Ple a la data en que es va realitzar la modificació de crèdit amb
origen en el Fons de contingència i degut a que l’aprovació directa per part del Ple
facilita la seva tramitació i comptabilització posterior.
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.
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Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900, de 20 de abril, pel
que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:
1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització,
després del compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses,
prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.
2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers,
vinculant a l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant
en la seva quantia com en les condicions d'execució.
Atès que la modificació de crèdits entre partides pressupostàries, sense modificar la
quantia total del pressupost, suposa un exercici de previsió sense transcendència
jurídica amb tercers.
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon al
president sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
Vist el Decret de la Presidència 8749/15 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOP de 13 d’octubre de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit 19/2015 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2015, que recull suplements de crèdit per un import total d’un
milió vuit-cents quaranta-un mil vuit-cents trenta-vuit euros (1.841.838,00 EUR) amb el
detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots
els efectes.
Segon.- APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 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.
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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 dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Si ens permeten, això és com el Dia de la Marmota, perquè tornem,
tornem i tornem sense cap aturador. Modificacions de crèdit, després parlarem del
Pressupost, contínues, cada mes, que, d’alguna manera entenem que desvirtuen
l’esperit inicial del Pressupost vigent. Igualment, observem que el representant del
Govern, en aquest cas, el diputat president de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Recursos Humans, afirmava el mes passat, quan nosaltres hi fèiem les nostres
consideracions, que aquella modificació de crèdit seria l’última modificació de crèdit
de l’any 2015 i ara veiem que no. En aquest cas, una nova modificació de crèdit, de
1.841.000 euros i nosaltres, com ja vam fer el mes passat i fa dos mesos, diem que no
donarem suport a cap modificació de crèdit que afecti, implícitament, el Pla de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
Vostès saben que el senyor Jordi Pujol va confessar les seves malifetes, o part d’elles,
el 23 de juliol de 2014 i, clar, veiem que el Pressupost 2015 es va aprovar el 20 de
novembre de 2014, és a dir, ara fa un any. Avui, considerarem el Pressupost 2016 i
ara fa un any, mesos més tard de la confessió del senyor Pujol, vostès aprovaren un
pressupost que portava implícit un pla de subvencions on apareixia una subvenció al
Centre d’Estudis Jordi Pujol per valor de setanta mil euros. Nosaltres, en tant que
consti aquesta partida, hagi estat executada o no, en el Pla de subvencions, no
donarem suport a cap mena de modificació de crèdit del Pressupost. Entenem que,
encara que violessin l’afirmació feta el mes passat sobre que no hi haurien més
modificacions de crèdit, aquesta modificació de crèdit era una oportunitat d’or per
treure aquest execrable nom del Pla de subvencions de la Diputació. Igualment,
continua havent-hi en el Pla de Subvencions els cent mil euros referents a l’observatori
del Turó de l’Home per al Servei Meteorològic de Catalunya que, curiosament, sembla
estar dirigit pel fill del senyor Pujol, Oriol Pujol Ferrusola. Sabem que la Diputació ja ha
manifestat que aquest projecte no es tiraria endavant i entenem que, una vegada més,
és perdre una oportunitat d’or per treure aquesta partida.
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A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Si el
diputat d’Hisenda anava a explicar la modificació de crèdit, agrairia que ell intervingués
primer perquè no sé què estem votant. Ho dic perquè la modificació de crèdit que tinc
davant parla de tres coses concretes.
Tot seguit la presidència cedeix l’ús de la paraula al diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i portaveu del Grup
Convergència i Unió, senyor García Cañizares, qui diu: En tot cas, la meva
intervenció havia d’anar per aquí. Tot el que està dient el representant de la CUP no té
res a veure amb la modificació de crèdit. En tot cas, forma part d’un document que
s’acaba avui perquè aprovem un nou pressupost, per la qual cosa aquelles partides
que no s’han gastat no han estat utilitzades i no cal fer-ne modificació del nom de la
partida. Però, en tot cas, no seria el moment i, ja que tinc la paraula, respondré les
al·legacions que fa directament al que jo vaig dir.
Li asseguro que la d’avui sí que és la darrera modificació de crèdit perquè, d’aquí a
uns minuts, aprovarem el nou Pressupost. Però vull dir una cosa, que diré en la meva
intervenció sobre l’aprovació del Pressupost segurament també: el Pressupost no és
una eina estàtica, sinó absolutament viva i malament aniríem si no hi poguéssim fer
variacions, al llarg de l’exercici, que tenen a veure amb les demandes o les necessitats
dels municipis o de la casa. Només faltaria que no hi pogués ser així. Al contrari. No es
pot preveure el que pot passar en un exercici amb un pressupost inamovible.
Contínuament hi haurem de fer variacions i, per això, existeix aquesta figura de
modificació de crèdit. Encara que cada mes fem una modificació de crèdit, aquesta
estarà justificada pels problemes que es produeixin o per servir els ciutadans. Per tant,
rectifico i no violo res rectificant. El que segueixo dient i afirmant és que malament
aniríem si no féssim modificacions de crèdit.
De nou intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Interpreto que el
que fem és aprovar una modificació de crèdit que el que fa és donar una paga extra
als treballadors de la Xarxa, cosa amb la qual estem d’acord. Interpreto que el que fem
és posar recursos per ajudar els municipis afectats pels problemes meteorològics de
les darreres setmanes, cosa amb la qual també estem d’acord.
De nou intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Per
al·lusions. Efectivament, senyor Garcia Cañizares, rectificar és de savis. Què és el que
anem a votar avui? Acords.
Acord primer.- Aprovar la modificació de crèdit per valor d’1.841.000 euros.
Acord 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 els detalls
que recullen els annexos II i III respectivament, que es considerarà, part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
Per tant, aprovem, si s’escau, la modificació de crèdit però, amb aquesta, aprovem
l’actualització del Pla estratègic de subvencions, on apareixen les partides a les quals
ens hem referit anteriorment.
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Intervé la presidenta senyora Conesa, qui diu: És evident que s’actualitza, per la qual
cosa s’aproven unes partides que considerem necessàries i, per tant, s’actualitza el
Pla de subvencions. És tan senzill com dir que vostès no hi estan a favor i no hi ha cap
problema, però no té res a veure amb el tema de l’expresident de la Generalitat,
senyor Jordi Pujol. Res a veure, senyor Duran. Per tant, tregui aquest tema les
vegades que vulgui. No ens incomoda, però li haig de dir, també, que nosaltres som
responsables del que realment hem executat i no hem executat, per tant, aquesta és
una qüestió que queda absolutament tancada per a nosaltres. Gràcies. Entenc que no
hi ha més intervencions.
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), Entesa (7) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), el vot en contra de
CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció del Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 45
vots a favor 3 vots en contra i 2 abstencions.
9.- Dictamen de data 16 de novembre de 2015, pel qual es proposa aprovar
inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de
2016 integrat pels estats de despeses i d’ingressos i les bases d'execució del
Pressupost General, que s'aplicaran al pressupost de la pròpia Corporació i als
pressupostos de tots els organismes autònoms que en depenen, així com els
annexos previstos a l’art. 166 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, les
plantilles i les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats de la
Corporació i dels seus organismes públics, així com les taules retributives
consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de
Barcelona i l’increment retributiu de l’1 per cent; aprovar el Pla estratègic de
subvencions, transferències i altres ajuts, d’acord amb allò establert a l’article
8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, acordar la
dotació econòmica per als grups polítics, donar-se per assabentat de l’informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i de la regla de la despesa emès per la Intervenció
General amb caràcter independent; aprovar les Instruccions sobre procediments
de control de la Diputació Barcelona, i restar assabentat dels Pressupostos, per
a 2016, dels Consorcis, adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona,
que formen part dels pressupostos de la Diputació de Barcelona que han
aprovat el seu pressupost.
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta
pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual
s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella
dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats
mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.
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Del conjunt de les disposicions assenyalades que constitueixen el marc legal en matèria
pressupostària de les corporacions locals, cal posar de manifest els particulars següents:
El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la
pròpia Corporació, el dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes,
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària, i per les previsions de
despeses i d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual Local S.L., de conformitat amb
allò previst a l’article 168 del TRHL.
L'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la Corporació, conforme
determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL.
L'acord d'aprovació serà únic i haurà de detallar els pressupostos que s'integren en el
pressupost general, no podent aprovar-se cap d'ells separadament.
Aprovat inicialment el pressupost general i d'acord amb l'article 169.1 del TRHL,
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant del Ple.
El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà del termini d'un mes
per a resoldre-les.
El pressupost general definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en els termes que estableix l’article 169.3 del TRHL.
Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l'Administració de
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, simultàniament a la tramesa de l’anunci abans
referit.
El pressupost entrarà en vigor en l'exercici 2016, un cop publicat en la forma ja citada.
La còpia del pressupost haurà d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, des
de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici.
El pressupost general conté, per a cadascun dels pressupostos que en ell s'integren, els
estats de despeses i d'ingressos, les bases d'execució i els annexos, i la resta de la
documentació prevista al TRHL.
D’acord amb allò establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, el pressupost general s’acompanya del Pla Estratègic de Subvencions
previst per a l’exercici 2016.
Cadascun dels pressupostos que s'integren en el pressupost general s’aprova sense
dèficit inicial.
L'estructura pressupostària aplicable és la que s'estableix a l'Ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
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dels pressupostos de les entitats locals, i a l'Ordre del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques HAP/419/2014, de 14 de març, que la modifica.
El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016
compleix el principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la
despesa definits a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en la seva aplicació a les entitats locals, com es
desprèn de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que
s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article
16.2 del Reglament de desplegament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera en la seva aplicació a les entitats locals.
El pressupost de la Diputació inclou una dotació diferenciada amb caràcter de fons de
contingència, com ve exigit per l’article 31 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Les previsions del capítol 1 de l'estat de despeses del pressupost general de la
Diputació de Barcelona han estat calculades d'acord amb allò previst a la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016, és a dir, les retribucions del personal al
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 per
cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d'homogeneïtat per
als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a
l'antiguitat del mateix. Així mateix durant l'exercici 2016, les administracions no podran
realitzar aportacions a plans de pensions, d'ocupació o contractes d'assegurança
col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, en aquest sentint
no s’han previst aportacions al pla de pensions.
En relació a la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre
de 2012, la disposició addicional dotzena de la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2016 estableix que cada administració pública, en el seu àmbit, podrà
aprovar dins el exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter
extraordinari l'import de la qual serà l'equivalent a les quantitats encara no
recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària 2012, en aquest sentit s’han previst les quantitats
necessàries per fer front a aquesta despesa.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
local en la seva Disposició final segona, modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
en el sentit de incloure una nova disposició addicional, 20a., que estableix que els
consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general
de l’Administració pública d’adscripció.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny
de 1996, format per les corporacions locals, com a subsector de les Administracions
Públiques, així com per la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i
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altres ens de dret públic dependents de les corporacions locals, que igualment tindran
la mateixa consideració de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les
normes d’aquesta Llei.
Per Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies de data 5 de desembre de 2014 (D 11587/14) es va aprovar la relació
d’actualitzada d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona en
la que hi figuren els Consorcis següents:
Codi
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Denominació
C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C. del Parc Serralada Litoral
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL)
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. de la Colònia Güell
C. de Comunicació Local
C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
C. del Patrimoni de Sitges
C. Centre de Documentació i Museu Textil
C. del Parc de la Serralada Marina
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
C. del Parc Agrari del Baix Llobregat

Es dóna compte dels pressupostos dels Consorcis que els han aprovat i tramès a dia
d’avui a la Diputació de Barcelona.
Vistes les disposicions legals abans citades i tota vegada que el pressupost s'adapta en
la seva estructura i contingut a la normativa legal vigent.
Vist el Decret de la Presidència 8749/15 sobre delegació de competències conferides
per la Presidència publicat en el BOPB de 13 d’octubre de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació
eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que estableixen l'article 112 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 164 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), i d'altra normativa vigent, el Pressupost General de la
Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2016, amb el contingut que resulta de l’Annex I
que s’acompanya, que en termes consolidats puja fins a vuit-cents vint milions cent
quatre mil quatre-cents trenta euros (820.104.430,00 €), i en el qual s’integren els
pressupostos que es detallen tot seguit:
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A)
B)

C)

PRESSUPOST
Corporació
Organismes autònoms dependents de la Diputació
que a continuació es relacionen:
 Institut del Teatre
 Organisme de Gestió Tributària
 Fundació Pública Casa de Caritat
 Patronat d’Apostes
Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de la
societat mercantil Xarxa Audiovisual Local S.L.
(XAL)

EUR
896.275.000,00
18.479.300,00
179.160.000,00
6.000,00
2.284.600,00
19.980.369,00

Segon.- APROVAR inicialment la classificació orgànica del pressupost General,
integrada per 66 centres gestors, més quatre organismes autònoms i una societat pública
mercantil, així com la classificació per àrees i polítiques de despesa, integrada per 70
subprogrames en el pressupost de la pròpia Corporació, més altres quatre corresponents
als organismes autònoms, que tenen efectes indicatius i no vinculants jurídicament.
Tercer.- APROVAR inicialment les bases d'execució del Pressupost General, que
s'aplicaran al pressupost de la pròpia Corporació i als pressupostos de tots els
organismes autònoms que en depenen, així com les Instruccions sobre procediments de
control de la Diputació Barcelona, on s’estableix el model de control adoptat a la
Diputació de Barcelona i el seu Sector Públic, com queden recollides en l’Annex II que
s’acompanya.
Quart.- APROVAR un increment d’un 1 per cent, amb caràcter general, de les
retribucions dels funcionaris, personal laboral, eventual i directiu professional de la
Diputació de Barcelona, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016, a l’empara d’allò
previst en la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016. El contingut d’aquest Acord afecta el personal que la Diputació té adscrit a les
entitats públiques que en depenen i als consorcis en els quals participa, així com al
personal propi d’aquests, sempre que estiguin adscrits al conveni de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula addicional segona dels
Pactes Socials 2000-2003 prorrogats.
Cinquè.- APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que disposen els articles 90 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 126 del Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, les plantilles del personal de la Corporació i dels seus
organismes públics que figuren inclosos en els pressupostos respectius, com queda
recollit en l’Annex III adjunt.
Sisè.- APROVAR les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats de la
Corporació i dels seus organismes públics que figuren inclosos en els pressupostos
respectius, i la documentació complementària que les acompanya, així com les taules
retributives consolidades a partir de les resolucions i acords anteriors, i actualitzades
amb l’increment de l’1 per cent a dalt esmentat, com queda recollit en l’Annex III adjunt.
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Setè.- APROVAR inicialment el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres
ajuts, d’acord amb allò establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, com es recull en l’Annex IV adjunt.
Vuitè.- ACORDAR que tots els Grups Polítics constituïts a la Diputació de Barcelona
percebin una dotació econòmica amb càrrec al pressupost corporatiu de l’exercici 2016,
en els termes aprovats pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015, és a dir, composta
per dos components, un de fix, igual per a tots els Grups Polítics, per la quantitat fixa
mensual de 3.555,31 €, i una altre variable, per la quantitat de 666,70 €, en funció del
nombre de membres de cadascun dels grups.
Novè.- DONAR-SE per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de la regla de la despesa, que
s’adjunta com a Annex V, emès per la Intervenció General amb caràcter independent i
que s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, 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, el resultat del qual és de
compliment.
Desè.- RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos, per a 2016, dels Consorcis,
adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, que formen part dels
pressupostos de la Diputació de Barcelona següents:
Codi
13
16
17
18
20
22
23

Denominació
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local(CEMICAL)
C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. de la Colònia Güell
C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
C. Centre de Documentació i Museu Textil
C. del Parc de la Serralada Marina

Pressupost 2016
(import en Euros)
420.000,00
222.027,46
6.663.552,00
152.660
450.765,00
959.058,00
686.032,68

Onzè.- EXPOSAR al públic el Pressupost General, prèvia la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província Barcelona i la seva fixació al tauler d'edictes de la
Corporació, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
La presidència dóna la paraula al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació i portaveu del Grup Convergència i Unió,
senyor García Cañizares, qui diu: En tot cas, fer una breu intervenció, perquè el que
és important és el document que està a l’abast de tots els diputats i diputades. Per
tant, a partir d’aquest document, que han pogut revisar i poden seguir revisant els
propers dies fins a l’aprovació definitiva, faré una breu intervenció per posar ordre a
algunes xifres i explicar, una mica, l’esperit del que és aquesta proposta de
Pressupost.
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Inicialment, aquest ha estat un pressupost fet per un nou Govern acabat d’arribar i, per
tant, que s’incorporava a àrees noves i feia propostes noves, per la qual cosa hem
anat treballant a partir del que els dèiem i per la premura, en moltes ocasions, de les
propostes que venien de les àrees, hem hagut d’anar variant propostes que,
inicialment, eren d’una altra manera. En aquesta feina, qui ha participat de manera
molt rellevant són els treballadors de totes les àrees i, especialment, els de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Humans. Per tant, abans de seguir amb la intervenció, agrair la
feina amb el rigor i la disponibilitat que han tingut els treballadors de totes les àrees i,
especialment, els de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans.
Abans deia que presentem un Pressupost que és una eina viva, ho repetiré sempre,
que pot tenir variacions al llarg de l’exercici, fet que crec que és bo sobretot pel que
deia abans. Som un Govern que comença el mandat, li queden prop de quatre anys de
govern i, per tant, tot allò que pugui variar durant l’exercici s’hi incorporarà, com a
modificació de crèdit, sense cap tipus de problema i per adequar-lo al que demanin els
municipis i, per tant, al que demanin els ciutadans i al que comporti i marqui aquesta
feina que estem fent paral·lelament, que és el Pla de mandat, que es presentarà en les
properes setmanes, però ja té un gruix important. Per tant, en el Pressupost trobarem
incorporat una part molt important del Pla de mandat però, insisteixo, si cal fer
variacions durant l’exercici per adequar-lo, el Pressupost està obert per fer-lo possible.
Estem parlant d’un Pressupost de 896.250.000 euros, per tant un pressupost que té un
increment de 26,3 milions respecte del de 2015. Aquest és el Pressupost de la
Diputació, els seus organismes autònoms, Organisme de Gestió Tributària, l’Institut del
Teatre, el Patronat d’Apostes, la Casa de Caritat, que estan a prop dels dos-cents
milions d’euros, i la XAL, que s’acosta als vint milions d’euros. Aquestes són les tres
propostes econòmiques que portem avui a aprovació. Per tant, deia que aquesta és la
quantitat.
Els ingressos vénen, sobretot, per la participació de la Diputació en els ingressos de
l’Estat, que ha crescut aquest any, i sembla que la previsió de tancament de 2014 és
de quaranta milions d’euros, per la qual cosa podrem incorporar-los, fent els
descomptes corresponents a les bestretes de 2008 i 2009, i el que es pugui
comptabilitzar els propers dies. Aquests són els ingressos superiors. A banda d'això,
els ingressos vénen per la participació en altres tributs, les taxes i preus públics propis
de la Diputació i la participació en les travesses esportives. I el recurs al crèdit, que en
aquest Pressupost es contempla amb una quantitat de 58,7 milions d’euros. Podem
recórrer perfectament al crèdit justament perquè, vostès saben, la situació econòmica i
financera de la Diputació està molt sanejada, fet que a nivell d’endeutament ens
permet demanar aquesta quantitat amb tranquil·litat, una quantitat que destinarem a
inversions en els municipis durant aquest any. Per tant, a partir d’aquests ingressos
que vénen per aquestes vies que els he comentat, parlem de les despeses, que
segurament és la part més important de la gestió d’aquests ingressos, que tenen
aquesta quantia.
Les despeses, només faltaria, són de la mateixa quantia. El Pressupost està
absolutament equilibrat. I podríem fer un petit repàs pels diversos capítols per tal de
situar els diputats i diputades sobre com està distribuït. El Capítol I té un increment del
2,4%, tenint en compte que s’hi tenen en compte l’augment de l’1% de les retribucions
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als treballadors de la casa i el 50% de la paga extra de 2012, que s’abonarà al llarg
d’aquest exercici, d’acord amb la normativa que ha aprovat l’Estat. Quant el Capítol II,
que són les despeses corrents, ascendeix a 89,6 milions d’euros, destinats a garantir
el funcionament intern de la corporació, per una banda, i per altra banda, molt
important, a l’acció municipalista de suport a les entitats locals, repartit en assistència
a governs locals, polítiques socials, serveis culturals, formació, suport a les TIC,
eficiència energètica... Tot això veurem que aquest Capítol té unes partides destinades
específicament o, sobretot, al suport als municipis. Una altra part important d’aquesta
partida va justament al manteniment i la conservació de la xarxa viària provincial, que,
com saben, és força important en aquesta corporació.
Pel que fa referència als capítols IV i VII, aquests representen el 47,7% de les
despeses no financeres del Pressupost. Veiem que el Capítol IV s’incrementa un
11,5% aproximadament respecte de 2015, cosa que significa que les entitats locals
rebran més diners enguany que l’any anterior. Crec que cal donar aquesta nota en el
sentit de la responsabilitat del nou Govern d’incrementar, cada vegada més, les
aportacions als governs locals, per tal que puguin desenvolupar les seves polítiques.
Aquí veurem partides molt específiques i concretes, com els trenta milions per a
foment de l’ocupació local, una partida que ja s’havia tingut en altres pressupostos i
que es consolida definitivament en aquest, amb la voluntat d’ajudar les corporacions
locals a fomentar les polítiques d’ocupació als municipis. Ja es té una experiència i
crec que, en aquest sentit, val la pena mantenir-ho. És veritat que, en aquesta partida,
hem tingut l’aportació d’alguns grups que no estan al Govern i que van demanar, en el
seu moment, que pogués ser una mica superior al que inicialment s’havia previst. Per
tant, agrair, també, als grups que no són del Govern, totes les seves aportacions que,
en el cas del Partit dels Socialistes de Catalunya s’han incorporat en gran mesura al
Pressupost de la corporació. Aquí, també trobarem una nova partida, que valorem en
quinze milions d’euros, d’un programa complementari que pretén, ja buscarem la
forma de fer-lo realitat, donar suport als serveis socials municipals en la seva lluita
contra tot tipus de pobresa al territori i, en definitiva està destinada específicament a
programes de serveis socials dels municipis. És una partida de 15 milions d’euros que
hem incorporat novament en el Pressupost. També trobarem partides importants, com
els onze milions d’euros destinats a prestar suport econòmic als serveis socials
municipals o el suport a les escoles bressol públiques amb 13,5 milions d’euros.
Quant al Capítol VII, aquest conté una dotació important, prop de cent milions d’euros,
i justament en aquest capítol hi està incorporat el Pla Xarxa de Governs Locals, del
qual abans parlàvem i que especificarem una mica més, cosa que vol dir meses de
concertació repartides entre la primera anualitat d’aquest mandat i, evidentment, en el
Pressupost el que es reflecteix també és el tancament de la Xarxa del mandat passat,
on hi ha parts i aportacions pendents que hem de reflectir en el Pressupost com a
corporació. En aquesta partida, podríem també destacar el Programa de Crèdit Local,
ja conegut, amb tretze milions d’euros, una actuació en el tractament d’aigües
residuals, de 6,5 milions d’euros, això vol dir depuradores, 3 milions d’euros per a
camins locals, partida que podrem ampliar possiblement a mitjans o a finals d’exercici,
quan sapiguem quants recursos ens queden com a romanent de tresoreria, amb la
voluntat de fer inversions sostenibles, cosa que dependrà de les necessitats que ens
plantegin els municipis. Una altra partida important és la de ciutats intel·ligents, amb
2,6 milions d’euros, on hi ha una aportació important al programa URBAN, que els deia
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abans en la meva intervenció, amb la voluntat d’eficiència energètica. És una prova
pilot a sis municipis que buscaran sistemes d’eficiència energètica i el que estalviïn es
dedicarà directament a serveis socials, tal com diu el programa URBAN. Una altra
partida nova que trobaran és de 1,5 milions d’euros destinats al Projecte museogràfic
del Museu Marítim, que és un compromís de la Diputació amb aquest Museu des de fa
temps i que aquest any es portarà a terme. I una nova partida, proposta del nou
Govern, que és el camí de l’Eix Llobregat, 1,5 milions d’euros, que tracta de donar més
qualitat a la ribera del Llobregat.
Acabaria el Capítol VII i vaig al VI, intento acabar i anar de pressa. Aquest capítol
representa un 7,5% de la despesa no financera, per tant uns 52 milions d’euros, i la
majoria d’aquest Capítol va destinat a carreteres. 13,5 milions d’euros per cobrir el
conveni que tenim amb la Generalitat i 9,2 milions d’euros van al manteniment propi de
la Xarxa de Carreteres, a banda de 2,5 milions d’euros que incorporem de nou, a
proposta de l’Àrea, per crear camins de vianants i ciclistes, associats a les carreteres
de la Xarxa de Carreteres de la Diputació. És una partida prevista per a aquest exercici
però, segurament, veurem que en el Pla de mandat es va allargant en el temps. Una
altra partida, també de nova aparició, de 2,5 milions d’euros que pretén millorar els
trams urbans de les carreteres als municipis per on passen les carreteres de la Xarxa.
Evidentment, destinem una partida important a la Xarxa de Biblioteques, 5,2 milions
d’euros, una altra als parcs naturals, 2,2 milions d’euros; i a equipament informàtic,
amb la voluntat de de ser cada dia més eficients a la pròpia casa, amb 4,4 milions
d’euros.
Per acabar, tenim en compte les amortitzacions que tenim. Això és el Capítol IX.
Tenim 24 milions d’euros en aquests moments i, per tant, aquí tenim en compte fer
front a les quantitats que hem de pagar, aquest any, dels interessos i, per altra banda,
la reducció del deute. Tinguem en compte que, des del 2011, la càrrega financera de
la Diputació s’ha reduït un 57% gràcies a diversos factors, entre altres, les operacions
de refinançament i el tipus d’interès del qual gaudim ara.
Per acabar, remarcar que el Programa Xarxa de Governs Locals és un programa dotat
amb 162 milions d’euros i aquí, evidentment, hi entren tots els programes d’inversió de
la Xarxa que avui aprovàvem en el Protocol i tota la Xarxa de serveis, que està amb
una quantitat de 78,3 milions d’euros, per donar aquest serveis a la Xarxa, que es
posarà en marxa a primers d’any. Aquí també tornen a aparèixer els 45 milions de
programes complementaris, els 30 milions de serveis d’ocupació i els destinats a la
lluita contra la pobresa i als serveis socials.
Això seria un ràpid repàs al que és el Pressupost, el qual, evidentment, són xifres, que
són importants però el que és important són els qui en gaudiran: les persones de la
nostra demarcació. Entenem que la nostra Àrea ha donat ordre al que s’ha proposat
des de les àrees. El que pretén és donar millor qualitat de vida als ciutadans i les
ciutadanes de la demarcació, el que pretén és fer arribar els serveis a tots els
ciutadans, visquin a les ciutats grans o visquin als municipis petits. Justament, la
Diputació ha de ser i és una font d’ingressos molt important per als municipis i el que
busca és millorar aquestes voluntats en tots els àmbits: serveis socials, educació,
cultura, en tot allò que els ciutadans necessitem cada dia. En definitiva, acabo
recordant una frase de Max Weber: “el polític ha de tenir amor apassionat per la
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causa, ètica en la responsabilitat i mesura en les seves actuacions.” Aquest
Pressupost té, per tant, amor cap a les persones de la nostra demarcació, ètica en la
responsabilitat de les seves propostes i mesura per ser justos en la distribució dels
recursos d’aquesta casa. Bé. Hi ha una qüestió que no he dit, tot i que la tenia
apuntada. Hi ha un error material, del qual es parlava abans, i és que en el Pressupost
es troba una partida adreçada al Servei Meteorològic de Catalunya, al Turó de l’Home.
És una errada material. Per tant, en la primera modificació de crèdit la retirarem i la
destinarem, en principi, a la millora del Parc Natural del Montseny.
A continuació intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
La Diputació de Barcelona és l’illa del tresor de les administracions catalanes i, com
que n’és l’illa del tresor, doncs al tresor sempre se l’ha de cuidar. Vostès porten el Ple
de pressupostos a un Ple ordinari, quan nosaltres entenem que si és el tresor se li
hauria de donar la característica d’un Ple extraordinari per poder parlar de tots els
temes a bastament. És evident que quan vostès porten aquesta proposta d’aprovació
inicial del Pressupost 2016 aquí al Ple, és evident que ho fan perquè tenen un acord
polític per poder-lo aprovar i, si no, no ho farien. Nosaltres entenem que, inicialment,
han de donar-hi suport els dos partits del Govern, Convergència i Unió i Esquerra
Republicana i, pel que sembla, així ho van manifestar en la Comissió Informativa,
també el PSC.
Des de CUP-Poble Actiu vam sol·licitar a la Comissió Informativa de la passada
setmana que vostès havien de deixar aquest Pressupost damunt de la taula, i que
l’havien de deixar per moltes raons. Explicarem algunes. L’havien de deixar damunt
de la taula perquè vostès no ens deixen fer la nostra feina, que entenem, que com a
diputats i diputades en l’oposició, ha de ser una feina de proposta i una feina de
fiscalització. Proposta per sumar, créixer, construir. Fiscalització en allò que
considerem que fan o haurien de fer i no fan. Com ho fan vostès? Perquè el “com” és
important. Vostès ens citen a una reunió, el 4 de novembre, per explicar-nos les línies
generals i només ens passen el resum, en paper, dels ingressos per capítols, articles i
conceptes. No vull cansar ningú. El 9 de novembre els demanem l’arxiu digital i ens el
passen, però no ens passen els subprogrames, és a dir, nosaltres no podíem
considerar el 9 de novembre -avui és 26 de novembre- quant es gasta en educació, en
sanitat, en via pública o en òrgans de govern. Quatre dies més tard, el dia 13, vostès
pengen en les carpetes públiques tots els documents dels quals deriva aquest
Pressupost; però és clar, com que no fan un pressupost extraordinari sinó que el
Pressupost entra dins un Ple ordinari, doncs en aquest Ple ordinari hi ha moltes altres
coses, de les quals en parlarem més tard. I per tal que les persones que ens escolten
sàpiguen de què estem parlant, vostès pretenen que, en només cinc o sis dies, els
membres de l’oposició fem la nostra feina amb uns informes, tant del Pressupost com
de la Intervenció, que superen les cinc mil pàgines i, evidentment, són cinc mil pàgines
d’una dificultat tècnica important i de les quals es deriven consideracions polítiques
que hem de fer perquè estem per a això. Per tant, no ens han deixat fer la nostra feina
i nosaltres ni som partícips d’aquest Pressupost ni el podem subscriure.
Aquí s’ha parlat dels ingressos de la Diputació i vostès ja van deixar molt clar, en el Ple
on s’aprovaren les ordenances fiscals de la Diputació per al proper any, com volien fer
les coses. En aquell moment, el que vostès van fer va ser congelar el recàrrec
provincial de l’IAE, que és aquest impost que paguen les societats que facturen més
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d’un milió d’euros anualment. I per a les persones que ens escolten dir que aquest
recàrrec provincial de l’IAE és la segona font d’ingressos de la Diputació de Barcelona
i entenem que, si estem en un procés polític que ens ha d’abocar a noves formules
d’organització política, el que haurien d’haver fet vostès, en aquell moment, és prendre
les decisions adequades per anar progressivament, i en parlarem també més tard,
baixant aquesta dependència estatal.
Sembla que vostès volen donar un caire social als pressupostos amb diferents
subprogrames, com ara el suport als serveis socials municipals, que passa de 22,8
milions d’euros a 60 milions d’euros, un increment substancial de 37,2 milions d’euros.
Però, què fan vostès al mateix temps? Baixen la concertació local en un 82,5%, fet que
es tradueix en una baixada en aquesta partida, en aquest subprograma, de 59,5
milions d’euros fins a 10,3 milions d’euros. És a dir, per una banda, pugen 37 milions
d’euros, però baixen, per una altra, 49 milions d’euros, cosa que és una clara desviació
dels costos. Més coses que podem qualificar, directament, com a escandaloses:
subprograma de suport als òrgans de govern: s’incrementa en un 20,3% fins arribar als
21 milions d’euros. Mirin, jo vinc d’un petit poble del Vallès on el pressupost municipal
amb prou feines arriba als 12 milions d’euros, amb els quals hem de fer absolutament
tot i, quan diem tot, diem donar suport a les grans necessitats socials que té aquest
petit municipi. I jo em demano: si amb menys de 12 milions d’euros els petits
ajuntaments hem de fer front a totes les necessitats que tenim, no els fa vergonya que
el Subprograma de suport als òrgans de govern d’aquesta casa sigui de 21 milions
d’euros? A nosaltres ens ho sembla. Analitzem aquest subprograma, on resulta que
diu sous d’electes, amb poc més de 3 milions d’euros, però és que al costat diu sou
dels eventuals, és a dir totes aquestes places que vostès, sense cap fiscalització, van
creant com a càrrecs de confiança, que resulta que puja als 4,5 milions d’euros
gairebé. És a dir, sous electes, 3 milions d’euros i sous dels eventuals, 4,5 milions
d’euros. I això, en una institució que té més de 4.500 treballadors. No hi ha tècnics a la
casa que puguin cobrir tot això? Nosaltres entenem que sí i molt bons.
Saludem la millora en l’atenció a la gent gran, encara que amb aquesta desviació de
costos que no acabem d’entendre. Saludem la millora de partides en l’atenció a la gent
gran i a la dependència i l’aposta per l’educació i lamentem que la cultura sigui
l’”aneguet lleig” d’aquests pressupostos. Al nostre entendre, això és un greu error.
Respecte al desenvolupament econòmic, creiem que la Diputació de Barcelona ho fia
tot, una mica massa, al turisme, amb pujades que van del 45% al 108%. Si hem de fiar
el nostre model productiu només al turisme, entenem que és un error.
No farem una referència extensa a les modificacions de crèdit. Esperem que, al llarg
de l’exercici 2016, puguem tenir, aquest cop sí, ocasió de fiscalitzar adequadament
aquestes modificacions i l’execució del Pressupost. Entenem que aquest pressupost
hauria de tenir una perspectiva transversal de gènere en els diferents àmbits
d’actuació on hi ha una partida pressupostària. Entenem que cal treballar, de forma
transversal, aquesta qüestió perquè la pobresa, evidentment, té cara de dona.
Entenem que aquests pressupostos són molt assistencialistes, excessivament
assistencialistes, i creiem que, d’aquesta manera, el que fan és perpetuar la
dependència. Creiem que hem de treballar uns pressupostos que generin eines
d’empoderament i autosuficiència per als municipis.
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Ja hem avançat el nostre vot contrari però, per acabar, ens agradaria explicitar les
deu raons de CUP-Poble Actiu per votar NO a aquests Pressupostos de la
Diputació de Barcelona.
1.
2.
3.

Votarem NO perquè vostès no han permès que hi hagi hagut debat.
Votarem NO perquè no hi ha un Pla de govern. No hi ha un Pla de mandat.
Votarem NO perquè, ni per activa ni per passiva, aquest Pressupost no contempla
cap eina que pugui albirar el que alguns anomenem “independència” i altres
anomenen “desconnexió”.
4. Votarem NO perquè som contraris al model de subvencions que té la Diputació de
Barcelona.
5. Votarem NO perquè som contraris a l’augment de partides a l’Àrea de
Presidència.
6. Votarem NO perquè som contraris a l’augment de partides al protocol i als òrgans
de govern.
7. Votarem NO per la descoordinació dels organismes autònoms.
8. Votarem NO pel desconeixement de les tasques dels òrgans dependents.
9. Votarem NO perquè hi ha partides que no s’executen. Creiem que hi ha, com he
dit abans, un Pressupost molt desvirtuat amb les modificacions de crèdit, com hem
vist en la liquidació de l’any 2014.
10. Votarem NO perquè entenem que són uns pressupostos de simple continuisme i
no reflecteixen ni l’actualitat social ni política d’aquest país.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Avui estem davant del Pressupost més important de Catalunya, pel seu volum, per la
seva incidència territorial i, no en darrer terme, per la seva capacitat financera per
donar suport a les administracions locals, particularment afectades en les seves
hisendes per aquests anys de crisi.
Hem escoltat el diputat d’Hisenda, qui ens ha fet una explicació... Bé, esperava una
explicació una mica més acurada, però sí que ens ha explicat alguns llums d’aquest
Pressupost i nosaltres el que farem, com és tasca de l’oposició, és posar les ombres
d’aquest Pressupost. Perquè aquest Pressupost té ombres polítiques i també hi ha
decisions que no compartim sobre les assignacions de les prioritats i com es gestiona
aquesta corporació.
No podem donar llum verda a un Pressupost que reflecteix la creixent conversió
d’aquesta institució en un caixer automàtic a disposició del Govern de la Generalitat,
un Govern que ja en la darrera legislatura no va complir els seus compromisos, perquè
els signa i després els paga com els paga. En alguns casos, com vostè ha fet esment,
com és el conveni de carreteres, simplement no els paga. Ja no hauríem de fer aquest
paper de finançador del deute de la Generalitat amb els ajuntaments perquè, des del
Govern espanyol, ja hi ha mecanismes establerts per resoldre aquesta situació i els
ajuntaments ja han rebut els diners necessaris per superar aquesta situació. Però com
que és cert que avui la Diputació, en tant que és la corporació que té un règim
d’ingressos garantit per les lleis espanyoles, és la institució millor finançada de
Catalunya, i s’ha convertit en un mal costum el fet que els dirigents de Convergència
que manen a la Generalitat, cridin els seus companys d’aquesta corporació i els
endossin costos de coses que fan o haurien de fer des de la Generalitat. Nosaltres
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patrocinem tot el que la Generalitat ens indica amablement que patrocinem. Això
sumat als costos que hauria d’assumir la Generalitat.
Nosaltres no podem donar suport a aquest Pressupost perquè tenim convenis amb la
il·legal i suspesa hisenda independent de Catalunya, que no sabem quant ha costat ni
quant costarà, perquè no ens ho expliquen. Nosaltres no podem donar suport a aquest
Pressupost mentre no deixin de convertir la Diputació de Barcelona en una mena de
conselleria de la Generalitat, i no podem donar suport a aquest Pressupost si tenim la
sensació que, cada vegada més, aquesta Diputació es concentra més a donar diners
que a prestar serveis. Si la Diputació de Barcelona segueix el model de simple
repartidora de diners que tenen moltes altres diputacions, els garanteixo que el seu
valor afegit com a administració pública no compensarà el cost de la seva existència.
Els que som defensors de la Diputació ho som perquè no és una simple repartidora de
diners.
Com que estem parlant del Pressupost, a més de fer les anteriors consideracions
polítiques, també voldria fer referències comparatives de caire més econòmic i prendré
com a punt de referència el Pressupost inicial de 2012, que va ser el primer que vam
fer conjuntament el PP i l’antiga federació de Convergència i Unió. Aquestes
comparacions són molt relatives, ateses les modificacions de crèdit fetes al Pressupost
inicial i el Pressupost liquidat té diverses variacions significatives respecte a l’inicial,
per no parlar del fet que no sabem quins seran, en 2016, els programes extraordinaris
de suport financer, que poden modificar moltes de les transferències corrents en favor
dels municipis i afectar l’actual Pressupost. El Pressupost inicial consolidat de 2012 va
ser un pressupost de crisi i ajustament, que seguia la pauta dels pressupostos fets
arran del Pla econòmic financer que es va aprovar per la majoria del PSC, Iniciativa i
Esquerra Republicana de Catalunya en 2010, i representava una reducció del 4,3% en
el no consolidat. En tot, prop de 635 milions d’euros. Es tractava d’una davallada de
més de 26 milions d’euros. Avui, la situació és diferent, portant anys d’increment en els
recursos de la Diputació, amb 800 milions d’euros, 185 milions d’euros més que en
2012, fet que representa un increment del 29% respecte de l’ajust de 2012. Però tenint
en compte que la inflació acumulada entre el dia 1 de gener de 2012 i el dia 1 de
novembre de 2015 ha estat negativa, aquest increment nominal és un increment en
termes reals, o sigui, no aplicat directament, perquè el 80% dels nostres ingressos
provenen de les transferències de l’Estat i seria de justícia reconèixer que aquesta
millora del finançament del Pressupost que vostè pot portar avui té a veure alguna
cosa amb la situació econòmica del país. Per tant, les comparacions que hem de fer
en les grans línies de despesa que s’han de tenir en compte en aquest increment en
els recursos de prop d’un 29% han de tenir en compte que, en 2012, les transferències
corrents en favor de la Generalitat i els seus organismes eren, inicialment, de prop de
vint milions d’euros. Ara estem en 32 milions d’euros, un increment de dotze milions
d’euros dels pagaments a la Generalitat. La mateixa Generalitat que, des de 2012, ha
deixat sense efecte els compromisos signats, per valor de dotze milions d’euros, per
millorar la xarxa local. Per cert, reconec que va ser un error, per part del Partit Popular,
permetre la renovació del PUOSC, que finalitzava en 2012, sense tenir garanties que
la Generalitat pagués els seus compromisos.
Vostès han incrementat, en un 50%, el que donem a la Generalitat, que no és una
entitat local que jo sàpiga, un 50% més sense tenir en compte els diners que aboquem
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als municipis -més de trenta milions d’euros en dos anys per a escoles bressol- per
omplir el que no fa i hauria de fer un Govern que es dedica a aixecar barreres entre
espanyols. Nosaltres cobrim aquesta diferència. No ens sembla de rebut. Sobretot
quan no tenim les mateixes atencions amb els serveis propis i emblemàtics de la
Diputació. Parlant de la joia de la corona, la nostra Xarxa de Biblioteques Municipals,
el millor servei que té aquesta corporació en valoració dels ciutadans, i en té molts; el
Programa Sistema Regional de Lectura Pública tenia, en 2012, 32 milions d’euros i,
mirin, el 2016 en té 38 milions. El detall és que la principal competència cultural dels
municipis són les biblioteques, no la resta, i el problema és que ens aboquem a la
resta, no pas a la Xarxa de Biblioteques.
Certament, hi ha altres capítols que milloren els seus recursos en aquests anys. La
veritat és que en aquest Pressupost, i ja ho vam manifestar en la Comissió Informativa,
hi ha hagut una manca de temps en la presentació. Nosaltres vam fer a la Informativa
la ironia de que enyoràvem temps passats, quan teníem un cert temps per treballar el
Pressupost i mirar-lo. Ens vam queixar d’aquesta situació. Per tant, ens l’hem mirat i el
continuarem mirant, però és veritat que hi ha capítols que milloren els seus recursos,
com per exemple la Xarxa de carreteres o polítiques de promoció econòmica o
polítiques d’atenció a les persones. És cert, però també és cert que aquest Pressupost
continua sent un Pressupost polititzat i destinat a finançar altres administracions que
no són locals. Per això, nosaltres malgrat les profundes diferències que aquest
Pressupost té i les coses que ens hi agradaria incorporar, i hi incorporarem, nosaltres
en aquests pressupost ens abstindrem per una qüestió de vocació política i per la
nostra discrepància, nosaltres volem que la Diputació de Barcelona aboqui i tingui un
important pressupost d’ajuda als ens locals. Ens abstindrem en principi en aquesta
votació inicial per la necessitat que aquesta Diputació deixi de finançar la Generalitat
de Catalunya ja que no és la seva finalitat ni la seva concepció com administració.
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Ciutadans – Partido de la
Ciudadania, senyor Tovar, qui diu: “Quisiéramos iniciar nuestra intervención, en línea
con lo que han manifestado los portavoces que me han precedido, rogando a la
presidencia, como ya hicimos en la Comisión Informativa, que en futuras ocasiones y
en casos como el de los presupuestos, con abundante documentación, se facilite la
información con mayor antelación para, al menos, hacer una lectura preliminar y un
primer análisis antes de ir a la Informativa.
Dicho esto y en relación con los presupuestos del próximo ejercicio, que se votarán
inicialmente en esta sesión, en cuanto a las partidas de ingresos, nos preocupa
especialmente y consideramos que es una grave irresponsabilidad política que en este
Pleno se apoyen mociones de adhesión de la Diputación a organizaciones
independentistas o mociones que pretenden justificar la vulneración de la legalidad
cuando más del 65% de nuestra financiación procede del Estado.
En relación con los capítulos de gastos, consideramos adecuado el aumento de
transferencias del Capítulo IV y la disminución de los gastos financieros, acompañados
por el aumento de la deuda amortizada. En relación al Presupuesto por programas, es
positiva la valoración que hacemos sobre el aumento de la partida de apoyo a los
servicios sociales municipales, sesenta millones de euros, así como el aumento,
aunque sea en un menor porcentaje, en las partidas destinadas a soporte a las
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familias, mayores y dependientes; así como la partida de soporte al mercado de
trabajo local, que aumenta pero consideramos que de manera insuficiente. Sin
embargo, creemos que deberían aumentar igualmente otras partidas, como las
destinadas a centros residenciales de estancias temporales, que se mantienen
estables en este Presupuesto respecto al de 2015, y un aumento de las inversiones
reales en partidas destinadas a mantenimiento y mejora de edificios públicos. Otras
partidas que nos preocupan especialmente son las relacionadas con las transferencias
a la Generalitat, que aumentan desde los 22,6 millones de euros en 2015 hasta los
30,2 millones de euros en 2016, y no entendemos que se realicen transferencias de
hasta 29,5 millones de euros a la Generalitat al amparo del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya cuando la Generalitat no está cumpliendo con sus obligaciones.
Consideramos que estas transferencias deberían realizarse directamente a nuestros
municipios a través de las mesas de concertación. Por ello, y para garantizar que ese
dinero vaya destinado a inversiones reales y no a construir estructuras de Estado,
desde el Grupo de Ciutadans, vamos a fiscalizar y a exigir que se justifique el destino
de hasta el último céntimo transferido por la Diputación de Barcelona a la Generalitat,
bien sea por el Capítulo IV o por el Capítulo VII del Presupuesto, durante la ejecución
presupuestaria.
En relación con los principales objetivos que persigue el Presupuesto, como la
prestación de servicios básicos y de primera necesidad, el soporte a la reactivación
económica u otros que se nos presentaron en la Comisión Informativa, desde
Ciutadans estamos trabajando en la configuración de una serie de propuestas que
serán presentadas, esperando que sean consideradas por el equipo de gobierno. A
título meramente enunciativo y articulándolas a través del Catálogo de servicios,
presentaremos propuestas sobre:
1. Financiación a programas de inserción laboral de personas con discapacidades
psíquicas, como por ejemplo la potenciación de su contratación en programas de
empleo y ocupacionales así como partidas de colaboración con otras
administraciones para la creación de viviendas asistidas para estos colectivos;
2. También propondremos la creación de una dotación presupuestaria para establecer
convenios de colaboración con asociaciones vecinales y organizaciones no
gubernamentales (ONG) coordinadas con servicios sociales municipales para
detectar situaciones de exclusión social;
3. Propondremos, también, la creación de dotaciones presupuestarias para financiar
programas de acciones educativas, en colegios e institutos de nuestros municipios,
en diversos ámbitos como puedan ser la educación sexual, educación en valores
democráticos, educación en el ámbito de las drogas, educación en la igualdad de
género, educación vial, etc;
4. Propuestas, también, para financiar actuaciones en la red viaria, en aquellos
lugares en que se puedan producir riesgos potenciales para las personas.
En fin, para no cansar, una serie de propuestas que presentaremos en el periodo de
alegaciones al Presupuesto. Por todo ello y a la espera de la consideración del equipo
de gobierno con respecto a nuestras propuestas, nuestro voto en esta aprobación
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inicial de los presupuestos de la Diputación de Barcelona para el ejercicio 2016 será
de abstención.”
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas,
el nostre Grup volia fer la intervenció basada en tres blocs de qüestions: qüestions
metodològiques, qüestions polítiques, si li vol dir així, i qüestions estrictament
pressupostàries o numèriques.
Una valoració prèvia. Evidentment, per a nosaltres és innegable que aquest és un nou
mandat, amb un nou equip de govern, i que, per tant, hi ha noves persones
desenvolupant les diferents responsabilitats de la Diputació. Per començar, totes els
companys i totes les companyes que presideixen la taula, amb una presidència nova i
unes vicepresidències noves, amb unes responsabilitats noves, amb gent que ja
portava alguns anys però amb tasques noves, per la qual cosa creiem que, en la
mesura que hi ha un nou equip de govern, hagués estat metodològicament interessant
haver pogut fer un debat en profunditat, en cadascuna de les Comissions Informatives,
sobre les propostes que es volien fer en relació amb el Pressupost, la política de
despesa i el plantejament dels programes i subprogrames de cadascuna de les àrees.
Per tant, creiem que hauria estat possible fer aquest debat i hauríem guanyat en
qualitat en l’explicació, tant interna als diferents grups de la casa, com externa fins i tot
a entitats, als municipis, en el territori..., sobre què es vol fer amb el Pressupost i per
què. Creiem que aquest hagués estat un element important, com també hagués estat
segurament important haver fet aquest debat monogràfic en un Ple extraordinari, per
una qüestió de poder explicar bé les coses i d’entrar en profunditat en el detall del
Pressupost. Tot aquest bloc metodològic és important per a nosaltres i hagués estat
oportú fer-ho.
No negarem que sent aquesta quasi l’única, una de les poques administracions
importants que està aprovant pressupostos, això també té els seus riscos i per no
repetir-me amb intervencions que han fet la resta de companys, dir que tenim una
certa preocupació pel fet que només sigui la Diputació, pel mateix que he dit en el Ple
sobre el Pla de concertació, qui estigui aprovant el Pressupost. També ho farà l’Àrea
Metropolitana, i espero que ho pugui fer algun dia l’Ajuntament de Barcelona, però
sembla que el Govern de la Generalitat ho té més complicat per aprovar el Pressupost,
fet que ens preocupa perquè hi ha un cert nivell de coresponsabilitat, en algunes
polítiques, entre la Diputació, la Generalitat i els ajuntaments i ens preocupa que sols
tinguin pressupostos la Diputació i els ajuntaments. Ja saben la nostra obsessió de no
substituir la Generalitat en allò que ha de fer, sinó reforçar el que fan els ajuntaments.
En relació amb les propostes polítiques, vostès fan, en l’informe econòmic financer que
acompanya el Pressupost, un relat sobre una sèrie de propostes, una sèrie d’objectius
i una sèrie de voluntats que entenem que són propostes de treball: suport als serveis
bàsics, suport a la suficiència financera, suport al desenvolupament territorial. Un
seguit d’accions que interpretem que són les voluntats del Govern i que són les
voluntats que justifiquen aquesta proposta de Pressupost. En general, aquestes
propostes ens semblen correctes i cosignaríem tranquil·lament algunes d’elles perquè
entenem que són part de la funció que hauria de fer la Diputació. Tot i això, nosaltres
entenem que el Pressupost de la Diputació, bàsicament, hauria de garantir tres
qüestions o hauria d’intentar abordar tres qüestions:
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1. La situació social que es viu en els nostres municipis. La situació de les persones
amb necessitats, no només social sinó, també, la situació política i la situació de la
percepció de les administracions. Per tant, no sols és una qüestió d’emergència
social, sinó que també és una qüestió de crear activitat econòmica, de
transparència, d’explicar la vida pública d’explicar el que és la política. Per tant,
també hi ha una demanda, en els nostres municipis, d’una major explicació sobre
què es fa amb els recursos dels ciutadans i les ciutadanes.
2. Vull fer una petita matisació als companys que m’han precedit en la paraula: els
recursos d’aquesta corporació vénen de les butxaques dels ciutadans i les
ciutadanes de la nostra demarcació, per tant tenim una gran responsabilitat per
gestionar aquests 800 i escaig milions del Pressupost, que vénen de les butxaques
dels nostres veïns i les nostres veïnes, amb el màxim d’eficiència i el màxim nivell
d’utilitat. En aquest sentit, és important que la Diputació faci un esforç per garantir la
qualitat dels serveis municipals. Ho he dit abans i no m’estendré més. Però és
important que la Diputació ajudi els ajuntaments a prestar uns serveis amb el màxim
de qualitat i el màxim nivell d’impacte, que sigui la Diputació de Barcelona qui ajudi
els ajuntaments a complir les seves competències, per entendre’ns.
3. Un tercer element que no vull deixar passar i ja n’hem parlat altres vegades.
Segurament, la gent que porta temps aquí ja m’haurà sentit altres vegades: la
Diputació no pot perdre de vista el fet que és el motor de la innovació local, és el
motor de les polítiques públiques locals. Ha de ser el garant de la innovació en les
polítiques locals. No val dir que fem el que ens demanen els ajuntaments. Com a
corporació, també hem de fer un esforç per impulsar noves polítiques locals i ser el
motor de la innovació local. En aquest sentit, és evident que, en aquest Pressupost,
hi ha propostes, que s’incorporen, que tenen a veure amb reflexions que hem fet al
Plenari i a la Comissió Informativa, sobre com abordar qüestions que nosaltres hem
abordat: economia social, polítiques econòmiques, suport a l’emprenedoria i suport
a l’autoocupació, suport als serveis municipals ara desbordats, suport a la creació
d’activitat econòmica, suport als plans d’ocupació... Són qüestions que hem parlat
aquí i, per tant, són propostes que hem fet no sols en els debats del Pressupost
sinó en els debats sobre modificacions de crèdit i són qüestions que creiem que
poden ajudar molt en la situació social dels municipis.
Tot i això, nosaltres mantenim una sèrie de línies de treball que creiem que val la pena
tenir-les en compte. Hi ha un eix fonamental, que ha de ser insistir en la necessitat
d’un pla de rescat social, amb 60 milions d’euros, destinats a serveis socials i a
polítiques econòmiques. I, en aquest sentit, nosaltres ja hem plantejat molts temes
però creiem que encara es poden fer més coses com rehabilitació energètica dels
habitatges, plans d’ocupació en un altre sentit, que no són estrictament els que fan
alguns ajuntaments, finançament per garantir els mínims vitals de la gent, suport per
garantir uns serveis de qualitat, no assistencialistes, abordatge integral de les
situacions de pobresa de la gent... Ha de ser una proposta principal i central i ens hi
trobaran, si fan propostes de rescat social ens hi trobaran. També ens hi trobaran si
fan propostes i treballen en la línia de fer un potent impuls a la sostenibilitat ambiental
local que ajudi els municipis de la demarcació de Barcelona a ser capdavanters en la
lluita contra el canvi climàtic, a reduir la contaminació atmosfèrica, la contaminació
acústica i la lumínica. Hem de ser, i aquesta és una de les qüestions que, quan parlava
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de la innovació local, em volia referir, hem de ser punta de llança de la innovació en
polítiques de lluita contra el canvi climàtic -en tornarem a parlar després- i,
evidentment també, hem de ser una administració capdavantera en l’impuls de
l’aprofundiment democràtic dels ens locals. I creiem que aquí val la pena fer un esforç
perquè la Diputació podria ajudar molt el món local, com també ho podria fer, no
m’allargaré molt, plantejant un Pla de subvencions diferent del que avui es planteja en
aquest Pressupost. Creiem que manca encara, en el Pla de subvencions, tot el que té
a veure amb la determinació d’objectius, per què fem aquest Pla de subvencions,
quins objectius volem aconseguir, què queda per marcar d’una manera més clara, quin
és l’interès públic d’algunes subvencions... I queda pendent fer un compromís, que ha
de ser un compromís conjunt del Plenari, per anar reduint les subvencions de
concessió directa. Hem de fer un esforç per tal que sigui molt excepcional que la
Diputació doni subvencions per concessió directa. Per tant, en aquest sentit, indicar els
tres elements: rescat social, territori i suport a la millora de la qualitat democràtica dels
municipis i major transparència.
En relació estricta amb el Pressupost, tres consideracions ràpides. Ens preocupa que
hi hagi un descens, en definitiva, de la inversió directa, és a dir, de la capacitat
inversora dels municipis. Amb els números a la mà, tenim aquesta sensació. La
inversió directa de la Diputació es redueix en un 12% i les transferències als municipis
per inversions es redueixen en un 16%. És cert que hi ha altres transferències
ordinàries als municipis que es poden, segurament, situar aquí, però la percepció que
tenim és que aquestes transferències es disminueixen. I, tornant al que he dit abans
en el Pla de concertació, no hem de perdre de vista que la missió de la Diputació és,
sobretot, ajudar a la inversió municipal. Una última reflexió en relació amb els
números; entenem, ja ho hem dit altres vegades i no és res de nou, que la Diputació té
molta capacitat d’endeutament i, per tant, si necessitem més recursos, busquem-los i
una manera de buscar-los és incrementant el nostre nivell d’endeutament. Creiem que
és possible. Plantegem que és possible. Creiem que podem arribar als 75 o als 80
milions d’euros en aquest mandat. Creiem que podem garantir un flux major de
recursos per als municipis si incrementem el nostre endeutament. No ens fa por
l’endeutament en aquests moments, sobretot perquè el nivell d’endeutament de la
Diputació és molt més baix del que és la mitjana dels municipis menys endeutats de la
demarcació, per la qual cosa creiem que la Diputació té recorregut i valdria la pena
que es pogués fer. Per a què volem un major endeutament? Doncs, entre altres coses,
per ajudar en més coses als ajuntaments, en coses com, per exemple, prestar aquests
serveis bàsics i essencials i, en definitiva, poder ajudar a contractar, en alguns casos,
el personal necessari per poder desenvolupar aquests serveis bàsics i essencials. I per
què no, la Diputació podria abordar això. En resum, és un conjunt de propostes i
reflexions. Evidentment, ens hi podríem allargar més. Com que hem demanat un Ple
extraordinari, potser l’any vinent serà un Ple extraordinari. La nostra idea és fer una
abstenció avui. Entenem que és un equip nou que comença a treballar. Volem saber
en què es vol gastar els recursos i volem una major explicació sobre la política dels
equips i ens agradaria, per tant, que cada diputat i cada diputada ens expliqués com
vol fer la seva activitat política. Evidentment, és un Pressupost que té molt en compte
les necessitats dels serveis socials, que té molt en compte les necessitats de promoció
econòmica, que té molt en compte les necessitats d’atur i, segurament, les necessitats
dels municipis, però creiem, evidentment, que és un Pressupost que podria ser una
miqueta més d’esquerres i convidem, per tant, la resta de grups d’esquerres que
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donaran un vot favorable a aquest Pressupost a ajudar-nos per tal que, el 2017,
aquest Pressupost sigui encara una mica més d’esquerres.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Des del Grup Socialista, voldríem fer
també unes consideracions prèvies, més polítiques, abans d’entrar en el Pressupost i
en les propostes que nosaltres hem fet arribar al Govern per a la seva consideració i
inclusió en aquest Pressupost per a l’exercici 2016. Unes propostes que hem fet,
efectivament, lligant una mica amb el que deia el portaveu d’Entesa, senyor Funes, per
fer d’aquests pressupostos uns de més propers a la ciutadania i als seus problemes,
així com uns Pressupostos més d’esquerres i més progressistes.
En aquest sentit, la primera consideració és dir que aquest és el primer Pressupost, fet
que no s’escapa a ningú, d’aquest mandat municipal 2015-2019, per la qual cosa
doncs ara hem iniciat un nou període als ajuntaments i a la Diputació de Barcelona. A
més, pensem que, en aquest nou mandat, són imprescindibles, només cal veure la
composició de la Diputació i la composició de la majoria d’ajuntaments del país, calen
nous consensos polítics, calen responsabilitats i, sobretot, maduresa política.
Necessitem aquests consensos i aquesta maduresa política per poder tirar endavant
solucions, que és el que espera, en definitiva, la nostra ciutadania. El que necessitem
és prioritzar aquelles solucions que donin resposta als encara greus problemes socials
i econòmics que tenim i que estan patint els nostres veïns i veïnes. Aquesta crisi
encara dura, sobretot des del punt de vista de com l’està patint la majoria de la nostra
ciutadania, i el que hem vist és que aquelles polítiques de proximitat, aquelles
polítiques que surten dels ajuntaments, que surten de les administracions locals, han
estat les més útils, d’una banda, per poder identificar i determinar quines són les
desigualtats cada vegada més grans que s’estan produint, i, d’una altra banda, per
intentar donar resposta a aquesta identificació dels problemes.
A més a més, és cert que encara estem en una situació, per part d’altres
administracions, de retallades i de no donar resposta a allò que realment està esperant
la ciutadania; per tant no ens pertoca, més que als ajuntaments, fer la nostra feina i fer
la feina d’altres. En aquest sentit, el paper de la Diputació de Barcelona és bàsic en el
suport que necessitem i esperem els ajuntaments. Necessitem de tothom. Esperar,
s’espera de pocs en aquests moments. De l’Àrea Metropolitana esperem, però no tots
els municipis de la demarcació de Barcelona en formen part, i, com no, també, de la
Diputació de Barcelona, per la qual cosa el seu paper és essencial i és imprescindible
per poder donar suport als ajuntaments en la prestació de serveis i, torno a dir, prestar
especial atenció a les desigualtats cada cop més creixents en aquest període de crisi
llarga, dura i molt profunda.
Dit això, que crec que és quelcom que podríem compartir, pel que fa a la part
metodològica, nosaltres desconeixem què han fet la resta de grups però sí que ens
vam decidir, abans de la presentació del mateix Pressupost, a treballar una sèrie de
propostes que pensàvem que eren imprescindibles, per tant no sols s’havien d’incloure
en el Pressupost de l’exercici 2016, sinó que són de llarg recorregut. Parlem de
propostes la inclusió total o parcial de les quals hem vist. En canvi, algunes altres són
propostes que haurem d’anar treballant, que necessiten d’una major definició i que
també esperem que s’incorporin al llarg de l’exercici 2016, en funció de com es vagi
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executant aquest Pressupost, en funció de com evoluciona i de la mateixa evolució
econòmica. I, a partir d’altres exercicis, hem fet aquestes propostes amb la mirada
posada en tot el mandat.
Sense allargar-me molt, crec que és important que quan algú fa propostes i s’inclouen,
com són públiques es poden explicar. Doncs, d’una manera succinta i ràpida, faré una
mica el llistat de les propostes. Dues d’elles, molt importants, que ara explicitaré, tenen
a veure amb les dues majors preocupacions que tenim ara: d’una banda, la reactivació
econòmica i la creació d’ocupació, per la qual cosa és imprescindible aquest suport als
ajuntaments, que ho esperem, perquè, d’una manera o una altra, i una de les
possibles maneres seria a través de plans d’ocupació, nosaltres comencem a
estimular i donar resposta als ajuntaments a aquesta reactivació econòmica en la
mesura que ens és possible. L’altra és intentar combatre les desigualtats i, per tant,
l’altra pota important que hem intentat fer, sumant-se al que ja havia fet el propi
Govern, era cóm nosaltres podíem posar un major èmfasi en ajudar els ajuntaments a
combatre aquestes desigualtats i, per tant, poder donar resposta des de les polítiques
socials. Concretant, per tant, pel que fa a programes extraordinaris per reduir l’impacte
del creixement de les desigualtats en la nostra ciutadania, el que hem fet és fer dues
propostes concretes. Una és incorporar, en el Pressupost 2016, una partida de 30
milions d’euros adreçada al foment de l’ocupació local, a la dinamització de l’economia
i a aquelles persones emprenedores a escala local. Partida important, en la línia del
que ja treballava el Govern, però amb aquesta aportació extra, que ja anunciem que
no és una proposta exclusiva per al Pressupost 2016, sinó que pensem que hem de
continuar treballant-hi en la mesura que sigui possible, mesura que pensem que és
molt àmplia, per la situació de sanejament econòmic i financer d’aquesta institució. Per
tant, torno a dir, aquesta incorporació dels 30 milions d’euros per fomentar l’economia,
per crear ocupació i ajudar els ajuntaments a que puguin continuar en aquesta línia.
L’altre és un programa extraordinari, també, per a l’exercici 2016, que pensem que
hauria de ser, com a mínim, de 30 milions. Vam començar parlant d’una altra xifra i
pensem que, d’entrada, poden ser-ne 30. Ens hauran de dir si inclouen d’entrada els
30 o si són 15 per anar afegint l’altra quantitat al llarg de l’exercici 2016, però
necessitem, en qualsevol cas, aquest programa extraordinari per fer el que ja s’ha ant
fent en l’anterior mandat: ampliar el suport als ajuntaments en polítiques de lluita
contra les desigualtats, en els àmbits de la pobresa energètica -tenim dues mocions
que són importants, que les discutirem, però en definitiva el que ens interessa és que
hi hagi una partida en els pressupostos per donar resposta, ja que les declaracions
ajuden, però els pressupostos ens ajuden molt més-, en l’àmbit dels serveis socials
bàsics i altres similars. Torno a dir, totes aquelles polítiques que ens ajudin a combatre
aquestes desigualtats de la nostra ciutadania.
Després d’aquests dos programes extraordinaris imprescindibles, hi ha altres
aportacions que hem vist recollides, satisfactòriament per a nosaltres i, a més a més,
hem vist una molt bona recepció. Una és un pla de suport a les persones amb
discapacitat per poder fer aquelles petites reformes que puguin facilitar l’accessibilitat
en els seus habitatges i la millora de la seva autonomia personal. La Diputació ha estat
treballant, amb un gran èxit, en un programa que era el de la modificació, el canvi de
la banyera pel plat de dutxa, per exemple, coses que poden semblar-nos petites, però
els asseguro que, cada divendres quan faig visites a famílies que ho han fet, ha
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canviat la vida d’aquestes famílies i estem aquí per canviar la vida amb petits detalls.
De la mateixa manera que aquest programa s’ha demostrat molt útil i s’ha fet l’esforç
d’anar-lo ampliant un cop exhaurida la partida, pensem que ara hi hem de continuar
treballant però afegint aquest ajut a les persones amb discapacitat, qui tenen enormes
dificultats per poder garantir la seva autonomia personal a causa de la seva mobilitat
reduïda.
Hi ha altres coses, com l’aportació de 12 milions per al conveni de la Diputació de
Barcelona en temes de vies locals i entraria, després, en dues idees, una mica en la
línia, que m’agrada molt, que explicava el diputat Funes: la Diputació ha de ser el
motor de la innovació local i no ha de fer exclusivament de repartidora –d’això se’n
parlava- sinó que ha de ser un exemple en les polítiques d’innovació local. I en aquest
sentit nosaltres parlàvem sobre dos conceptes que no estan recollits en el Pressupost,
que també necessiten d’una major definició, però que pensem que es una línia que no
pot deixar de banda la Diputació de Barcelona. Una és començar un estudi i valorar la
possibilitat d’ampliar l’oferta de gestió de serveis municipals des de la mateixa
Diputació, en forma de xarxa, que és el que sabem fer, per tal d’homogeneïtzar la
qualitat dels serveis i per tal també de reduir les despeses, la qual cosa significa
prestar els serveis més eficientment, comptant sempre, evidentment, amb el suport i
amb l’opinió dels professionals i dels tècnics, tant de la casa com dels ajuntaments,
que també els tenim i posem a disposició d’aquests estudis i d’aquestes valoracions
que s’han de fer. Bàsicament, del que aquí es tracta és d’anar cap a l’optimització que
podríem aconseguir a partir d’una massa crítica suficient d’ajuntaments. L’altra és que
ja tenim aquí la Llei de transparència, que hem de complir-la ja, i ja és ja, per la qual
cosa creiem que és imprescindible crear un nou programa de suport als ajuntaments
per poder-la aplicar, un suport que hauria de pivotar en tres elements:
1. Formació: formació que necessitem de tècnics i regidors i regidores locals.
2. Suport dels tècnics de la casa, de la Diputació, que es podria configurar en una
oficina específica, cosa que no concretem tant perquè pensem que necessita una
major definició.
3. Suport econòmic per iniciar, per estimular i per facilitar l’aplicació de la Llei als
ajuntaments, que és quelcom imminent.
Hi ha coses menors on no voldria allargar-me molt més, com el procediment de
compra centralitzada de materials de via pública perquè, amb un sol concurs,
segurament podrem aconseguir preus molt més barats, per economia d’escala i
convenis amb ajuntaments, o el tema de la renovació dels vehicles municipals per
elèctrics. Crec que hi ha línies apuntades i confiem en que les treballarem amb detall i
tiraran endavant però, en qualsevol cas, hi ha una sèrie de propostes imprescindibles i
hem trobat una molt bona recepció per part del Govern, reforçant les que ja feia el
propi Govern i, per tant, el nostre vot a aquests pressupostos serà favorable.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Ens trobem amb els primers pressupostos
que elabora un nou Govern, un nou Govern sorgit de les eleccions municipals de 2015,
creat aquest mes de juliol, per la qual cosa en primer lloc vull agrair al personal de la
casa que ens ha ajudat a poder elaborar aquest Pressupost: estic parlant de gerents,
de caps de servei, de caps de secció, de coordinadors, de tota la gent de la casa que
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ha fet possible, fixem-nos, que, en tres mesos, fóssim capaços de crear aquests
Pressupostos. Torno a repetir: vam entrar el juliol, el mes d’agost sempre és un mes
difícil, i, en setembre, ens vam proposar poder fer els Pressupostos per poder-los
aprovar abans de finalitzar l’any, i per anar bé el mes en novembre, perquè fóra bo que
qualsevol pressupost d’una administració pública s’aprovés abans de finalitzar l’any
per poder-lo executar a 1 de gener de l’any següent. Per tant, estem davant d’aquesta
situació, en què es possible tirar-lo endavant.
Vull agrair, també, com a membre del Govern, a tots els grups polítics que, si més no,
des de la crítica, absolutament lògica, i crec que hi ha molts aspectes que hem de
pensar i poder recollir, us absteniu, donant un vot de confiança a aquest nou Govern.
També voldria demanar a les companyes de la CUP que replantegessin la seva
posició de vot en contra, senzillament per dos motius: un, perquè crec que ens
mereixem un vot de confiança, com a nou Govern, per la qual cosa els demano el seu
vot de confiança, entenent la seva crítica i, per això, els demanaria el replantejament
des de l’abstenció; i dos, perquè vostès saben que si hi ha alguna cosa en aquest
acord de govern entre Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió és
posar-nos al servei del país i posar-nos al servei del país des d’una posició ideològica
respectable, de la mateixa manera que respectem la posició ideològica del grup de
Ciutadans i del Partit Popular que, segurament, no són coincidents, ni molt menys. I és
que nosaltres sempre hem dit, i no hem enganyat a ningú, de forma totalment
transparent, que ens posaríem sota les ordres del Parlament de Catalunya, sorgit de
les darreres eleccions, i del Govern de la Generalitat que esperem que es pugui crear.
Per tant els hi demano des de la posició assenyalada, que ens donin aquest vot de
confiança.
Si una cosa és important és el treball realitzat per cadascun dels diputats del govern
de la Diputació de Barcelona i per cadascun dels vicepresidents d’Àrea, perquè ha
estat un treball i un esforç titànic aconseguir que es poguessin augmentar les partides
de les diverses matèries que configuren aquesta casa amb un objectiu bàsic: poder
donar més suport al món local, i haver escoltat en aquests pocs mesos el que el món
local ens estava dient, haver escoltat també no només el món local sina la societat civil
de la demarcació.
Així doncs, són moltes les posicions -dels clubs de ciclistes, món del motor, grups
d’ecologistes en tema mobilitat sostenible, entre d’altres- que des de la meva matèria
hem escoltat per poder elaborar els Pressupostos. És a dir, no és una inventiva del
diputat Jordi Fàbrega que fem uns carrils bici com un dels programes específics
inclosos als Pressupostos de 2016, és fruit d’escoltar el territori quan assenyala un nou
model de mobilitat en el qual es prioritza les persones i no els vehicles. És fruit, també,
de parlar amb els responsables d’altres matèries que coincideixen amb mi, com per
exemple de salut, quan manifesten que és bo que aquests itineraris siguin utilitzats per
la ciutadania o quan, des de medi ambient, indiquen que amb aquest tipus de mesures
es reduiran les emissions de CO2. Per tant, és fruit del treball conjunt, del treball
transversal i d’escoltar el territori. Com aquest exemple, en podríem posar molts.
Destacaria el diputat Rafa Homet, que porta la matèria d’Educació, que s’ha patejat el
territori i ha tingut una percepció clara de les necessitats educatives existents a la
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demarcació. Vull ressaltar aquesta actuació, perquè no és casual, respecte
l’escolarització de 0 a 3 anys que, per cert, el Govern espanyol mai ha cregut, que és
un model molt propi del Principat de Catalunya i que, de fet, s’ha tirat endavant gràcies
al món municipal, perquè mai l’etapa educativa de 0 a 3 anys, des d’un punt de vista
públic, s’ha volgut agafar com una estratègia política de país. Ell mateix ens ofereix en
aquests Pressupostos la possibilitat que les famílies que no tenen recursos econòmics
puguin escolaritzar els seus fills en l’etapa educativa de 0 a 3 anys. Hi ha una línia de
3 milions d’euros, amb l’objectiu de què aquests ciutadans en puguin disposar del dret
de portar als seus fills a les escoles municipals. Això és d’agrair, i com exemples
d’aquests en podríem posar molts.
És veritat el que ha dit la portaveu del Grup Socialista. Tal com deia algú del Grup
d’Entesa, ens agradaria que els Pressupostos fossin més d’esquerres, opinió que
segurament, comparteix el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya amb el grup
d’Entesa, però, precisament, crec que el Pressupost de 2016 és un Pressupost, si
m’és permesa l’expressió, que tira cap un avanç social, cap a l’esquerra, perquè la
Corporació disposa de tot un seguit de programes complementaris, dels que en
podríem parlar un darrere l’altre, que tenen una finalitat clarament social. D’aquests
programes complementaris, gràcies també al Grup Socialista, ens trobem amb un
paquet que permet ajudar, tant en problemes de pobresa energètica, en temes de risc
d’exclusió social, com de foment de l’ocupació, partint de la singularitat de cadascun
dels municipis del nostre territori. No és la mateixa la situació la de Sant Cugat que la
de Martorell o la de Sant Pere de Torelló, municipi del qual sóc Alcalde. No és la
mateixa realitat. Potser, la situació d’ocupació d’uns municipis és molt inferior a la
d’altres i, en aquests casos, a lo millor, és preferible pal·liar la pobresa energètica que
pateixen alguns dels seus habitants. I per tant això ho hem recollit.
Preguntaria, si analitzéssim tots els Pressupostos d’aquesta casa dels últims 10 anys,
en quantes ocasions s’ha tingut la capacitat de fer una partida d’aquestes
característiques. Podríem analitzar sobre aspectes de les energies sostenibles i,
sobretot, en termes d’eficiència energètica o d’estalvi energètic, l’esforç titànic que
també ha fet la matèria de medi ambient i sostenibilitat. El programa dirigit a calderes
de biomassa que cerquen fomentar la utilització de les energies renovables o bé les
partides referides al canvi climàtic, que s’ofereix des de la matèria de Medi Ambient.
Aquests són exemples prou importants i exemplificadors.
Estem duent a terme una estratègia clara de voluntat local. El món local depèn molt de
la Diputació de Barcelona. Algú pot dir que, en el fons, la Diputació està suplint
aspectes de la Generalitat. Evidentment, quant el Govern de la Generalitat, el dia que
vulguin podem fer un debat sobre la situació financera, tot i que aquí no pertoca fer
aquí una anàlisi financera de la Generalitat, doncs correspon al Parlament, però si
parlem de la situació crítica de les finances del Govern de la Generalitat, la Diputació
de Barcelona ha d’intentar donar resposta als ajuntaments i als ciutadans d’aquesta
demarcació. Per tant, quan el Govern de la Generalitat no pot ajudar a les llars
d’infants municipals, aquí hi som nosaltres, per a què el món local no quedi sense
recursos i pugui tirar endavant un servei bàsic per a la seva ciutadania.
Demanaria que, a banda del vot de confiança, tinguem clar que no s’ha vist ni un sol
alcalde, ni un sol equip de govern de tota la demarcació que ens hagi qüestionat la
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forma de donar el suport de la Diputació de Barcelona a nivell econòmic, a nivell
tècnic, a nivell de recursos per part d’aquesta Administració. I vull dir de tots els colors
polítics avui presents. Alcaldes d’Unitat Popular, governs d’Unitat Popular que aquests
dies s’entrevisten amb nosaltres i que estan contents i satisfets de l’estratègia de
suport realitzada des de aquesta casa. L’únic Alcalde del Partit Popular que hi ha a
tota la demarcació, i per cert a tota Catalunya, que és l’Alcalde de Pontons, està
absolutament satisfet amb el suport que dóna aquesta casa. Alcaldes d’Entesa, no puc
dir equips de govern o Alcaldes de Ciutadans perquè no n’hi ha. Sí dir, amb tot el
respecte, el mateix de Convergència, el mateix del PSC i el mateix d’Esquerra
Republicana.
Teniu raó en dos aspectes. L’equitat ha de ser per a tothom, l’equitat ha de ser per a
tots els municipis, independentment del seu color polític, perquè avui governen uns i
demà poden governar uns altres. I finalment dir que a part de l’equitat, la gent d’Entesa
té tota la raó en què aquesta casa ha estat sempre un exemple en temes d’innovació i
hem de donar suport en l’aspecte de la innovació, perquè moltes vegades la innovació
representa que molts ajuntaments puguin actuar, puguin aprendre i puguin aportar. Per
tant, en relació amb aquest aspecte els hi dono tota la raó i és segur que es treballarà
per a què la innovació es tingui en compte en el Pressupost i en la gestió de la
Corporació.
Tot seguit la presidència dóna la paraula al diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació i portaveu del Grup Convergència
i Unió, senyor García Cañizares, qui diu: Intentaré respondre prou bé. Espero que el
diputat senyor Riera no em digui que sóc poc acurat, doncs pretenc no fer-me pesat.
Intentaré respondre a algunes de les qüestions plantejades pels diferents grups
polítics.
Com deia el diputat Fàbrega, m’uneixo a l’agraïment expressat envers el Grup del PSC
que, tot i no estar al govern de la Diputació de Barcelona, a partir d’uns acords i unes
propostes, vota favorablement el Pressupost de 2016. Tindrem en compte totes i
cadascuna de les seves propostes i intentarem augmentar la partida de 15 milions
d’euros fins intentar duplicar-la al llarg de l’exercici, per tal de poder donar els serveis
de millora dins de l’àmbit de serveis socials. Agrair la seva exposició, la seva
disponibilitat per parlar del Pressupost i les seves propostes, algunes de les quals han
pogut estar incorporades en aquest.
Quant a les intervencions d’altres grups, prenc nota, respecte la del diputat senyor
Duran, dels 10 punts pels quals no està d’acord amb aquest Pressupost. No em
sorprèn perquè ja vam veure la seva intervenció a la Comissió Informativa i, per tant, el
Grup CUP-Poble Actiu ja havia anunciat que el seu vot seria desfavorable.
És evident, ho recordo a tots els grups que han intervingut en aquest sentit, que el
Pressupost correspon a un d’elaborat per un govern que es troba en l’inici d’un mandat
i en l’inici del mandat es podien fer dues coses. Per una banda, es podia debatre el
Pressupost amb tothom, amb molt de temps i des de totes les Àrees, ja que com ja he
reiterat en altres ocasions, el Pressupost no el fa l’Àrea d’Hisenda, sinó que es fa des
de totes les Àrees de la Corporació. L’Àrea d’Hisenda el que fa és posar ordre i
intentar donar sortida a les propostes de les Àrees. Es podia haver debatut més, però
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la premura del temps no permetia fer això. L’altra opció consistia en aprovar el
Pressupost al mes de març, però es va considerar imprescindible tenir-lo aprovat
abans, amb la voluntat de què a partir de l’1 de gener de 2016 es pogués iniciar l’any
amb uns comptes clars i específics. Per això no em canso de repetir que durant
l’exercici es poden realitzar modificacions de crèdit que portem al plenari i que donen
ordre al Pressupost, doncs precisament el terme emprat ja ho indica: pressupost; es
pressuposa que gastarem els diners en aquestes qüestions. Algunes d’elles són molt
fixes, però d’altres poden variar. Per tant, la voluntat no ha d’estat de no diàleg, sinó
que la premura de la necessitat de tenir el Pressupost aprovat a 1 de gener, tampoc ha
permès la posada en comú d’aquesta discussió. La posada en comú en reunions sí
que ha estat possible, però no així el debat des de les Àrees, tal i com demanava el
Grup d’Entesa i el de la CUP-Poble Actiu.
Això sí, tal i com vaig indicar a la Comissió Informativa, s’ha tingut molt en compte el
que els alcaldes i alcaldesses han anat dient al llarg de tot aquest temps, per tant, sí
que està treballat des de la perspectiva de la col·laboració i la participació, perquè
entenem que els alcaldes i alcaldesses tenen les seves reunions o les seves accions
de participació al municipi i, per tant, ells són els representants de cadascun dels
municipis i, evidentment, sobretot als municipis petits, viuen la participació diària. A
ningú se li escapa que la majoria dels municipis de la demarcació tenen alcaldes i
alcaldesses que saben perfectament les necessitats dels seus pobles i que les porten
a la Diputació, ja que el seu Pressupost finança molts dels aspectes proposats.
En relació amb una qüestió que ha sortit dos cops al debat, sobre què hi ha menys
diners per a la concertació local i la inversió. Això és perquè som en el primer any del
mandat i sempre passa que si el Programa Xarxa d’Inversions encara no ha sortit i ha
de sortir, el primer any de mandat la quantitat que es destina a inversions és menor,
s’utilitza per a altres qüestions. El tercer i l’últim any de mandat es trobarà que el
Pressupost creix en l’àmbit d’inversions, i creix perquè els municipis ja estan creant
aquestes infraestructures, que en aquests moments estan planificant i, per tant, ara les
estan redactant i amb posterioritat les demanaran. De cap manera la Diputació de
Barcelona està rebaixant l’aportació a inversions per a què els municipis tinguin
equipaments i serveis de qualitat. S’anirà veient com anualment l’escala va donant la
volta i allò que avui és més baix, al final de mandat serà més alt.
Respecte les qüestions plantejades pel diputat senyor Riera, nosaltres no estem
posant diners per a ningú, estem donant solució als ciutadans de la demarcació de
Barcelona que tenen problemes, perquè si les llars d’infants no tenen les ajudes que
han de tenir d’altres administracions, qui pateix aquesta manca d’ajuda són els infants,
els alumnes i els pares perquè no tenen possibilitat de portar els seus fills a les llars
d’infants que, a més, no sent una escolarització obligatòria encara en resulta més fàcil
que deixin d’anar. No hem d’oblidar que les llars d’infants formen part del projecte
educatiu de la vida d’una persona.
Al mateix temps té gràcia que ens diguin que destinem els diners a pal·liar alguna de
les coses que hauria de fer l’Administració de la Generalitat, té gràcia perquè en la
situació en què ens trobem, s’evidencia que, cada vegada més, els recursos
econòmics que arriben a la Generalitat, via Govern de l’Estat, són menors. En aquesta
casa es va patir directament aquesta qüestió. Va haver un moment en què el Govern
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de l’Estat decidí que deixava de subvencionar les teleassistències i la Diputació de
Barcelona va haver de suplir aquestes quantitats amb el seu propi Pressupost, amb
l’objectiu que els ciutadans grans, gent gran, que necessitava d’aquest servei, el
pogués rebre al mateix preu. Per tant, és una qüestió que podríem discutir molt, però,
clar si traiem recursos i possibilitats a una Administració, no demanem que desprès el
que fem, i que finalment, és no ajudar els ciutadans per una qüestió de quina és
l’Administració que està aportant les quantitats per ajudar-los.
Quant a la bateria de propostes feta pel representant de Ciutadans, seran
benvingudes. En les reunions prèvies vaig proposar que fessin propostes vàries, que
tot i anar justos de temps, les propostes que fessin es podien, si eren coincidents amb
les de l’equip de Govern, incorporar perfectament durant l’exercici, i que més que al
Pressupost es podien encabir en les polítiques actives dutes a terme en cada municipi
o a la pròpia Diputació de Barcelona.
No és veritat que ens hàgim oblidat de la política pròpia de la Diputació de Barcelona,
és a dir, no és veritat que només fem allò que proposen els ajuntaments. La política de
la Diputació també té propostes generalistes que pretenen donar un servei uniforme o
uns progressos comuns pel conjunt de la demarcació.
Haig de dir que hem parlat en vàries ocasions al Ple d’avui, que hem de presentar un
Pla de mandat, doncs en el Pressupost veiem part d’aquesta proposta de Pla de
mandat. En el Pla de mandat veureu reflectides moltes de les polítiques que heu
demanat i que heu proposat, per exemple quant a la innovació local. Segur que les
presentarem, però no era jo en aquest Pressupost qui havia de parlar de les polítiques
d’innovació ni de les polítiques transversals o de les polítiques generalistes que farem.
Hi ha moltes mesures de suport als municipis, no únicament des de l’aportació
econòmica, sinó també des de l’aportació d’altres despeses. Des de l’aprovació de la
LRSAL, a la Diputació li ha correspost i li correspondrà fer feines que corresponien als
municipis.
Si hi ha 58 milions d’euros de crèdit, tots són d’inversió.
El Grup d’Entesa preguntava per què no ens endeutàvem més. Podem fer-ho, ens
podem endeutar més, donada la capacitat financera. No sol·licitem més crèdit, però no
es descarta que es pugui necessitar més amb posterioritat perquè, a més, s’ha de
complir amb la regla de la despesa i quan es demanen més diners dels que realment
es pot, segons marca la normativa, s’ha de fer mitjançant un Pla Econòmic i Financer,
a partir del qual s’ha de demanar “permís” al Departament corresponent de la
Generalitat per poder fer segons quines despeses. Per això hem de tenir cura, aquest
fet el tenen molt present els serveis tècnics, doncs tot i que podem demanar més
crèdit, s’han de complir qüestions tan importants, d’acord amb la normativa, com la
regla de la despesa.
Suposo que no donaré resposta a totes les qüestions plantejades doncs la majoria de
les seves intervencions han estat polítiques, però entenc que aquest Pressupost no és
ni d’esquerres ni de dretes, sinó que és un Pressupost que té com a fixació la
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governabilitat, el que diuen els municipis, el que necessita la gent, el que necessiten
els homes i les dones.
Crec que val la pena dir que sóc el representant d’un Grup que és Convergència i Unió
i que alhora sóc diputat de l’Àrea d’Hisenda. Amb això vull dir que hem demostrat que
la gent del Grup de Convergència i Unió no portem a l’ADN la política de la retallada.
Avui aprovem un Pressupost sense cap retallada, sinó al contrari, d’augment de la
despesa amb l’objectiu de què els ciutadans i ciutadanes tinguin una millor qualitat de
vida.
A continuació intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
Recollir el prec del mes passat del diputat senyor Riera, en el sentit que estem tractant
el punt número 9 de l’ordre del dia de la sessió d’avui, que està constituït per un total
de 29 punts. S’hauria de considerar a la propera Junta de Portaveus avançar encara
que sigui una hora. Amb això vull dir que el Ple del Pressupost s’hauria d’haver tractat
en una sessió extraordinària, doncs seria allò escaient. En referència al que ha dit el
diputat senyor Fàbrega, el Grup CUP-Poble Actiu hem argumentat políticament el
nostre vot en contra del Pressupost de 2016. Som conscients de la partida de
concertació social, però nosaltres votem en contra perquè no es donen les
circumstàncies per a què puguem participar en la seva elaboració i per a què puguem
fiscalitzar adequadament el Pressupost. Vostès tenen un acord formal, els Grups de
Convergència i Unió i esquerra Republicana de Catalunya, i el Grup de Convergència i
Unió i el Grup Socialista tenen un acord no formal, però explícit des del dia 29 de juliol
de 2015 i, per tant, no necessiten els nostres vots, tot i que contribuirem tant com
podrem.
La Diputació fa moltes coses molt ben fetes i aquest Pressupost té elements positius
que creiem haver posat damunt de la taula. Sobre la qüestió de la maduresa política,
entenem que el nostre vot contrari és un vot de maduresa política. Pel que fa a certes
polítiques, com la del fet de si endeutar-se més és ser més d’esquerres, en un dels
punts posteriors de l’ordre del dia ho podrem ampliar.
Tot seguit la presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular,
senyor Riera, qui diu: Nosaltres des del Grup Partit Popular sempre valorem el
Pressupost de la Diputació perquè hem tingut alcaldies importants. No tothom pot dir
que les ha tingut. Entre d’elles l’Alcaldia de Badalona, tercera ciutat de Catalunya en
població, amb 220.000 habitants, amb tot el carinyo i respecte a la resta de pobles.
Vam perdre l’Alcaldia de Badalona per un pacte en relació amb el qual tripliquem en
nombre de regidors a algunes de les formacions polítiques que ara governen a
Badalona. Valorem molt positivament l’ajuda que hem rebut de la Diputació. Jo era el
primer Tinent d’Alcalde de Badalona i Regidor d’Hisenda i sé l’ajuda que ha rebut no
sols Badalona, sinó molts municipis. El Pressupost de la Diputació de Barcelona
sempre ens el mirem des d’un punt de vista positiu perquè serveix per suplir carències
d’altres Administracions que no han complert amb els ajuntaments. Des de l’Alcaldia
de la tercera ciutat de Catalunya, que no tots ho poden dir, vam rebre bastants diners.
Respecte del Pressupost de 2016, ens hem abstingut, no hem votat en contra, perquè
hem considerat la vessant política existent al Pressupost de 2016 i que algunes
aportacions voldríem fer. Segons la situació actual en què el finançament de l’Estat
envers els ajuntaments ha augmentat un 30% i el PUOSC -Pla Unificat d’Obres i
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Serveis de Catalunya- ha baixat un 80%, potser és el moment d’anar equilibrant i
d’atendre les necessitats del món local, les necessitats d’aquelles poblacions que ho
necessiten. Volia aclarir la nostra abstenció, i dir que sempre valorem el Pressupost de
la Diputació des d’un punt de vista positiu.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: M’he sentit al·ludida, tot i que no
m’han al·ludit directament. No vull que es mal interpretin les meves paraules. Quan
parlava de maduresa política i consens polític, no m’estava referint al sentit del vot de
cap dels grups polítics que conformen la Diputació. Em sembla tan madur votar a
favor, en contra o abstenir-se, perquè cadascú té les seves raons i les ha pogut
explicitar. Em referia en el sentit que deia el diputat senyor Fàbrega, els governs són
d’un color o d’un altre als ajuntaments i a la pròpia Diputació. Voldria deixar molt clar
que nosaltres no qualifiquem de maduresa o immaduresa política el sentit del vot.
Nosaltres respectem i acceptem les raons de cadascú. El diputat senyor Fàbrega ho
ha expressat millor, en el sentit que, amb independència dels colors, tothom ha de
remar cap a una mateixa direcció.
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), els vots en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (7),
Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de
35 vots a favor, 3 vots en contra i 12 abstencions.
Abandona la sala de sessions el diputat del Grup Entesa, senyor Jaume Asens i
Llodrà.
Intervenció General
10.- Dictamen de data 30 d’octubre de 2015, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, de les entitats integrants del sector
públic de la Diputació de Barcelona, referit a 30 de setembre de 2015.
Vistos els estats comptables corresponents a l’execució del tercer trimestre dels
pressupostos de l'exercici 2015 de la Corporació i dels seus organismes autònoms,
ORGT, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, així
com els estats financers de la societat Xarxa Audiovisual Local (XAL), S.L.
Vistos, així mateix, els estats d’execució, també del tercer trimestre d’enguany, dels
pressupostos i comptes anuals corresponents a les entitats públiques i societats,
respectivament, que conformen tot el sector públic de la Diputació de Barcelona.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com
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a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats,
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer.
Atès que, per altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de
l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà
ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a
l'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases
d'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens abans esmentats. No
obstant, el Ministeri i Administracions Públiques ha considerat no necessari informar
del càlcul de l’acompliment d’aquesta regla en la fase d’execució pressupostària.
Atès que, finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat
financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les
despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts.
En conseqüència, s’haurà de calcular i informar de l'acompliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament respecte de la previsió de la liquidació
del pressupost d’enguany en base a l’execució dels pressupostos i comptes anuals
corresponents al període abans esmentat. Els càlculs en qüestió s’hauran de realitzar
en termes consolidats pel que fa als ens considerats administracions públiques, i un
càlcul individualitzat pel que fa a l’entitat considerada de mercat.
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert si la
previsió de la liquidació del pressupost de 2015 dels capítols no financers, d’ingressos
i despeses, calculats en termes SEC i a nivell consolidat, es situa en una posició
d’equilibri o superàvit. En relació a l’objectiu del límit d’endeutament, caldrà tenir en
compte allò que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, i la
disposició final 31ª de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, en el
que fixa un límit màxim d’endeutament per a cada entitat local en un percentatge del
110% del seus ingressos ordinaris del pressupost. Pel dessota d’un percentatge del
75% no caldrà autorització prèvia de l’administració de tutela per disposar de nou
endeutament.
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del
seu pressupost.
La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments
practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i
despeses pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema
europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de
l'esmentat Reglament, així com la determinació de la capacitat o necessitat de
finançament.

152

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En conseqüència, caldrà calcular l'acompliment de les dues regles fiscals esmentades
respecte dels objectius que s'han fixat per l'exercici actual, d'estabilitat pressupostària i
límit d'endeutament, en base als estats d’execució pressupostària i dels comptes
anuals a la fi del trimestre abans assenyalat. Els càlculs en qüestió s'hauran de
realitzar en termes consolidats, un cop s'hagin deduït les respectives transferències
internes entre els ens del sector públic DIBA. La consolidació assenyalada afectarà
només als ens que es consideren de no mercat, és a dir, aquells que obtenen el seu
finançament bàsicament a través de pagaments de caràcter obligatori. Les entitats
considerades de mercat avaluaran l'acompliment de les regles fiscals del present
exercici de forma individualitzada en base a l’execució als seus estats i comptes
anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, només el Patronat
d’Apostes es considera una entitat de mercat, tenint en compte que el seu finançament
no prové de transferències ni subvencions d’entitats públiques. La resta d’entitats del
sector públic es consideren administracions públiques o entitats de no mercat.
El Ple de la Corporació va aprovar el dia 26 de març un pla econòmic i financer per a
l’exercici actual arran l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del
pressupost consolidat del sector administracions públiques de l’exercici 2014. En
aquest pla es van estimar, pel que fa a les entitats considerades administracions
públiques, els ingressos i les despeses no financeres previstes per al present exercici
pressupostari.
En data 28 d’octubre d’enguany, la Interventora de la Corporació va signar el
comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques corresponent a
l’avaluació del compliment de les regles fiscals de tot els sector públic de la Corporació
relatives a l’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament fins el període de
referència. Segons aquesta avaluació, s’acompleixen les dues regles fiscals
assenyalades, tant pel que fa a les entitats considerades administracions públiques
com a l’entitat considerada de mercat.
Vist l'apartat setè I.1.4.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències
delegades d'àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de
l'exercici de competències.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic
Diputació de Barcelona, i de la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, per part de la Intervenció General d’aquesta Corporació de
data vint-i-vuit d’octubre d’enguany, corresponent a l’acompliment de les regles fiscals
d’estabilitat pressupostària i del límit d’endeutament, d’acord amb l’execució
pressupostària corresponent al tercer trimestre d’enguany. Els objectius d’estabilitat
pressupostària i del límit d’endeutament es preveuen acomplir en l’esmentat exercici
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tant pel que fa a les entitats considerades administracions públiques com per a l’entitat
considerada de mercat.
I el Ple en resta assabentat.
11.- Dictamen de data 10 de novembre de 2015, pel qual es proposa donar-se per
assabentat dels informes realitzats l’any 2015, de control financer del sector
públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats participades i altres
perceptores de finançament, així com dels informes de control financer de
subvencions i altres ajuts, de l’Informe de fiscalització plena posterior, així com
de l’Informe referent a l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels
serveis.
L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la realització d’un control financer
sobre el funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes
autònoms i societats mercantils dependents.
Així mateix, la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, preveu la realització d’auditories
financeres als comptes de les entitats participades majoritàriament i no sotmeses a
fiscalització prèvia. Addicionalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, modifica l’article 213 del TRLRHL
incloent la realització d’auditoria a les entitats locals.
D’altra banda l’article 219 del TRLRHL, estableix que el control intern previ dels ens
locals pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el condicionant
que les despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser objecte d’una altra
fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat.
El Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, determina
la realització d’un control financer sobre els beneficiaris de subvencions i en defineix
els seus objectius i procediment.
Finalment, l’article 221 del TRLRHL regula la realització d’un anàlisi del cost del
funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions.
Vistes les bases 75, 81 i 82 de les d’execució del pressupost per enguany, es
determina l’objecte, abast i finalitat d’aquests controls, de conformitat amb allò previst
al Pla Anual d’Actuacions de control.
Vist que el Pla Anual d’Actuacions de Control 2015 preveu al seu apartat V la
realització d’un control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats
participades i altres perceptores de finançament, al seu apartat IV preveu la realització
d’un control financer de subvencions i dels ajuts econòmics a ens públics, i en el seu
apartat III preveu la realització d’un control posterior ple sobre la gestió econòmico
administrativa de la Diputació.
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les del pressupost per enguany,
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procedeix donar compte al Ple dels informes de control posterior, de control financer
de subvencions i de control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats
participades i altres perceptores de finançament, elaborats per la Intervenció.
Atès que els antecedents i documentació justificativa dels esmentats informes obren a
la Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen.
Vist l’apartat setè I.1.4.b del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 8749/15 de data 8 d’octubre de 2015, de substitució del decret de la Presidència
núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 2015, sobre nomenament de les presidències
delegades d’àrees, de Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió
especial de Comptes, diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats adjunts i
delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència (publicat al
BOPB de 13 d’octubre de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels informes realitzats l’any 2015, de control
financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats participades i altres
perceptores de finançament, de l’informe de control financer de subvencions, de
l’informe de fiscalització posterior plena de l’activitat econòmico administrativa de la
Diputació, així com de l’informe referent a l’anàlisi del cost de funcionament i del
rendiment dels serveis.
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Voldríem ser breus però no podrem. Voldríem felicitar, en primer lloc, a
la Intervenció General d’aquesta Casa, a tot l’equip, per la gran qualitat de la feina feta
en l’elaboració dels informes.
Quan es van portar aquests informes a la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, quan nosaltres demanàvem, com sempre, la valoració política dels
mateixos, des del Govern ens van indicar que amb aquests informes ja disposàvem
d’un element empíric per analitzar. En tot cas, creiem que és pertinent que la CUPPoble Actiu faci la seva anàlisi política d’aquests informes econòmics que entenem
com importants.
En aquests informes hi ha dades positives i dades que no ho són tant i, a partir de les
dades no tan positives, el Govern de la Diputació de Barcelona ha de prendre
mesures.
Considerem negativament que hi hagi un resultat financer negatiu de l’Institut del
Teatre per import de 2,4 milions d’euros o que hi hagi resultats negatius al Patronat
d’Apostes, al CCCB, al Consorci de les Drassanes o al Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, del qual parlarem més endavant.
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De la societat mercantil Fira 2000, de la qual parlàvem el mes passat, societat en la
qual les institucions posen molts diners i sembla que els privats no en posen ni un sol
euro. Resulta que la societat Fira 2000 té uns resultats financers molt negatius de més
de 23 milions d’euros, amb un estalvi net en negatiu de 44 milions d’euros.
Trobem que hi ha magnituds negatives al Liceu, a la Fundació Barcelona Estudis
Internacionals i al Consorci per a la Promoció de l’Ocupació del Vallés Occidental.
Observem que, segons els informes, no es compleixen els principis i les normes
comptables d’aplicació, que manca informació en relació amb la mínima exigida per la
normativa comptable al confeccionar els comptes anuals i la no realització d’aquests
comptes, en alguns casos.
Constatem que l’aprovació del pressupost o les modificacions de la plantilla no s’han
fet quan toca, així com tampoc la liquidació corresponent. També es detecten errors,
defectes, incerteses de valoració o manca de registre de béns, d’inversions, entre
d’altres. Hi ha errors comptables, deficiències en l’aplicació de la normativa en matèria
de contractació pública i hi ha òrgans de govern que estan funcionant sense estatuts.
Es detecten deficiències, tal i com he assenyalat, al Consorci per a la Promoció de
l’Ocupació del Vallés Occidental, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales així com a la Fundació
Comaposada, a la qual faré referència més endavant.
Existeixen organismes amb comptes pendents de ser aprovats, com el cas del
COPEVO o LOCALRET.
Pel que fa a la Fundació Pública Casa de la Caritat, si no té activitat, per què no es
liquida ja?, per què no s’integra i s’extingeix tal i com deia l’Informe d’Intervenció de
desembre de 2013?. Entenem que té un patrimoni de 8,5 milions d’euros,
aproximadament, atribuïble a la Diputació de Barcelona i el que s’hauria de fer és
liquidar-lo.
Respecte l’ORGT, cal assenyalar que té uns costos de funcionament importants, que
estan suportats per la Diputació de Barcelona, però el que no veiem és l’increment en
el sou dels treballadors, pels quals esperem que la situació canviï amb el Pressupost
de 2016 i també veiem que hi ha signatures autoritzades a personal no pertanyent a
l’ORGT.
En relació amb el Consorci de Comunicació Local ens demanem per què els càrrecs
de Gerent, de Tresorer i de Secretaria els està pagant la Diputació i no el propi
Consorci.
Pel que fa al CCCB, aquest Consorci no està complint la normativa per aprovar
definitivament el seu Pressupost i, com fa la mateixa Diputació, el CCCB opta per
prorrogar els contractes administratius, en alguns casos, en lloc de realitzar una nova
adjudicació per al manteniment, instal·lacions de seguretat així com pel que fa al
manteniment d’escales mecàniques. Entenem que el CCCB té contractes que
excedeixen el límit d’un any, el servei de cafeteria al CCCB s’està prestant sense un
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contracte vigent i que, a més a més, no repercuteix al propi CCCB el consum de la
despesa energètica. El CCCB té targetes de crèdit autoritzades a persones que no són
del Consorci. Quan veiem les dades econòmiques del CCCB, ens posem les mans al
cap, sobretot per les pèrdues econòmiques que comporta, que estan per sobre dels
600.000,00 euros.
En situació de pèrdua també es troba el Consorci de les Drassanes, per import de 17
milions d’euros.
El Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa incompleix l’aprovació
del pressupost, així com la periodicitat en la reunió dels seus òrgans de govern.
Destaquem l’elevat nombre d’incidències en el Consorci del Patrimoni de Sitges.
Pel que fa al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, veiem que no compleix la
regla de despesa, no té dades d’estabilitat pressupostària i aprova el seu Pressupost
tard, a banda de les pèrdues que comporta la seva activitat.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral no compleix tampoc la regla de despesa,
com no ho fa tampoc el Consorci de la Serralada de Marina.
En referència a l’Institut d’Humanitats, ens demanem per què l’Ajuntament de
Barcelona ha sortit d’aquesta fundació i sembla ser que la Diputació de Barcelona vol
reduir la seva implicació. En tot cas, ens agradaria saber el per què i què passa en
aquest Institut.
Comentarem l’estat del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme i en parlarem en un punt posterior de l’ordre del dia.
Pel que fa al Consorci de Gestió Corporació Sanitària, es van fer les diferents
auditories al seu moment, es va arribar a un conveni l’any 1992 entre l’Hospital Clínic i
la Diputació de Barcelona mitjançant el qual la Diputació de Barcelona cedia durant 25
anys tant el terreny com l’edifici i aquest conveni finalitza al 2017. En un moment
determinat, l’any 2010, la Generalitat va decidir dissoldre aquest Consorci i crear un
nou ens al Cínic. A partir de 2003, això és el que voldríem demanar, la Diputació de
Barcelona manifesta la voluntat de desvincular-se del Patronat d’aquest Consorci, però
continua fent aportacions dels fons que l’Estat assigna a aquest Consorci. Davant
aquesta situació, voldríem saber què pensa fer la Diputació de Barcelona en relació
amb el Consorci de Gestió Corporació Sanitària.
En referència al Liceu, al seu dia, va fixar un pla estratègic i de viabilitat que, basant-se
en els acomiadaments efectuats, ha passat de tenir 6 milions d’euros de pèrdues a 2
milions d’euros de benefici, i evidentment amb les treballadores en vaga.
Respecte el Consorci del Barri de la Mina, en el moment en què disposem de més
informació, la posarem a l’abast del Govern de la Diputació de Barcelona per
contrastar-la.
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Altres coses. L’institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) resulta que ven
unes participacions d’una empresa anomenada IRTA APPLUS S.L. a una altra
empresa i resulta que el Director General de l’IRTA és, a més a més, President de la
societat IRTA APPLUS S.A., APPLUS que és la mateixa empresa que, entre d’altres,
gestiona les ITV. Hi ha una aportació inicial a aquest Institut i aquesta aportació es ven
amb una pèrdua important de més de 200.000,00 euros.
Més coses. A la Fundació del Teatre Lliure pugen els salaris, però hi ha un increment
molt gran, més del 51%, en les retribucions de l’alta direcció.
En referència al COPEVO, observem que hi ha magnituds pressupostàries i financeres
força negatives, tot i que sembla ser que aquest Consorci es dissoldrà.
A la Fundació Carles Pi i Sunyer, s’observa que hi ha un excés de finançament per
l’activitat que es desenvolupa.
A LOCALRET ens demanem si el seu finançament és l’adequat.
En el cas del Patronat de la Muntanya de Montserrat, observem un excés de fons
propis que no estan justificats.
De la Fundació Catalunya La Pedrera, en parlarem en altre moment.
Al Fons de Cooperació al Desenvolupament no s’ha informat d’operacions amb parts
vinculades ni sous. Hi ha diferents projectes pendents de pagament.
Respecte la Asociación Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, s’observa que està massa finançada.
Pel que fa a l’Institut Barcelona Estudis Internacionals, es quantifiquen uns cursos que
no s’han realitzat.
En referència a l’IVÀLUA no s’aprecia que executi correctament el pressupost ni el seu
pla comptable. S’observa que hi ha un nivell de sous alts en comparació amb la
mitjana del sector.
Es qüestiona l’excés de finançament de l’Agència Local d’Ecologia Urbana en relació
amb l’activitat que realitza.
Respecte la Fundació Josep Comaposada, a banda de la manca d’informació,
observem que aquesta Fundació té unes pèrdues prou importants de les que ens
agradaria disposar de més informació perquè ascendeixen a més de 75 milions
d’euros.
En resum observem deficiències d’informació en diferents ens, en plans comptables
que no toquen o sense comptabilitat.
Anem a la joia de la corona, que no és una altra que la societat Fira 2000. Aquest
organisme on diverses institucions públiques donen generosament tants diners, té un
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endeutament de 602 milions d’euros que vencen l’any 2032. Amb aquestes dades,
observem que la societat Fira 2000 no és viable si les institucions públiques no posen
diners o si la pròpia societat no amplia el seu capital. A tot això, la Fira amplia el
recinte firal de Gran Via, quan els números adverteixen que la recuperació del valor
patrimonial és més que incerta. S’ha de recordar que la Fira té una xifra de negoci
anual de 19,5 milions d’euros, el que significa que, mentre té unes entrades anuals de
19.500.000,00 euros, està endeutada per valor de 602 milions d’euros. Davant aquesta
situació ens preguntem qui pagarà aquests 602 milions d’euros. La resposta és
bastant clara. Aquesta societat demana crèdits a entitats i és avalada per l’Institut de
Finances. Sobre la Fira 2000 també assenyalar que no comptem amb cap informació
respecte els sous dels seus alts càrrecs.
Finalment parlar del control de les subvencions, tan criticades en aquesta casa, i
posem en consideració la fiscalització d’alguns anticips de pagaments en la Direcció
de Relacions Internacionals, de la qual en parlarem, també en la Direcció de Serveis
de Suport a la Coordinació General, a l’Oficina Tècnica de Turisme i a la Gerència de
Serveis d’Esports.
Intervé a continuació la presidenta, senyora Conesa qui diu: Entenem que es tracta
d’un donar-se per assabentat. En tot cas, senyor Duran, nosaltres posem la corporació
a la seva disposició. Vostè està en règim de dedicació exclusiva precisament per
utilitzar els mecanismes que té la corporació per a ser informat de tot plegat. La
Diputació de Barcelona participa en un ampli sector públic, en moltíssimes entitats.
Això no vol dir que la Diputació de Barcelona no demani explicacions a les entitats, les
demanem i poden ser explicades. Hi ha entitats en les quals estem replantejant el fet
que la Diputació de Barcelona continuï com a institució participant, i n’hi ha d’altres en
què el Govern ha d’avaluar si hi continua o no hi continua. Per exemple el Consorci de
les Drassanes té un dèficit, però considerem que presta un servei públic molt important
a nivell de ciutat de Barcelona i se’n parla amb l’Ajuntament de Barcelona per tractar
l’estratègia conjunta per tirar endavant un Museu que és molt destacat, rep moltes
visites i on mirem que es faci una funció social, per exemple, mitjançant el seu
restaurant, entre d’altres. Algunes de les coses que vostè diu s’han de poder exposar i
detallar. Vostè disposa de tots els mecanismes de la corporació per assabentar-se’n.
Després fa tota una sèrie de preguntes en el plenari a les quals no li podem donar
resposta perquè el sector públic en el qual participa la Diputació de Barcelona és tan
gran, que, fins i tot, nosaltres no disposem de la documentació en aquell moment o,
fins i tot, es tracta d’acords que es van prendre al 2003, respecte dels quals no sé
quants dels diputats que estem aquí hi eren. Jo no hi era en aquesta etapa i no li puc
explicar els termes en què es va pactar l’assumpte del Clínic. Insisteixo, el plenari és
un espai de debat, però utilitzem els mecanismes previs amb els quals comptem
perquè hi ha un temps que s’ha de gestionar i tots tenim agendes que continuen. És
un temps molt valuós i segur que s’hagués pogut utilitzar millor si l’hagués fet notar en
la Comissió Informativa, doncs l’hagués preguntat i se li hagués pogut respondre amb
la informació requerida.
Respon el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
Evidentment, com ja hem manifestat en altres ocasions, vostès pengen a les carpetes
públiques més de 5.000 pàgines d’informació i volen que en cinc dies nosaltres digerim
tota aquesta informació i fem un posicionament al respecte. A la Comissió Informativa
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d’Hisenda ho vam fer en relació amb el Pressupost de 2016 que consideràvem com a
prioritari i entenem com absolutament pertinent fer la nostra valoració política dels
documents que es posen a disposició del plenari. Si vostè com a presidenta de la
Diputació de Barcelona no sap què ha fer la Diputació amb el Consorci de Gestió
Corporació Sanitària, doncs llavors tenim un problema.
La presidenta, senyora Conesa, diu: La qüestió no és si jo sé o jo no sé. La qüestió
és que vostè entra en un nivell de detall que, formulades les preguntes amb
anterioritat, haguéssim pogut contestar. Si vostè vol portar el debat al plenari, doncs
porti-ho, però, a l’altra banda del debat vostè no ens trobarà, doncs el debat el tenim
en altres instàncies, que són les Comissions Informatives, que és el lloc on se li pot
donar tota la informació. No és una qüestió de si la Diputació hi ha de ser o no hi ha de
ser, es tracta de què comptem amb tots els mecanismes a la seva disposició. M’ha
agradat molt el que ha dit a l’hora de referir-se al Consorci del Barri de la Mina, doncs
en aquest punt ha expressat que no en disposava de la informació i que ho faria saber
al Govern de la Diputació un cop en disposés per tal de contrastar-la. Digui, faci
suggeriments, però no ens porti al plenari qüestions que no hem pogut debatre
conjuntament en Comissió Informativa prèvia o que vostè no ha sol·licitat en espais
previs. Li agrairia, tot i que vostè està en la seva total i absoluta llibertat i legitimitat per
utilitzar els mecanismes que li posem a disposició o per no utilitzar-los.
El president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, diu: El nivell de debat en
Comissions Informatives que duren 20 minuts és ..., ja se’n pot fer al càrrec. Emprarem
els mecanismes esmentats en el moment en què puguem disposar de la documentació
amb la suficient antelació. En tot cas, nosaltres el que estem fent és, davant uns
informes, posicionar-nos políticament i amb tota la legitimitat.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Jo també estic a la seva disposició i mai no
m’ha trucat, encara no m’ha trucat, senyor Duran. El que li calgui ens ho diu i ho
treballarem, a veure si així podem estalviar aquestes intervencions tan extenses.
I el Ple en resta assabentat.
Tresoreria
12.- Dictamen de data 18 de novembre de 2015, pel qual es proposa la
concertació d’una operació d’endeutament per finançar despeses de capital del
pressupost 2015
Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals
podran concertar, entre d’altres instruments financers, préstecs o crèdits a llarg termini.
Atès que les referides operacions de préstec es troben excloses de l’àmbit d’aplicació
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), tot això de conformitat amb l’art. 52 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3,
el qual es remet a l’art. 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les
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administracions públiques, precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l del
TRLCSP.
Vist l’informe de la Tresoreria, de data 26 d’octubre de 2015, on es concreta la situació
de l’endeutament de la Corporació, i les condicions que han de complir les ofertes de
la nova operació d’endeutament.
Atès que mitjançant decret del Diputat Delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, de data 28 d’octubre de 2015 (rfa. reg. 9522/15),
es va resoldre iniciar la tramitació de l’expedient per concertar una operació
d’endeutament, per finançar despeses de capital del pressupost de l’exercici 2015, per
un import de quaranta milions d’euros (40.000.000,00 euros), i amb les següents
condicions:
Tipus d’interès

Fixa
10 anys

Durada
Termini de carència:
Termini d’amortització:

Sistema d’amortització:

Sense carència
El que correspongui segons l’operació
Trimestral constant de quotes iguals, la primera de les
quals serà el 30 de març de 2016 i la darrera en la data
de finalització de l’operació

Durada total del contracte:

Des de la data de la signatura fins el 30 de desembre de
2025

Períodes de liquidació
d’interessos:

3 mesos. Els venciments seran al final de cada trimestre
natural i la liquidació tant dels interessos com de
l’amortització es carregaran en compte dins d’aquest
mateix trimestre. La durada del primer període d’interès,
s’ajustarà als dies naturals compresos entre la data de la
disposició dels diners i 30 de març de 2016.

Comissions i altres
despeses:

Sense comissions ni despeses de cap mena

Atès que es va encarregar a la Tresoreria la sol·licitud d’ofertes a entitats financeres,
informant-les del procediment que havia de regir aquesta concertació i convidant-les a
presentar-hi la seva oferta.
Atès que la Tresoreria va invitar per carta a totes les entitats col·laboradores de la
Diputació de Barcelona (Banco Popular, Bankinter, Banco de Sabadell, Banco
Santander, Bankia, BBVA, Caixabank, Catalunya Banc i Deutsche Pfanbriefbank), i va
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procedir a publicar un anunci en un diari d’abast estatal (anunci publicat en el diari
“Cinco Dias” el dia 29 d’octubre).
Atès que la necessitat de les entitats financeres d’aprovar les seves propostes pels
corresponents departaments de risc suposa un requeriment de temps molt llarg (un
mes aproximadament), la tramitació administrativa d’aquesta proposta s’ha hagut
d’endarrerir el màxim possible (fins a les 9 hores del 18 de novembre de 2015), i això
ha comportat que ara calgui elevar-la per urgència a la propera sessió de la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, amb la
finalitat que l’operació pugui ser aprovada, si s’escau, pel proper Ple de la Diputació de
Barcelona, i signar l’operació de préstec abans del 31 de desembre de 2015.
Vistes les ofertes presentades per les diferents entitats financeres en resposta a la
convocatòria feta per aquesta Diputació, on es consignen les condicions econòmiques
en que estarien disposades a prestar el finançament sol·licitat:
Entitat
Banco de Santander
Bankia

Oferta (Tipus fixa)
1,05 %
1,85 %

Vist l’informe de la Tresoreria, de data 18 de novembre de 2015, on es valoren les
ofertes presentades i es proposa la formalització de d’una operació d’endeutament per
un import de quaranta milions euros (40.000.000,00 euros), amb el BANCO DE
SANTANDER.
Atès que l’import del present expedient de quaranta milions d’euros (40.000.000,00
euros), més les operacions d’endeutament aprovades en el passat mes de maig de
2015 per import de noranta-dos milions deu mil tres-cents trenta-dos euros amb dotze
cèntims (92.010.332,12 euros), dóna una xifra de cent trenta-dos milions deu mil trescents trenta-dos euros amb dotze cèntims (132.010.332,12 euros) que supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació (713.607.378,06 euros),
l’aprovació de l’operació que ara es tramita requerirà l’acord del Ple de la Diputació de
Barcelona, que ha de ser adoptat amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de membres, de conformitat amb el que prescriu l’art. 47.2.l de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el 52.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.
En virtut de tot això, aquesta Tresoreria, previ informe favorable, preceptiu i no
vinculant, de la Intervenció General, proposa al President delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació que elevi al Ple de la Diputació de
Barcelona, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- CONCERTAR una operació d’endeutament per un import total de quaranta
milions d’euros (40.000.000,00 euros), amb el Banco de Santander i amb les següents
característiques:
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Tipus d’interès fix:

1,05%

Termini de carència:

Sense carència

Termini d’amortització:

El que correspongui segons l’operació

Sistema d’amortització:

Trimestral constant de quotes iguals, la primera de
les quals serà el 30 de març de 2016 i la darrera en
la data de finalització de l’operació

Durada total del contracte:

Des de la data de la signatura fins el 30 de
desembre de 2025

Períodes de liquidació
d’interessos:

Comissions i altres
despeses:

3 mesos. Els venciments seran al final de cada
trimestre natural i la liquidació tant dels interessos
com de l’amortització es carregaran en compte dins
d’aquest mateix trimestre. La durada del primer
període d’interès, s’ajustarà als dies naturals
compresos entre la data de la disposició dels diners
i 30 de març de 2016.
Sense comissions ni despeses de cap mena

Segon.- FACULTAR al Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació l’aprovació dels contractes a signar i de qualsevol altre
document o gestió que sigui necessària.
Tercer.- COMUNICAR els presents acords a totes les entitats financeres que han
formulat oferta i a la Direcció de Política Financera i Assegurances del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Al Ple de la Diputació de Barcelona mai no s’ha
limitat el temps de les intervencions, doncs mai s’ha considerat necessari. Prego als
portaveus que fixin en una Junta de portaveus la durada de les intervencions. He
calculat i cronometrat les intervencions de tots vostès i, si cal, desprès els hi diré els
minuts exactes de les intervencions corresponents, però moltes de les qüestions es
poden plantejar en pocs minuts, sobretot quan s’arriba a la part de les mocions
presentades on el posicionament polític, si és pot expressar en 3 minuts no cal que
s’emprin 5 i si es pot dir en 5 minuts no cal emprar-ne 10. En la sessió d’avui havien
punts molt importants, el del Pressupost és un punt molt important, i en cap cas s’ha
limitat el temps als diputats i a les diputades. Vostès tenen tota la llibertat de parlar i és
la responsabilitat de cadascun el saber de quina forma ha de gestionar el temps. El
temps no s’ha limitat i tampoc es farà. Una altra cosa és que els portaveus acordin, en
un futur, acotar el temps d’intervenció en les mocions polítiques. Seria bo i oportú per
a la gestió del temps dels diputats acotar els temps d’intervenció.
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La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: La CUP-Poble Actiu s’abstindrà en aquest punt, doncs entenem,
molt contràriament a allò expressat per algun altre portaveu, que per endeutar-se no
s’és més d’esquerres i considerem que la Diputació de Barcelona, en el seu conjunt,
s’ha de replantejar les paradoxes que es donen quan, d’una banda, té 250 milions
d’euros al banc i, de l’altra, ha de demanar “x” milions d’euros.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Ens
agradaria saber a quina finalitat es destinen els 40 milions d’euros, doncs es parla
d’una qüestió genèrica, però no sabem exactament a què es destinen. Per poder fer el
nostre posicionament de vot ens agradaria saber si són o no inversions, si són
específiques. Vam formular la pregunta a la Comissió Informativa d’Hisenda, però no
hem obtingut resposta.
El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació i portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares,
diu: Són inversions del Programa “Pla Xarxa de Governs Locals” de 2015, són
inversions directes. Una part de les inversions del Programa “Pla Xarxa de Governs
Locals” es finança amb aquests diners, tot és inversió.
El portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, diu: Pur i dur de la Diputació de
Barcelona?.
El diputat senyor Garcia Cañizares confirma que és així.
El portaveu del Grup Partit popular, senyor Riera, diu: Ningú ens ho havia explicat
així fins aquests moments. Ho havia preguntat i no m’havien sabut contestar. Li
agraeixo l’explicació perquè ara consta en acta i tinc clar que es tracta d’inversió
directa de la Diputació de Barcelona.
A continuació intervé novament el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació i portaveu del Grup Convergència i Unió,
senyor Garcia Cañizares, qui diu: En relació amb la intervenció del diputat senyor
Duran, dir que no és el mateix la tresoreria que el crèdit. Per tant, encara que tinguem
240 milions d’euros a la caixa, aquests diners tenen destí i en qualsevol moment s’han
d’emprar per pagar allò al que estan destinats. El crèdit és obrir una altra despesa
nova, que no té res a veure amb la situació de tresoreria que és una situació molt
bona, però que és una altra cosa.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, de conformitat amb el quòrum previst
a l’article 47.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels grups polítics de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (6) i l’abstenció de Partit Popular (2),
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat
definitiu de 41 vots a favor i 8 abstencions
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Organisme de Gestió Tributària
13.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt, 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'Arenys de Munt en data 10 de setembre 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'Arenys de Munt, en data 10 de setembre 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:
- Cànons derivats de concessions administratives








Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment quan la recaptació voluntària l'hagi efectuar
l'ORGT.
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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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels
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 polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
14.- Dictamen de data 19 d’octubre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament del Brull, a favor de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
El Ple de l’Ajuntament del Brull en data 7 de setembre 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.
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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 del
Brull, en data 7 de setembre 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.
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
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels
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 polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
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Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
15.- Dictamen de data 20 d’octubre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Olèrdola, 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'Olèrdola en data 28 de setembre 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
d'Olèrdola, en data 28 de setembre 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:
- Sanciones diverses




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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’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 49 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 polítics
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10),
Entesa (6), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
16.- Dictamen de data 22 d’octubre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació de
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, 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 Palau-Solità i Plegamans en data 26 de març 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.
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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 la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-Solità i
Plegamans, 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:
I.- Taxa per als serveis d'autoritzacions sanitàries de funcionament, de registre sanitari
municipal i control sanitari









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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament Palau-Solità i Plegamans 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.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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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








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.

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.
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.

VIII.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.











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.
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.
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.- Taxa per servei d'escola bressol











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.
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.
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.- Altres taxes per
-

Conservació del cementiri municipal
Expedició de documents administratius
Serveis urbanístics. Tarifa Epígraf primer. Article 6. Llicències d'obres i
construccions
Serveis urbanístics. Tarifa Epígraf cinquè. Article 6. Llicència de primera ocupació.
Llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
Intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions
Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament-guals
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
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-

Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic. (Compren la
venda ambulant de mercaderies)
Serveis culturals i socials - ensenyaments especials municipals i teleassistència.
Utilització d'instal·lació esportives
Utilització de locals i instal·lacions municipals
Utilització de la deixalleria municipal
Tinença, captura, manutenció i eliminació d'animals domèstics
Servei d'emissora municipal
Servei d'obertures, sondatges o rases










Emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
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.- Quotes d'urbanització








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.

XII.- Execucions subsidiàries








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.

XIII.- Sancions administratives






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.
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIV.- Concessions administratives







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

XV.- 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.

XVI.- Altres ingressos de dret públic
- Altres ingressos, tant tributaris com no tributaris, que l'ajuntament pugui liquidar









Emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.
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 i quart 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.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels
51 que de fet i de dret el constitueixen, 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
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Bases del Règim Local. 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 (6), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble
Actiu (3).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
17.- Dictamen de data 19 de novembre de 2015, pel qual es proposa ratificar
l’aprovació inicial dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme.
I. ANTECEDENTS
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014,
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació.
Conforme a aquests acords, el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans
del Maresme, com a ens vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del seu
sector públic local, fou classificat en el grup 1. A més de la Diputació de Barcelona,
integren el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, el
Consell Comarcal del Maresme, els Ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de
Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar,
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Dosrius, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià
de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant
Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Teià,
Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar; un total de 30 entitats consorciades.
Amb anterioritat a la darrera modificació aprovada per la Junta General del Consorci
en data 9.12.2014, els Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme han estat objecte de les publicacions següents: BOPB núm. 269,
de 10.11.1993, BOPB núm. 12, de 14.1.1994, BOPB núm. 72, de 23.3.1996, BOPB
núm. 57, de 6.3.2004 i BOPB núm. 307, de 23.12.2008.
Per altra banda, la Diputació de Barcelona va efectuar una anàlisi dels estatuts dels
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació:
-

Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015.
Acords de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació
dels Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de
Barcelona a les lleis esmentades.
Respecte d’aquests acords, cal recordar que l’apartat quart del dictamen aprovat
disposa el següent:
“Quart.- L’observança dels criteris assenyalats a l’apartat primer ho serà respecte
dels seus aspectes essencials per a aquells consorcis que han adoptat ja un acord
sobre la proposta d’adequació dels seus estatuts a la LRSAL i a la L 15/2014;
concretament, els següents:

- Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
- Consorci del Parc de la Serralada Litoral
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme”
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME I
RATIFICACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme, en data 9.12.2014, acordà, entre d’altres, l’aprovació inicial de la modificació
dels seus Estatuts.
La notificació dels acords adoptats amb el seu annex va tenir entrada al Registre
General de la Diputació de Barcelona el 17.12.2014.
Contrastada la proposta aprovada per la Junta General del Consorci amb els criteris
aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, cal formular les
consideracions següents:
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Primera.- Les variacions afecten als art. 8, 10.1 i 14 a 27, que es modifiquen, i a les
disposicions transitòria segona i disposició addicional que se suprimeixen.
El Consorci ha procedit a modificar diversos articles dels Estatuts i a renumerar-los,
alhora que s’ha eliminat la disposició transitòria segona i disposició addicional.
Quant a les modificacions, i amb la precisió referida a l’art. 8 que desprès es dirà, s’ha
de dir que, en essència, s’adeqüen als criteris aprovats per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona.
Segona.- Sobre el nou redactat de l’art. 8, s’ha de precisar el següent:
a)

b)

D’acord amb l’art. 1 dels Estatuts, el Consorci està constituït per 30 entitats
consorciades, nombre que s’adiu amb el que consta a l’apartat sisè de l’acord del
Ple de la Diputació de Barcelona de 30.10.2014.
La regulació de l’art. 8 disposa el següent:
“La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci.
Estarà constituïda per:

a) Diputació de Barcelona.- vuit representants, designats pel seu President.
b) Consell Comarcal del Maresme.- un representant, designat pel seu President.
c) Els Alcaldes dels Ajuntaments indicats en l’article primer, els quals podran
delegar l’acompliment de les funcions en un Regidor.”
Efectuat el recompte de membres que resulten, dóna un total de 37 representants, la
desagregació dels quals es correspon amb la representació anterior de la Diputació de
Barcelona (8 representants) i la dels ajuntaments que en formen part (1 per cadascun
dels 28 ajuntaments), a la qual s’ha afegit, amb la modificació dels Estatuts del
Consorci, 1 representant del Consell Comarcal del Maresme.
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la
Secretaria i la Intervenció.
Val a dir, finalment, que l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del
Consorci, adoptat per la seva Junta General en data 9.12.2014, va ser sotmès a
informació pública sense que es presentés cap reclamació ni al·legació al respecte,
segons consta acreditat mitjançant diligència del secretari del Consorci.
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En virtut de tot això, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Territori i Sostenibilitat, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovada per la seva Junta
General el 9 de desembre de 2014, les variacions afecten als art. 8, 10.1 i 14 a 27, que
es modifiquen, i a les disposicions transitòria segona i disposició addicional que se
suprimeixen, constituït per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Maresme, els Ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona,
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, El Masnou,
Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de
Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant
Pol de Mar, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i
Vilassar de Mar, d’acord amb el text refós que es transcriu a continuació:
“ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS DEL
MARESME
CAPÍTOL PRIMER
Disposicions generals
Article 1r. Els Municipis d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar,
Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró,
Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Sant Vicenç
de Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, la Diputació de Barcelona (com a
membre no usuari) i el Consell Comarcal del Maresme (com a membre no usuari), s’associen
voluntàriament i per temps indefinit per a la constitució d’un Consorci per a l’acompliment de les
finalitats que s’expressen en aquests Estatuts i d’acord amb la normativa de règim local vigent.
Article 2n. Domicili.- El domicili social del Consorci és el carrer de la Teixidora número 83,
08302 de Mataró.
Article 3r. Denominació, personalitat jurídica i competències.- El Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme tindrà naturalesa administrativa i personalitat jurídica
plena per a l’acompliment de les seves finalitats. En l’àmbit de les seves competències podrà
posseir, adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns, celebrar contractes,
establir i explotar serveis i en general realitzar tots els actes necessaris, d’acord amb el que
disposen els presents Estatuts i la legislació aplicable en cada cas, per a l’acompliment de les
finalitats que li són atribuïdes.
Article 4t. Finalitats del Consorci.- Les finalitats del Consorci són la construcció, conservació i
manteniment de les obres i instal·lacions d’una planta de tractament i eliminació dels residus i
qualsevol altra activitat que puguin derivar-se de l’esmentat tractament i eliminació. El Consorci
se subroga a l’activitat inicial de l’Ajuntament de Mataró amb plena transferència de drets i
obligacions.
Article 5è. Els terrenys i obra d’urbanització annexa de la planta de tractament de residus
compresos al projecte tècnic per a la seva construcció, originàriament propietat de l’Ajuntament
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de Mataró, i altres que pugin aportar-se posteriorment passaran al Consorci; els costos dels
quals es distribuiran entre els diferents membres del Consorci en la proporció establerta en
l’article següent.
Article 6è. 1. La quota de participació en la propietat de la planta, terrenys, obra d’urbanització i
instal·lació serà del 26,1117 per 100 per a la Diputació de Barcelona, equivalent a la seva
aportació en el cost total i quant als Ajuntaments en els percentatges que per cadascun
s’assenyali proporcionalment a la respectiva quota previsible d’utilització de la planta.
Aquesta proporció es fixa inicialment a la disposició transitòria primera dels presents Estatuts, i
serà revisable amb les condicions establertes al Reglament de Règim Interior que aprovarà el
Consorci.
2. Tot ens que s’incorpori com a nou membre al Consorci adquirirà la seva quota de
coparticipació a la propietat en raó de la quantitat de residus sòlids urbans aportats a la planta i
valorada en funció del valor patrimonial net de la planta, terrenys, urbanització i instal·lacions
en aquell moment; aquesta incorporació comportarà una disminució proporcional en la
participació dels ens consorciats que no siguin la Diputació de Barcelona, a fi i efecte que es
mantingui constant la proporció en què participi aquest membre.
3. En el cas que sigui necessària la realització de noves inversions cadascun dels membres del
Consorci participarà a la quantia d’aquestes a la mateixa proporció que resultaria de l’aplicació
prevista al número 1 d’aquest article, o les que resultin de les modificacions d’aquestes
proporcions previstes als presents Estatuts.
CAPÍTOL SEGON
Règim Orgànic.
Article 7è. Seran òrgans de govern del Consorci els següents:
a)
b)
c)

La Junta General
La Comissió Permanent
El President.

Article 8è. La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci.
Estarà constituïda per:
a) Diputació de Barcelona.- vuit representants, designats pel seu President.
b) Consell Comarcal del Maresme.- un representant, designat pel seu President.
c) Els Alcaldes dels Ajuntaments indicats en l’article primer, els quals podran delegar
l’acompliment de les funcions en un Regidor.
Article 9è. 1. Seran competències de la Junta General:
a)
b)
c)
d)

La modificació dels Estatuts.
La dissolució i liquidació del Consorci.
L’admissió i separació de membres del Consorci.
Autorització del tractament de residus d’altres entitats que no siguin membres del
Consorci, així com acordar les tarifes per a la prestació d’aquest servei.
e)
L’aprovació del programa anual d’actuació i dels plans i projectes d’obres i serveis.
f)
La censura i aprovació de comptes.
g)
L’aprovació de pressupostos, així com les seves modificacions.
h)
L’aprovació del Reglament de Règim interior i de Serveis.
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i)
L’adquisició, disposició i alienació dels béns i drets del Consorci.
2. La Junta General podrà nomenar un Gerent. Aquest nomenament haurà de recaure en una
persona especialment capacitada per a aquest càrrec.
Article 10è. 1. La Comissió Permanent estarà formada pel President i nou representants
pertanyents a la Junta General dels quals tres seran designats per la Diputació de Barcelona i
sis designats per la Junta General del Consorci entre els representants dels municipis que
constitueixen la Junta General.
2. Serà competència de la Comissió Permanent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Organitzar els Serveis Tècnics i Administratius.
Executar les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats per la Junta
General.
Nomenament, premi i correcció del personal tècnic i administratiu.
L’administració dels béns i drets del Consorci.
L’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de recursos i defensa
en els procediments incoats contra el Consorci.
La contractació d’obres i serveis i determinació del seu règim de gestió.
Delegar l’exercici de les seves funcions en el President o en els Vice-presidents.
Totes aquelles que se li deleguin per la Junta General, i les que no estiguin
atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.
Nomenament de dos Vice-presidents d’entre els seus membres.

Article 11è. 1. El President serà elegit per la Junta General d’entre els seus membres.
2. Seran atribucions del President del Consorci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Formar l’ordre del dia de la Junta General i de la Comissió Permanent.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions i
decidir els empats amb vot de qualitat.
Publicar, executar i fer complir els acords o dictar les disposicions particulars
que exigeixin el seu millor acompliment.
Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves
bases d’execució.
Ordenar els pagaments i donar compte de l’administració del patrimoni i de la
gestió del pressupost.
L’exercici d’accions i adopció d’acord per personar-se i oposar-se en assumptes litigiosos
en els quals el Consorci sigui demandat i fer executar i entaular tota mena d’accions i
recursos en assumptes civils, criminals, laborals, administratius i contenciosos
administratius, en cas d’urgència i donar compte a la Comissió Permanent en la seva
primera reunió.
Representar jurídicament i administrativament el Consorci podent conferir
mandats per a l’exercici de l’esmentada representació.
Facultar la delegació en els Vice-presidents de l’exercici de les atribucions
compreses en els apartats precedents.
Les que li delegui la Junta General o la Comissió Permanent en matèria de les
seves respectives competències.
L’adscripció del personal als diferents llocs de treball.

3. En el cas d’absència, malaltia o impediment de qualsevol mena, del President, el substituirà
un dels Vice-presidents, en el cas que existeixin.
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Article 12è. 1. El Consorci tindrà un Secretari i un Interventor, el nomenament dels quals
recauen en funcionaris habilitats per exercir les comeses pròpies del càrrec en algunes de les
Corporacions consorciades.
2. El Secretari del Consorci assistirà amb veu, però sense vot, a les sessions de la Junta
General i de la Comissió Permanent i redactarà les actes corresponents.
Així mateix, l’Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta General i de la Comissió
Permanent, amb veu i sense vot.
Article 13è. 1. La Junta General i/o la Comissió Permanent es constitueixen vàlidament amb
l’assistència d’un terç de llur nombre legal de membres que mai no pot ser inferior a tres.
2. Els acords s’adoptaran per regla general, per majoria simple dels membres presents. Hi ha
majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius.
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres per a
adoptar acords sobre les matèries següents:
a)
b)
c)

La modificació dels Estatuts.
L’admissió o la separació dels membres del Consorci.
L’aprovació d’operacions financeres o de crèdit i la concessió de quitaments o esperes, si
llur import excedeix del 5 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.
d)
L’alienació de béns, si llur quantia excedeix del 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost.
e)
Les altres matèries determinades per Llei.
Article 14è. 1. La integració d’algun altre Ajuntament o Organisme al Consorci s’autoritzarà per
la Junta General prèvia sol·licitud per escrit de l’entitat que ho desitgi, expressant els motius de
la seva voluntat de formar part del Consorci i aportant la certificació de l’acord de l’entitat
corresponent d’integració al Consorci, i acatament als seus Estatuts i altres normes
reguladores.
2. No podrà integrar-se efectivament al Consorci cap entitat fins que existeixi acord vàlid de la
Junta General, que ho aprovi, definint les condicions de la integració.
Article 15è. 1. El Consorci es dissoldrà per:
a)
Acord unànime de tots els que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuïtat del Consorci amb els restants membres.
c) Per impossibilitat legal de complir les seves finalitats.
2. L’acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels
béns pertanyents al Consorci i que hagi de realitzar-se l’adjudicació de les obres i instal·lacions
existents, que, en tot cas, haurà de respectar la proporcionalitat establerta a les quotes de
participació a la propietat.
Article 16è. 1. Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es
poden separar del Consorci en qualsevol moment atès que el Consorci no te assenyalada una
durada determinada.
2. El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim òrgan de govern del
Consorci.
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Article 17è. L’exercici del dret de separació d’un membre del Consorci es regirà per la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa.
Article 18è. 1. La retirada del Consorci d’algun dels seus membres s’autoritzarà sempre que
existeixi per fer-ho causa justa i estigui l’entitat al corrent dels seus compromisos adquirits i
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
CAPÍTOL TERCER
Règim econòmic-financer
Article 19è. Per a la realització dels seus objectius el Consorci disposarà dels recursos
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Productes del seu patrimoni.
Rendiments d’explotació i serveis.
Quotes d’usuaris no membres del Consorci.
Subvencions, auxilis i donatius.
Aportacions de les entitats integrades que s’estipula en els presents Estatuts.
Emprèstits, préstecs o d’altres formes de bestretes.
Taxes, contribucions especials i altres exaccions recollides a la legislació de règim
local.
Qualsevol altre que pugi correspondre-li d’acord amb les lleis.

Article 20è. 1. Els ingressos del Consorci s’anivellaran amb les despeses mitjançant una
aportació dels municipis, usuaris. En el càlcul de l’aportació anivelladora corresponent a cada
municipi, s’inclourà la constitució d’un fons d’amortització de les instal·lacions d’acord amb el
criteri de reposició.
L’assignació d’aquesta aportació per a cadascun dels municipis es farà d’acord amb la seva
proporció sobre el total d’escombraries tractades a la planta.
2. La Diputació de Barcelona en tant que organisme no usuari, no realitzarà cap aportació en
les despeses de manteniment, amortització, reposició, explotació o funcionament del Consorci.
Article 21è. Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica no ordinària
d’alguna de les entitats consorciades, requeriran la ratificació d’aquestes.
Article 22è. El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens consorciats en el
termini fixat per això. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el citat
termini el Consorci queda facultat per sol·licitar de l’il·lustríssim senyor Delegat d’Hisenda de la
Província, o de l’òrgan competent de la Generalitat, el pagament de l’aportació de l’ens deutor,
carregant-ho a les retencions de transferències que li corresponen, sense perjudici que el
Consorci pugui acordar el no tractament de les escombraries dels municipis afectats.
Article 23è. El Consorci portarà, independentment del que és preceptiu per aplicació de la
legislació sobre Règim Local, la seva comptabilitat ajustada al Pla General de Comptabilitat
pública vigent.
Article 24è. 1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, és
causa de dissolució que s’hagin complert les finalitats estatutàries del Consorci.
2. La Junta General del Consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar un liquidador.
A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del Consorci.
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3. El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a cada membre del
Consorci de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no està previst als estatuts, s’ha
de calcular la quota d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del
patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment és el que
disposen els estatuts.
A falta de previsió estatutària, s’han de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions
que hagi efectuat cada membre del Consorci al seu fons patrimonial com el finançament
concedit cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi
obligat, el criteri de repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut
durant el temps que ha pertangut al Consorci.
4. El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament de la
quota de liquidació en el supòsit en què aquesta sigui positiva.
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als estatuts, o a
falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els
objectius del Consorci que es liquida.
CAPÍTOL QUART
Règim jurídic
Article 25è. Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre el règim jurídic es
contenen a la legislació vigent i seran impugnades a la via administrativa i jurisdiccional.
Article 26è. La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la normativa
vigent en matèria de personal al servei de les Administracions Públiques.
Article 27è. De conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú el Consorci queda adscrit a la
Diputació de Barcelona degut a que aquesta Administració Pública és la que disposa del major
nombre de vots en els òrgans de govern del Consorci.
Disposicions transitòries
Primera.- La quota de participació de cada ens en la propietat de la planta, terrenys, obra
d’urbanització i instal·lacions és la que seguidament es detalla:

Entitat
Diputació Prov. de Barcelona
Alella
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Cabrera
Cabrils
Caldes
Calella
Canet
Dosrius
El Masnou
Malgrat de Mar

Quotes
Participació(%)_
26,1117
1,3875
3,3786
1,1847
1,9241
0,5948
0,8293
0,5639
3,8896
2,1288
0,8415
4,1173
4,1576
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Entitat
Mataró
Òrrius
Palafolls
Pineda de Mar
Premià de Dalt
Premià de Mar
S. Andreu de Llavaneres
S. Cebrià de Vallalta
S. Iscle de Vallalta
S. Pol de Mar
Santa Susanna
S. Vicenç de Montalt
Teià
Tordera
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

Quotes
Participació(%)_
23,5973
0,0720
0,9635
4,9946
1,4292
5,5170
1,4127
0,2989
0,1450
0,7137
1,3434
0,7833
0,5948
2,0008
1,7055
3,3189

Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació
dels Estatuts a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats.
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme.
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Es planteja ara la qüestió, doncs el dia de la Comissió Informativa no
ens havia arribat la informació que ens ha arribat des dels diferents municipis afectats
per aquest assumpte.
Voldria, en primer lloc, respondre a una de les qüestions plantejades pel diputat senyor
Garcia Cañizares, en el sentit que quan diem coses que no agraden, aleshores sembla
que és degut a què ens hem equivocat en el plantejament del contingut de l’assumpte
corresponent, i se’ns tracta amb una certa condescendència que no acceptem com a
vàlida. Nosaltres som conscients de totes les paraules que diem, sabem del que
parlem i no acceptarem més aquesta condescendència amb què ens parlen algunes
persones.
Respecte el punt concret de l’ordre del dia, relatiu al Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, també ho comentarem a la Comissió Informativa
de Territori i Sostenibilitat, però dir que ens abstindrem en la votació. Sabem que és
un tràmit que s’ha de fer respecte els Estatuts del Consorci per qüestions legals, però,
tanmateix, volíem posar sobre la taula la situació d’aquest Consorci el qual no compta
amb un inventari concret, que existeixen punts febles en la legalitat de la contractació,
en la gestió administrativa i en la dels creditors. Aquest Consorci compta amb una
infraestructura amb una vida útil de 10 anys i l’explotació d’aquesta s’ha realitzat
mitjançant una concessió administrativa de 15 anys de durada. En fi, hi ha diferents
qüestions, com per exemple, la ràtio d’endeutament que té aquest Consorci, entre
d’altres, que no veiem clares i que posarem en coneixement en la propera Comissió
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Informativa. Tanmateix la nostra voluntat era traslladar-ho a la sessió plenària tal i com
els diferents municipis ens ho havien fet arribar.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, de conformitat amb el quòrum previst
a l’article 47.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, amb els vots favorables dels Grups Convergència i Unió (14), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (10), Partit Popular (1) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania
(3) i l’abstenció dels Grups Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3); sent el resultat definitiu
de 40 vots a favor i 9 abstencions.
Abandonen la sala de sessions les diputades del grup Entesa, senyores Sevilla i
Oliveras i Pérez i Castaño, i el diputat del Grup PSC-CP, senyor Ballart i Pastor.
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).

La presidenta, senyora Conesa, diu: Suggereixo que, en l’exposició de les mocions,
les intervencions no s’estenguin més enllà de 5 minuts. Jo els avisaré tot i que vostès
poden administrar el temps de la manera que vulguin i desitgin. Proposaria tractar
conjuntament el debat polític d’alguna de les mocions presentades: respecte les dues
mocions relatives a la pobresa energètica i també respecte les mocions presentades,
d’una banda, pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya i pel Grup de Ciutadans,
en relació amb la resolució presentada el passat 27 d’octubre al Parlament de
Catalunya, i la moció que presenta el grup del PP sobre la convivència democràtica a
Catalunya, doncs tracten la mateixa temàtica.
1.- Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, de
pagament de tributs a l’Agència Tributària de Catalunya.
Atès el conveni signat el 19 de setembre de 2012 per l’Agència Tributària de Catalunya
i les quatre diputacions catalanes, pel qual es decidien a cooperar en la gestió dels
impostos locals a la web que connecta els portals informàtics dels organismes amb
tasques tributàries a Catalunya.
Atès l’acord de 20 de febrer de 2014 per a la creació de Tributs de Catalunya,
organisme que aglutina la gestió dels tributs de la Generalitat i de les diputacions
catalanes.
Atesa l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Associació de municipis per la
independència (AMI) en la sessió plenària del dia 1 d’octubre de 2015.
Atès l’informe de la Sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’administració local per la independència en relació amb la
legalitat del pagament dels impostos IVA i IRPF per part de les administracions locals
catalanes,
a
l’Agència
Tributària
Catalana
que
s’adjunta
http://www.municipisindependencia.cat/wp-content/uploads/2015/08/informe-pagament
impostos-Agencia-Tributaria-Catalana.pdf.
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Atès que el bastiment de la Hisenda catalana es considera la primera pedra de les
anomenades “estructures d’Estat”.
El Grup polític CUP-PA de la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Instar la Presidència de la Diputació de Barcelona perquè els pagaments a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de l’IVA i de l’IRPF es facin a
través de l’Agència Tributària Catalana.
2. Comunicar els presents acords a totes les treballadores de la Diputació de
Barcelona i els seus OOAA, a l’Agència Tributària Catalana, a l’Agència Tributària
Espanyola, a la FMC, a l’ACM, a l’AMI, al Departament d’Economia i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, a tots els consells comarcals de la província i als
311 municipis de la demarcació de Barcelona.
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Aquesta és una moció que ens fa especialment feliços, una moció que
explica en la part expositiva com s’han succeït els esdeveniments en el temps i
considerem, de la mateixa manera que ahir va fer la Diputació de Girona i que avui
mateix faran la resta de Diputacions catalanes, el fet que la Diputació de Barcelona
pagui els tributs directament a l’Agència Tributària de Catalunya és un pas més en la
construcció de les noves estructures d’Estat, de les quals la hisenda catalana és la
primera. No ens estendrem Simplement dir que, una vegada més, ahir el Tribunal
Constitucional va “tombar” l’article 4 de la constitució de l’Agència Tributària de
Catalunya. Mitjançant la resolució del Tribunal Constitucional es prohibeix a l’Agència
Tributària catalana que incorpori personal provinent d’altres Administracions. Entenem
que l’aprovació del pagament dels tributs directament a l’Agència Tributària de
Catalunya, duta a terme un dia desprès de la resolució del Tribunal Constitucional, és
un acte de desobediència que haurem de començar a encetar tots plegats.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Amb la brevetat que vostè presidenta ens ha demanat manifestem que la idea de no
pagar els deutes a qui ens dóna el 80% dels nostres ingressos, no sols no respon a
una norma legal, sinó que és bastant temerari. Si del que es tracta és de fer una
carteria que recapti i que desprès ho passi a l’Agència Tributària de l’Estat i és una
qüestió folklòrica, llavors votarem en contra de la moció, però no farem res més. Si
aquesta moció s’aprova i s’aplica, recorrerem allà on calgui amb l’ànim de defendre les
Lleis.
Tot seguit la presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Ciutadans-Partido
de la Ciudadania, senyora Sierra, qui diu: A nosaltres ens sembla curiós que, en un
moment en què una gran part de la societat està reclamant simplificar l’Administració,
es decideixi crear-ne de noves. Catalunya ja pateix sis nivells administratius, mentre
que a la resta d’Europa s’està intentant, en la mesura del possible, reduir les
administracions per tal d’estalviar despeses, aquí es volen dedicar a inventar-se de
noves. Considerem que no necessitem intermediaris, paraula que s’empra a la moció
presentada. Considerem que els ciutadans no han de pagar el fet que alguns vulguin
inventar-se un nou país. En aquest cas el cost estimat està prop dels 400 milions
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d’euros. Nosaltres no volem construir noves estructures d’Estat perquè ja tenim
aquestes estructures, per exemple, la Generalitat, els ajuntaments i fins i tot aquesta
Diputació són estructures d’Estat, en concret de l’Estat espanyol. No volem que els
diners passin per més mans perquè fa que el procediment encara sigui més opac.
Vostès, des del poder de dalt a baix, es van inventant les estructures d’Estat, però el
poble, les classes populars, no les recolzen. A la campanya de 2015 només 83
contribuents, dels 3,4 milions de contribuents existents, van presentar la seva
declaració de renda a l’Agència Tributària Catalana. A banda d’això, 77 particulars i
empreses han pagat tributs diferents a l’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya. Tot
plegat, suma un total de 160 declarants d’entre els més de 3 milions existents. Si es
parla d’ajuntaments, només 69 d’un total de 947, és a dir, ni els d’Esquerra
Republicana, tot i que el portaven al seu programa, ni els de Convergència ingressen
aquests diners a l’Agència Tributària Catalana. Això vol dir que s’està parlant del
0,06% dels contribuents catalans que han pagat a l’Agència Tributària de Catalunya.
És d’agrair que en la moció presentada no es parli del poble de Catalunya o de les
classes populars que sembla evident que són prou intel·ligents per saber què fer amb
els seus diners i no necessiten ordres des del poder.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: El nostre
Grup votarà a favor d’aquesta moció. No farem ni un sí tranquil ni un sí intranquil, ni
res per l’estil. Farem un sí normal, en el benentès que estem fent un gest simbòlic,
purament simbòlic. Això no repercutirà ni en la millora de les finances de la Generalitat
ni, el que ens hauria de preocupar més, en la millora de les finances dels ajuntaments.
El Conseller en funcions, Mas Colell, ha explicat que allò que cobra la Generalitat
diligentment ho transfereix a l’Agència estatal, per tant, no deixem de fer una moció
simbòlica. El nostre Grup, al mandat passat ho va fer i en aquest present ho tornaríem
a fer si fos necessari, considerem que l’aposta com a Diputació de Barcelona ha de ser
concretar aquesta idea dels tributs de Catalunya, uns tributs que garanteixin, sobretot,
una recaptació de qualitat, que donin una atenció social a la prestació d’aquest servei i
que porti a terme una lluita important contra el frau fiscal. Trobem a faltar en aquesta
moció la voluntat que Catalunya lluiti contra el frau fiscal perquè el frau no només és
una qüestió exclusiva de l’Estat espanyol, a Catalunya hi ha bastant frau fiscal i es
calcula que pot estar, fins i tot, al voltant dels 16 milions d’euros. Donarem suport a la
moció, la prioritat és aquesta, alhora que creiem que el debat en aquesta Corporació
hauria de cercar la fórmula per fer que els ajuntaments comptin amb unes millors
hisendes, que hi hagi per fi una Llei catalana d’hisendes locals que garanteixi el
finançament suficient dels municipis per poder prestar els serveis. Una darrera reflexió,
que és que hi ha una declaració, en relació amb els municipis lliures de paradisos
fiscals que, potser, s’hauria d’haver aprofitat per afegir-nos. Per tal de tranquil·litzar a
tothom, nosaltres entenem que el fet de tenir unes hisendes pròpies a Catalunya no té
per què tenir a veure, exclusivament, amb una visió d’un determinat model d’Estat o
amb una ruta independentista, té a veure amb una millora en la prestació dels serveis
públics i per això nosaltres defensem aquesta moció.
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Molt telegràficament. Punt número 1:
El PSC, el grup Socialista de la Diputació de Barcelona està a favor d’una major
autonomia financera de la Generalitat, és a dir, menys transferències i més ingressos,
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alhora que també d’una revisió del sistema de finançament que permeti la suficiència
que no tenim. Punt número 2: Ara per ara, aquestes iniciatives per a nosaltres són una
operació d’imatge i de propaganda, perquè no té efectes pràctics, doncs, com ja s’ha
dit, quan l’Agència Tributaria catalana rep aquests ingressos, el que fa és remetre’ls,
com no podia ser d’una altra manera, a l’Agència estatal. Punt número 3: Revisant la
resposta que va donar el Conseller Mas Colell, a una pregunta formulada pel Grup
Socialista del Parlament de Catalunya, respecte el cas d’Alella, s’explicà que la
Generalitat davant l’ingrés de recursos de tributs que no són competència del
Conseller Mas Colell, que no els gestiona, ho comunica directament a l’Agència
Tributària i transfereix aquest ingrés. I, punt número 4: Per poder gestionar tots els
impostos que es recapten a Catalunya, caldria tenir una Agència Tributària catalana
que comptés amb uns 7.000 efectius i avui per avui compta amb 400. Per tant, el que
cal és menys gesticulació i qui pensi que ha de treballar en aquest sentit s’ha de posar
mans a l’obra i no posar a funcionaris, a ajuntaments i a regidors i regidores en una
situació incòmoda. Per tots els motius exposats, nosaltres votarem en contra.
La presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Votarem a favor per dos
motius. En primer lloc, és veritat que és un acte que en el fons no té un element de
desobediència pràctica, ho sabem perfectament, té un element clarament reivindicatiu i
un element de posar-nos al costat de l’obediència de la legalitat catalana, doncs hi ha
un plantejament polític per part de la majoria del Parlament de Catalunya que el vol
endegar. Estem d’acord amb el fet que anem a crear estructures d’Estat i que, darrera
de cada estructura que s’intenta crear, senyora Sierra, quan diu vostè només
representa el 0,06% dels ciutadans de Catalunya, a l’Estat espanyol li deu de
preocupar alguna cosa. M’és indiferent el percentatge, l’Estat espanyol, davant de
cada cosa que intentem fer en aquest país de forma sobirana, actua i actua
judicialment. Els únics que estan agressius és l’Estat espanyol contra la voluntat de la
majoria dels ciutadans de Catalunya. Mitjançant la moció presentada s’està duent a
terme una acció reivindicativa, doncs tenim dret a poder recaptar els nostres impostos
mitjançant una Agència Tributària. Estic d’acord amb la CUP-Poble Actiu, en el sentit
de què benvinguda sigui aquesta moció, doncs amb el que va passar ahir encara té
més sentit que mai. Ja n’hi ha prou, doncs sembla que sempre hàgim de demanar
disculpes a l’Estat que està fent constantment que les nostres reivindicacions no
puguin prosperar. Tenim tot el dret democràtic per defendre les nostres idees i posarles sobre la taula. Sembla que estem davant d’un Estat enemic en contra de la majoria
de la població de Catalunya. Per això més que mai aquesta moció té sentit i li hem de
donar tot el recolzament.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia
Cañizares, qui diu: Convergència i Unió votarà a favor, doncs creiem que sí que cal fer
un conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya per garantir algunes qüestions. El
que s’està dient és pagar a través de l’Agència Tributària catalana per assegurar que
els terminis es compleixen i que ningú pateix pel fet que s’endarrereixi el pagament.
Demana la paraula el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu:
Res de propaganda i res de gesticulació. Hi ha moments en què els símbols són
importants i necessaris. Aquesta moció serà simbòlica, però és fer un pas endavant.
No es tracta de crear noves institucions, es tracta de crear i consolidar les institucions
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pròpies, les nostres institucions. En tot cas, vostè parla que l’Estat diu, l’Estat fa, en tot
cas assenyalar que el seu Estat no és el nostre Estat. El Grup CUP-Poble Actiu
presentarà mocions que impliquin la Diputació de Barcelona. Més enllà d’algunes que
puguin tenir caràcter simbòlic i polític significatiu, no ens dedicarem a presentar
mocions per salvar les balenes del Pacífic que segurament necessiten ajut,
presentarem mocions que impliquin la Diputació de Barcelona a fer coses, encara que
siguin petites coses, petites passes en la direcció que nosaltres considerem i és per
això que nosaltres prenem partit.
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa (4) i CUP - Poble Actiu (3) i el vot en
contra dels diputats assistents dels Grups Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (9), Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Cuidadania
(3); sent el resultat definitiu de 32 vots a favor i 14 vots en contra.
La presidència proposa debatre conjuntament les dues mocions sobre pobresa
energètica. En primer lloc es llegiran els dos textos, tot seguit es debatran i finalment
es votaran per separat.
La diputada senyora Sierra, portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la
ciutadania, pregunta si és possible votar punts separats, en referència a la moció
presentada pel Grup d’Esquerra republicana de Catalunya-Acord Municipal, ja que,
segons diu, en aquest cas el seu Grup votaria a favor d’un parell de punts de la moció.
La secretària general, senyora Mahillo, indica que això no és possible i tot seguit la
presidenta, senyora Conesa, contesta la pregunta formulada per la diputada senyora
Sierra, tot indicant que, tal i com ha assenyalat la secretaria de la corporació, interpreta
que no és possible votar punts per separat inclosos en una mateixa moció.
2.- Moció que presenta el Grup CUP-PA de la Diputació de Barcelona, per fer
front a la pobresa energètica.
La moció, una vegada introduïda una esmena “in voce” en l’acord segon (que
inicialment deia “crear una partida pressupostària específica” i ara dirà “Continua
dotant la partida pressupostària...”), té el tenor literal següent:
El passat 9 de novembre de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la
“Declaració d’inici del procés de creació de l’Estat català independent en forma de
República”. Dins d’aquesta declaració es va aprovar un annex, amb el títol “Mesures a
aplicar, per part del futur Govern, destinades a blindar drets fonamentals afectats per
decisions de les institucions de l’Estat”.
Entre els diferents punts que conformen aquest annex, n’hi ha un destinat a fer front a
la problemàtica de la pobresa energètica, amb el següent objectiu i el següent acord:
“Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur Govern desplegarà les mesures per evitar la pobresa energètica
aprovades a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar
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l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació”.
Aquesta Llei cedeix a l’Ajuntament la potestat d’emprendre la iniciativa per tal
d’intervenir entre l’empresa subministradora i la ciutadania afectada, amb l’objectiu de
garantir que cap persona quedi exclosa d’accés als aprovisionaments més bàsics per
a la seva subsistència.
Atès que la Diputació té com a objectiu el suport i l’assessorament als ajuntaments i,
tenint en compte que moltes d’aquestes institucions no disposen dels recursos
necessaris per poder actuar per fer complir la Llei aprovada en el Parlament.
Atès que, en els propers mesos, és quan la problemàtica de la pobresa energètica
suposa un major impacte sobre els ciutadans i les ciutadanes que la pateixen.
Per tots aquests motius, el Grup polític de la CUP-Poble Actiu proposa al Ple de la
Diputació de Barcelona l’adopció dels següents acords:
1. Elaborar urgentment un pla de suport als ajuntaments per tal que aquests disposin
dels suficients recursos per poder aplicar la Llei 24/2015, aprovada pel Parlament
de Catalunya.
2. Continuar dotant la partida pressupostària especifica de lluita contra la pobresa
energètica als pressupostos 2016
3. Comunicar els presents acords a tots els ajuntaments i consells comarcals de la
demarcació de Barcelona, a l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) i a les
empreses de subministraments (públiques, mixtes o privades) que presten servei a
aquests municipis.
3.- Moció que presenta el Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal de la Diputació de Barcelona, sobre els atacs del Govern de l’Estat a la
normativa catalana sobre pobresa energètica.
El 23 de desembre de 2013 es va aprovar el Decret-llei 6/2013 pel qual es modifica la
Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3
punts a l’art. 252-4)
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la
suspensió de la vigència i aplicació de la normativa.
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació
de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya.
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En aquesta llei:
-

-

L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de
vulnerabilitat
L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament
d’aigua, energia i gas
L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les
factures
La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de
subministraments bàsics a les unitats familiars que no poden complir els
compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat
o gas
S’inclou una disposició derogatòria sobre el Decret-Llei 6/2013 raó per la qual
el Tribunal Constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la
constitucionalitat de l’esmentat Decret

A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la
Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals
(Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei
és vigent des del 6 d’agost
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica:
1. Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat
2. S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció
prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3. Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims
4. Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts
necessaris del punt 3
5. L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Ha estat recentment, el passat mes d’octubre, que el TC ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’Estat sobre els articles de la Llei 20/2014
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i
18,2 i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per
aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat, de tal manera que
s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional. Durant
aquest termini, doncs, la llei serà vigent.
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Davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l’Estat de derogar
legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa
energètica, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Rebutjar enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que fa
referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta
endavant per pal·liar la pobresa energètica.
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a
les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica.
TERCER. Assumir el compromís que els programes socials de la Diputació de
Barcelona dirigits als ens locals de la demarcació contemplin de forma prioritària fer
suport a les famílies que es troben en situació vulnerable en termes de pobresa
energètica.
QUART. Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de
Catalunya per al seu coneixement i efectes.
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Rovira, qui diu: Bàsicament està tot reflectit al text de la moció. El 9 de novembre de
2015 el Parlament de Catalunya va aprovar la declaració de l’inici del procés de
creació de l’Estat català independent en forma de República. A banda d’aquesta
declaració, es va aprovar un annex amb diferents mesures de caire social i de pla de
xoc per fer front a la situació que viu actualment el poble de Catalunya. Entre les
mesures contingudes en l’esmentat annex hi havia una específica per garantir el dret a
l’energia, per fer front a la problemàtica de la pobresa energètica a través de fets
concrets. La Llei cedeix a l’ajuntament la potestat de prendre la iniciativa per intervenir
davant l’empresa subministradora d’energia amb l’objectiu de garantir que cap persona
quedi exclosa dels aprovisionaments més bàsics per a la seva subsistència, que
actualment s’estan donant. Entenem el paper que la Diputació juga en tot això, que la
Diputació té com a objectiu el suport i l’assessorament en els diferents municipis que
no tenen els mitjans necessaris per poder complir amb la Llei aprovada al Parlament i
entenem que cal que hi hagi una partida pressupostària destinada a fer front a
l’emergència energètica i a la pobresa energètiques viscudes al conjunt del territori.
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Respecte la moció presentada per la
CUP-Poble Actiu al punt segon que diu: crear una partida pressupostària específica,
dir que es continuarà dotant la partida pressupostària perquè en aquest moment, al
2015, ja existeix una partida específica per pal·liar la pobresa energètica. Demanaríem
aquesta esmena. Respecte la moció presentada per ERC-AM, molt lligada a la
presentada per la CUP-Poble Actiu, el que plantegem és que no té sentit que l’Estat
espanyol interposi un contenciós contra la voluntat sobirana del Parlament de
Catalunya de tirar endavant una Llei per promoure accions per pal·liar la pobresa
energètica. Defensem això en la nostra moció i demanem que es portin a terme les
accions necessàries per evitar la pobresa energètica i, sobretot, que es faci una
definició del que s’entén per pobresa energètica, quins mecanismes es poden activar
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per pal·liar aquesta pobresa i com fer un fons solidari, per part de la Diputació i d’altres
Administracions, per evitar la pobresa energètica als ciutadans, sobretot respecte
d’aquells que es troben en risc d’exclusió social.
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera,
qui diu: Les mocions que es presenten a la Diputació de Barcelona van dirigides a
esparracar el Govern, sobretot si és del PP. La moció presentada per ERC-AM poc li
importa la pobresa energètica, el que vol es esparracar el PP, el Govern, el seu
President, senyor Mariano Rajoy. No volem entrar en aquesta mena de jocs. La
pobresa energètica és un tema seriós i si es vol contribuir a pal·liar aquesta situació,
s’ha de fer seriosament. És cert que el Govern ha presentat un recurs i sempre es diu
que el Govern agredeix els ciutadans de Catalunya. Per cert, l’altre dia em vaig trobar
amb un ciutadà de Sant Pere de Torelló que estava enfadat perquè cada vegada que
no vol pagar l’impost de circulació vostè reacciona d’una forma agressiva i
desmesurada embargant-li el compte corrent. I estava tot emprenyat l’home. La
proposta feta per la Generalitat va abarcar a 800 persones d’un total de 100.000 a
300.000 persones que es considera que estan afectades per la pobresa energètica. En
lloc de mirar com resoldre el tema de la pobresa energètica, nosaltres estaríem
d’acord en destinar recursos econòmics als ajuntaments per pal·liar la pobresa
energètica, ens dediquem a presenten mocions per fer política de baix nivell i atacar el
Govern de Madrid, el Govern del PP. És una pena que en assumptes com aquest no
puguem arribar a fer mocions per a la ciutadania, per ajudar els ajuntaments, per
poder-nos afegir tots plegats. A nosaltres ens agradaria, perquè nosaltres no venim
aquí a fer política, doncs la fem als nostres ajuntaments, que és on ens presentem a
les eleccions. Aquí estem per retre comptes, justificar els costos de la Diputació, ajudar
els ajuntaments i ajudar a què la ciutadania visqui millor. Nosaltres ens abstindrem.
És una llàstima perquè si la moció s’hagués presentat d’una altra manera, hagués
pogut ser subscrita per tots els grups.
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciudadanía,
senyora Sierra, qui diu: Para Ciudadanos el derecho al agua y a la electricidad son
fundamentales. Tanto es así que creemos que deberían estar recogidos en la
Constitución y que fuera obligatorio que estuviesen presupuestados cada año para
que no acabase convertido en un brindis al sol, como ocurre hoy en día con el derecho
a la vivienda. Compartimos la preocupación de afrontar la pobreza energética, dicho lo
cual, no podemos votar a favor de una moción que comienza haciendo referencia a
la declaració de l’inici del procés de creació de l’Estat català independent en forma de
República. Esta declaración, al igual que la Ley 24/2015 de emergencia energética,
están suspendidas por el Tribunal Constitucional. Nosotros, tal y como hemos dicho en
otras ocasiones, no desobedeceremos las leyes. Pensamos que las leyes que no
gustan o parecen injustas se cambian con la fuerza de los votos, pero siguiendo las
reglas del juego. Les recuerdo que los mismos que han votado la declaración de
independencia han sido los mismos que después la han publicado en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Tenían una oportunidad fantástica para desobedecer, y no
lo han hecho, con lo cual a a dia de hoy la desobediencia se ha quedado en un mero
postureo. A ver si dan otros pasos, porque hasta ahora solo hemos visto reacciones
escolares. Podíamos haber votado a favor de la moción de Esquerra Republicana de
Catalunya en los puntos 2 y 3, pero por el punto número 1 no podemos votar a favor
de la moción propuesta. La Diputación de Barcelona tiene que adoptar medidas de
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protección que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de
aquellos que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social. Nosotros
siempre apoyaremos a la ciudadanía, pero nunca saltándonos las leyes.
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
Al nostre Grup hem decidit que votarem les mocions, sobretot, segons el que diguin
els acords proposats, doncs és la part que més ens interpel·la i que creiem que és la
més significativa. Potser en les exposicions de motius no sempre estaríem d’acord i
tampoc es tracta d’acabar fent esmenes a les exposicions de motius.
Els membres de la Junta de portaveus, el mes passat, van rebre, per part de la
secretaria de la Diputació, una moció sobre pobresa energètica aprovada en aquesta
corporació en el mandat passat, que fou una proposta impulsada pel nostre Grup en la
qual explicàvem quines eren les nostres idees.
Pel que fa a les mocions que avui es presenten tenen alguns dèficits, no ho negarem
però, tot i això, els hi donarem suport. Entenem que les mocions són millorables sobre
dues òptiques i creiem que caldria, com a mínim, reflexionar-hi.
Una: els responsables de la pobresa energètica són les empreses subministradores
que continuen facturant enormes quantitats de beneficis, que tenen seus estatals però
que algunes també tenen seu a Catalunya, i la principal actuació en l’àmbit de la
pobresa energètica hauria de ser apel·lar a la responsabilitat social corporativa
d’aquestes empreses subministradores amb l’objectiu que no puguin dur a terme cap
tall, cap intervenció, cap interrupció de subministrament a famílies que es troben en
una situació d’emergència social.
I la segona part que hauria d’haver estat millorat a la moció presentada, és el relatiu a
què no s’hauria de deixar tota la responsabilitat als ajuntaments, començant pel de
Barcelona i acabant pel de Sant Pere de Torelló, com institucions que assumeixen
totes les dificultats de les famílies per pagar els subministraments. Al final són els
recursos dels ajuntaments, els serveis socials municipals via recursos d’urgència, els
que paguen els beneficis de les empreses subministradores.
Litúrgies i moviments a part, ens sembla, en qualsevol cas, una aberració democràtica
que hi hagi un recurs sobre una Llei plantejada a través d’una ILP –Iniciativa
Legislativa Popular-, plantejada a través d’un procés democràtic i participatiu i que
compta amb un ampli suport polític. Així doncs, donat que estem d’acord amb el
plantejament de fons de la Llei, també ho estem respecte les mocions presentades,
en el benentès que correspon a la Diputació de Barcelona, sobretot, apel·lar a qui té
responsabilitat per lligar curt a les empreses subministradores alhora que també li
correspon vetllar pels interessos dels ajuntaments, que han d’ajudar a les famílies a
què no els hi tallin la llum. Per tant, hi votarem a favor.
Tot seguit la presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu:
Compartim en bona part l’expressat pel portaveu que m’ha precedit en el torn de
paraula. Donarem suport als acords i no pas a la part expositiva, doncs el bé
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superior cercat és combatre la pobresa energètica. A banda de les voluntats
sobiranes, a banda de les discussions, dir que tenim dos mocions però podríem arribar
a tenir fins a set mocions relatives a la pobresa energètica, una de cada grup polític
present a la Diputació de Barcelona. El que pensem és que el fet ha començat aquesta
setmana i hi ha gent que no pot esperar a aquestes picabaralles. L’objectiu és treballar
per poder combatre la pobresa energètica d’aquelles famílies que no poden pagar les
factures dels subministraments, que no podran pagar les factures per encendre la
calefacció. Hi ha una cosa que volíem dir, però el diputat senyor Funes s’ha avançat i
té tota la raó, perquè aquí correm a veure com solucionem el tema, ajuntaments,
diputacions i sinó ens porten al Constitucional però mentrestant hi ha tota una sèrie
d’empreses subministradores que quan acabi l’any segurament diran que han obtingut
més beneficis que l’any anterior i, mentrestant, les diferents Administracions estem
mirant qui paga la factura. Ens sembla molt bé dotar econòmicament els ajuntaments,
les diputacions, però en definitiva, s’ha de fer una altra mirada a aquest assumpte.
Segurament hauríem de demanar la responsabilitat a algunes empreses, com algunes
ja han començat a tenir com en el cas de l’aigua. Hem de demanar que a les
Administracions potser ens correspon posar una part de la factura, però a aquestes
empreses també els hi correspondria fer-se càrrec de l’altra part i a lo millor aquests
enormes beneficis que tenen es podrien reduir d’alguna manera i no caldria assumir
tota aquesta sèrie de factures impagades.
Dit això, demanar que per a altres ocasions, al nostre Grup ens agradaria no haver
d’aprovar dues mocions sobre la mateixa temàtica, doncs es podria incloure tot en una
i que en resultés una única moció amb acords que es puguin traslladar allà on calgui.
Els hi demano, si és possible pel futur. Seria fantàstic.
En tot cas, donarem suport a les dues mocions donat que el que ens importa és
combatre aquesta problemàtica amb totes les nostres forces.
A continuació intervé la diputada delegada de Benestar Social, del Grup CiU,
senyora Fandos, qui diu: El nostre Grup donarà suport a les dues mocions. Dir,
també, que estaríem d’acord si la CUP-Poble Actiu està d’acord amb l’esmena
proposada pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. Donarem suport perquè
compartim que la pobresa energètica és una prioritat, una prioritat entre els problemes
socials existents i dels més greus que ara tenim.
Estem d’acord en denunciar i rebutjar l’acció del Govern de l’Estat mitjançant la qual
impugna una legislació catalana que precisament el que fa és lluitar per combatre la
pobresa energètica. Senyor Riera, això sí que és seriós perquè vostès impugnant
aquesta llei el que estan fent és no permetre que es creï un fons econòmic de la
Generalitat per fer front als ajuts destinats a les famílies, qüestió que és molt important.
Estem d’acord amb el plantejament del Grup CUP-Poble Actiu en el sentit que s’ha de
fer un pla de suport a la Diputació de Barcelona. Però, a la Diputació el pla ja existeix i
el que es farà és reforçar-lo. El pla existeix perquè ja s’estava destinant un suport
econòmic molt important de la Diputació envers als ajuntaments per a què el
poguessin utilitzar com ajut directe a les famílies afectades que no poden fer front a les
factures de les companyies subministradores.

196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Estem d’acord amb l’expressat al llarg d’alguna de les intervencions, en el sentit que
no s’ha de tenir una política només de tipus assistencial, és cert, després ho veuran,
però també és cert que quan existeix el problema s’ha de resoldre i, per tant, els ajuts
s’han de donar.
Això es va fer mitjançant el Programa complementari de Garantia Social, 25 milions
d’euros que s’han donat aquest any i 10 milions que han estat aprovats avui mitjançant
el Programa Complementari de Suficiència Financera Local, que s’adreça directament
a la prestació de serveis socials, i entre els que trobem els ajuts destinats a combatre
la pobresa energètica com a despesa elegible. Seguirem en aquesta línia, augmentat
els recursos posats a disposició dels ajuntaments per donar suport als municipis amb
l’objectiu d’ajudar a les famílies que pateixen pobresa energètica.
Però, hem d’anar més enllà i ho farem mitjançant una acció preventiva. A la Comissió
Informativa ja es va explicar i els membres ja ho coneixen. Una nova línia de suport
tècnic preventiu a les famílies per millorar l’eficiència energètica de les llars. Amb
aquesta mesura s’empodera i s’educa en un consum responsable i eficient de les
energies. Aquesta línia s’ha fet mitjançant l’elaboració d’un estudi que presentarà una
diagnosi sobre la problemàtica a la demarcació de Barcelona, així com un recull de
bones practiques i d’accions per fer front a la pobresa energètica des del món local,
tenint en compte els diferents àmbits i agents implicats i promovent el treball
transversal. Hem començat al mes d’octubre endegant dues proves pilot que se sumen
a les que ja feien alguns ajuntaments, no som els primers. Hem començat al Consell
Comarcal d’Osona i a Vilanova i la Geltrú intervenint en 40 domicilis, 20 de cada
territori, on es duu a terme una auditoria energètica, s’instal·len gratuïtament elements
de baix cost d’eficiència energètica, bombetes de baix consum, vidres per a finestres,
regletes per a interruptors, temporitzadors, entre d’altres, i es donen pautes de consum
eficient alhora que s’avalua l’impacte de la intervenció realitzada. També portem a
terme l’assessorament tarifari d’ajustament de contractes a les necessitats reals de les
llars, realitzem tràmits amb les companyies subministradores per modificar la potència
o sol·licitar l’abonament social amb objecte de reduir les despeses, tot això per
prevenir i empoderar.
L’explicació donada correspon a la prova pilot efectuada. Al 2016 aquesta actuació ja
forma part del Catàleg de Serveis per a tots els ens locals de la demarcació de
Barcelona. Aquesta acció concreta s’anomena “recurs d’auditories i intervencions als
habitatges en situació de pobresa energètica”. L’acció descrita és duta a terme de
forma transversal, tot i que es coordina des de Benestar Social, intervenen Medi
Ambient i Habitatge. D’aquesta forma garantim una actuació integral.
La primera fase té un pressupost adjudicat de 500.000 euros: 100.000 euros surten de
medi ambient, altres 100.000 euros surten d’habitatge i 300.000 euros de benestar
social. Aquest pressupost queda ampliat amb una partida de 1 milió d’euros recollit al
Programa d’inclusió social. Si tot això funcionés, la previsió és que en 2017 s’ampliaria
anant encara més enllà, incloent més àmbits de protecció passiva, com per exemple la
instal·lació de persianes, canvis de finestres o, fins i tot, canvi d’electrodomèstics,
actuacions que es durien a terme en una segona fase, a l’any 2017.
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I per acabar dir que la Diputació té un important paper donant suport als ajuntaments,
també en el que és la relació amb les companyies subministradores. Per això també
ens proposem facilitar els acords amb les companyies subministradores per poder fer
front a la nova Llei. També ampliarem, com es demanava, els recursos per a què des
dels serveis socials es pugui posar en marxa la nova Llei que el que significa és molta
més feina pels equips professionals i aquí creiem que hi hem d’estar al darrere.
A continuació la presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: El que sí que
segurament és seriós, i molt seriós, és que quan el Govern del nostre país planteja
aplicar mesures per evitar que hi hagi pobresa energètica o per buscar-hi remeis, hi
hagi un Govern de l’Estat, sigui del color que sigui, que impugna judicialment i que
finalment la justícia acaba dient que no es pot dur a terme. Això sí que és
absolutament seriós. Aquí no s’intenta esparracar res, sinó que s’intenta portar sobre
la taula les evidències del que ens està passant. Senyor Riera em sap greu que
expliqui el cas del ciutadà de Sant Pere de Torelló, doncs, segurament els habitants de
Badalona deuen estar molt més contents de pagar l’Impost de circulació que els de
Sant Pere de Torelló a Badalona quan governaven vostès, segur.
Intervé, per al·lusions, el portaveu del Grup Partit Popular senyor Riera, qui diu: El
sentit de l’humor és de dretes, està vist. La diputada senyora Fandos s’ha dirigit a mi
en uns termes que crec que no ens mereixem. Vostè em diu a mi: això sí que és
important... El tema de la pobresa energètica, si s’hagués plantejat en uns altres
termes, segurament hagués pogut estar subscrit per tots plegats. Vostè sap, i ho
hauria de saber i si no ho sap li explico jo, que a Catalunya, del pla que va fer la
Generalitat, només es va poder aplicar a un 0,3% perquè les bases eren molt
restrictives. Si estan tocant castanyoles perquè no poden aplicar això. Estan més
contents que Chupito, que es diu vulgarment. La Generalitat va presentar informe
d’avaluació del primer any d’aplicació del decret? No ho va fer. Va aprovar abans del
30 de setembre de 2.014 el nou Decret? No ho van fer. Han establert que una
empresa no pot tallar el subministrament a una família abans de comunicar-ho als
serveis socials de l’ajuntament corresponent? No ho han fet. Ha complert amb les
resolucions parlamentàries sobre pobresa i pobresa energètica? No ho han fet. I
resulta que ara, dos anys després, el Govern català ha preparat un nou decret sobre
pobresa energètica, sense data prevista d’aplicació, sense data prevista. Dos anys
després, encara no hi ha fons per aquesta mena d’intervenció. Els únics fons existents
a Catalunya per combatre la pobresa energètica són els pertanyents als municipis,
aquest sí que hi son. La Generalitat balla sardanes perquè s’ha pogut aturar això i crec
que, fins i tot, es van posar d’acord amb el Govern de Madrid. Els ajuntaments sí que
tenen fons, però els demés no. Si presenten una moció en els termes que els hem dit
abans, llavors sí que votaríem a favor, però la moció presentada s’ha elaborat en
termes polítics purament, sense que interessi el més mínim la situació de pobresa
energètica que pateixen els ciutadans.
Es procedeix, tot seguit, a la votació de les dues mocions.
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En relació amb la moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de
Barcelona, per fer front a la pobresa energètica, i amb l’esmena proposada pel
Grup ERC-AM:
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 (9), Entesa (4) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra dels diputats assistents
de Ciutadans - Partido de la Cuidadania (3) i l’abstenció dels diputats assistents de
Partit Popular (2); sent el resultat definitiu de 41 vots a favor, 3 vots en contra i 2
abstencions.
En relació amb la moció que presenta el Grup Esquerra Republicana de Catalunya
– Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, sobre els atacs del Govern de
l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.
El Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats
assistents dels grups polítics de de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés (9), Entesa (4) i CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció dels diputats assistents
de Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Cuidadania (3); sent el resultat definitiu
de 41 vots a favor i 5 abstencions.
La presidència indica que seguint el que s’ha fet amb les dues mocions anteriors, es
debatran conjuntament les mocions 4 (presentada pels Grups del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans-Partido de la ciudadania)
i 8 (presentada pel Grup Partit Popular). Primer es donarà lectura als dos textos, es
debatran conjuntament i es votaran per separat.
4.- Moció que presenten els Grups Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés i Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la Diputació de
Barcelona, en relació amb la resolució presentada el passat 27 d’octubre al
Parlament de Catalunya per part dels Grups Parlamentaris de Junts pel SI i de la
CUP.
Atès que les eleccions del passat 27 de setembre van configurar un nou Parlament i
que la primera funció d’un Parlament elegit a les urnes és investir un nou president o
presidenta.
Atès que considerem que l’aprovació de la resolució presentada per Junts pel Sí i la
CUP constitueix un error polític molt greu des de la recuperació de les institucions
democràtiques.
Atès que la resolució esmentada suposa un greu risc per a l’autogovern de Catalunya
assolit, després de moltes lluites polítiques i socials, amb la recuperació de les nostres
institucions.
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Atès que la conseqüència final de la resolució posa en perill, també, la continuïtat de
Catalunya a la Unió Europea tal com diu el Tractat de la Unió Europea en el seu article
4.2. I com declara el Comitè de les Regions quan fa referència a aquest article,
“l’avenç d’una regió cap a la independència ha de ser considerat com un afer intern de
l’Estat afectat i recorda que en el cas que una regió obtingués la independència i
volgués integrar-se a la Unió Europea, hauria de presentar una candidatura oficial al
Consell i seguir el procediment d’adhesió de l’article 49 del TUE com qualsevol Estat
que volgués esdevenir un Estat membre de la UE”.
Atès que tots els nivells de les administracions i el conjunt de la ciutadania en un estat
democràtic com és el nostre són i han de ser els principals garants de la legalitat.
Atès que la Presidència del Parlament de Catalunya té l’obligació de representar la
pluralitat de la cambra en la seva integritat, i que considerem que les darreres
actuacions de la presidenta del Parlament, fent seguidisme de la proposta política del
president en funcions de la Generalitat, han posat en risc la imparcialitat de la institució
a la qual representa i el més elemental principi de separació de poders.
Per tots aquests motius, el grup del PSC-CP i de CIUTADANS - PARTIDO DE LA
CIUDADANIA de la Diputació de Barcelona proposa l'adopció dels següents acords:
1. Manifestar que el resultat de les eleccions del 27S no atorga un mandat democràtic
per a un procés unilateral cap a la independència. La victòria en escons de les
forces polítiques partidàries de la independència els habilita per governar, no per
trencar amb la legalitat. A més, cal tenir ben present que la majoria de ciutadans i
ciutadanes de Catalunya que es van expressar a les urnes no ho van fer en favor
de les candidatures que apostaven per la independència.
2. Manifestar que l’aprovació de l’esmentada resolució posa en greu risc la unitat civil
del poble de Catalunya i l’autogovern de Catalunya en el marc constitucional. La
seva aprovació pot situar definitivament la política catalana en un carreró sense
sortida del qual només se’n pot derivar un conflicte institucional sense solució.
3. Reiterar que no hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no
passi per un procés de diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces
polítiques catalanes i espanyoles.
4. Apostar per l’impuls d’una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes
federalistes que ja té incorporats i que clarifiqui les relacions entre les
competències de l’Administració general de l’Estat i les de les Comunitats
Autònomes i, especialment en el nostre cas, les de la Generalitat de Catalunya.
5. Denunciar la utilització instrumental, una vegada més, del món local en l’estratègia
de confrontació emprada en el procés unilateral cap a la independència.
6. Enviar aquesta moció al president en funcions de la Generalitat, a la presidenta
del Parlament de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a les presidències de les Diputacions catalanes i a les entitats
municipalistes.
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8.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona,
sobre la convivència democràtica en Catalunya.
Fa 37 anys, els catalans lliures i democràticament referendant la Constitució
Espanyola vam decidir, molt majoritàriament, constituir Espanya en un Estat Social,
Democràtic i de Dret.
Amb l’aprovació de la Constitució tots els espanyols no només ens vam dotar d’un
Estat democràtic basat en la llei com a garantia i la igualtat dels drets dels ciutadans,
sinó que es va reconèixer i garantir el dret de l’autogovern de les comunitats
autònomes.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya és l’instrument que consagra i materialitza el dret
d’autonomia i d’autogovern del que aquest Parlament és l’expressió més genuïna.
La creació i la consolidació durant les darreres tres dècades de l’Estat de les
autonomies ha estat l’èxit polític més important de la nostra Constitució. El grau
d’autogovern del que disposen les comunitats autònomes, i per tant, també Catalunya
és el més elevat de la seva història, i l’exemple més evident d’aquesta realitat és la
legislació que el Parlament de Catalunya ha aprovat des de l’any 1980.
El balanç és positiu tot i que es poden plantejar millores per continuar avançant en
l’aprofundiment de l’autogovern d’acord amb el marc legal.
Fa pocs dies s’ha constituït la XI legislatura del Parlament de Catalunya. La Cambra,
institució angular de l’autogovern de Catalunya i representant del pluralisme social i
polític de la societat catalana, està dotada de les facultats que el marc jurídic derivat
de la Constitució i l’Estatut li atorga.
El Parlament i tots els diputats que el conformem han d’exercir les funcions que tenen
encomanades d’acord amb la legitimitat democràtica rebuda. Una legitimitat, l’única
admissible en democràcia, que només existeix quan s’actua amb ple respecte i en
compliment de les normes democràtiques de les que ens hem dotat per regular la
nostra convivència pacífica.
La Cambra i els seus membres d’acord amb el jurament o promesa prestats en el
moment de la constitució d’aquesta legislatura han de respectar en tot moment la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia que són els marcs legals acordats entre tots els
ciutadans i dels que deriven l’autogovern de Catalunya i el mateix Parlament.
La Diputació de Barcelona davant dels que volen trencar la convivència pacífica a
Catalunya, abrogant-se una legitimitat fictícia, ignorant les més elementals normes de
la democràcia i de l’Estat de Dret, hem de manifestar el nostre compromís amb les
normes democràtiques, amb el nostre Estatut i amb la nostra Constitució.
El desembre de 2011, el President de la Generalitat en una entrevista televisada
descartava encetar cap procés de les característiques que avui ens ocupa, atès que
comportaria una divisió de la societat catalana, i efectivament avui podem comprovar
com no només s’ha dividit la societat catalana, si no que són moltes les famílies que
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estan patint aquesta divisió en les seves relacions. Tampoc podem ignorar que l’origen
de moltes famílies catalanes està a la resta d’Espanya, de manera que la voluntat de
ruptura expressada per diferents formacions polítiques suposaria la separació de
generacions i de famílies.
En un altre ordre de coses, la situació de crisi econòmica i financera que hem patit els
catalans, com la resta d’espanyols, durant els darrers vuit anys, ha significat que
moltes persones pateixin les conseqüències d’aquesta situació. De la mateixa manera
les administracions han vist molt notablement reduïts els seus recursos per fer front a
les situacions d’emergència que massa sovint s’han presentat.
No deixa de ser contradictori, que, per segona vegada consecutiva, a l’inici d’una nova
legislatura parlamentaria, s’estableixin unes prioritats polítiques, que en rés beneficien
al conjunt de catalans, ni aborden els problemes quotidians que pateixen: l’atur, la
pobresa, i la qualitat dels serveis públics, resten, per a les majories parlamentaries,
objectius secundaris, quan aquests haurien de ser el principal motiu i objecte de l’acció
política.
És per aquests motius que el Diputat Portaveu del Grup del Partit Popular Ramon
Riera Macià formula la següent MOCIÓ i proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Únic.- PROCLAMAR QUE:
a) en la seva activitat, la Diputació de Barcelona, i la de la resta d’institucions
catalanes, inclòs el Parlament de Catalunya, s’ha d’ajustar al marc
constitucional i estatutari i a la resta de l’ordenament jurídic i en aquest sentit
manifesta solemnement el seu compromís amb la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, normés democràtiques que garanteixen els drets i
la igualtat de tots els catalans.
b) els efectes de persistir en l’intent de separar Catalunya de la resta d’Espanya,
és un motiu de divisió entre la societat i les famílies catalanes, i una amenaça
als sentiments de la majoria de catalans, que també ens sentim espanyols, i
que, especialment al llarg dels darrers anys hem compartit aquests sentiments
amb normalitat i naturalitat.
c) que atès que encara són molt els catalans que pateixen les conseqüències de
la crisi, cal prioritzar els esforços i recursos en garantir el suport a les persones
i a les famílies que es troben en situació més desfavorida.
d) que és imprescindible reorientar l’acció del Govern de la Generalitat, per tal de
garantir que els serveis públics essencials, entre els quals l’ensenyament i la
sanitat, es presten amb la qualitat i els mitjans necessaris.
e) que exigim el pagament dels deutes que té la Generalitat de Catalunya amb els
ens locals catalans.
f) que cal abandonar el procés independentista i la política de separació i
confrontació entre catalans i apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal,
amb tots els catalans i el Govern d’Espanya com a via per a assegurar la
convivència pacífica i democràtica.
g) que la nostra prioritat ha de ser assegurar la convivència pacífica i democràtica
per tal de garantir els nostres drets i la recerca de sinergies conjuntes per a
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treballar en un objectiu comú: la consolidació de la sortida de la crisi i contribuir
a generar un clima propici per al creixement econòmic per a la creació de llocs
de treball, com a millor camí per a la lluita contra la pobresa, tot garantint els
serveis socials, un ensenyament i una sanitat de qualitat.
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: També intentant resumir
al màxim, perquè, a més a més, tothom ha pogut llegir la moció i, a més, s’ha fet ara
lectura dels acords. Però d’una banda recordar que el 27 de setembre es van produir
unes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquestes eleccions van configurar un nou
Parlament i nosaltres entenem, i fins ara tothom havia entès exactament el mateix, que
la primera funció, la primera responsabilitat del Parlament és escollir un President de la
Generalitat que pugui conformar també el seu Govern. El resultat de les urnes, el que
habilita precisament és per fer exactament això. Abans que s’hagi produït l’elecció del
President i la formació d’un Govern que pugui governar durant tota aquesta legislatura,
el que s’ha fet és l’aprovació d’una resolució per part del Parlament, presentada en
aquest cas per Junts pel Sí i per la CUP, que considerem que és un greu error polític,
segurament el més greu des de la recuperació de les institucions democràtiques.
Moltes vegades ens sentim, i segurament això no ho diu la moció, però ens sentim que
què és més important si la democràcia o la legalitat, si la legalitat a la democràcia, si la
democràcia és un bé superior a la legalitat?. I, al final, nosaltres el que acabem dient
és que la democràcia no s’entén sense la legalitat. Precisament el que ens garanteix la
democràcia és la legalitat, que van de la mà. Que la democràcia és legalitat, que la
legalitat és democràcia. Que en qualsevol cas, hem vist, no només en aquestes
eleccions, sinó en passades, que qualsevol idea dintre dels valors democràtics es pot
defensar, i per tant, vam veure candidatures que defensaven la independència i la
desconnexió, precisament, es van poder presentar amb total normalitat i la ciutadania
es va poder expressar i es va poder expressar per una candidatura o altra i nosaltres,
a més a més, respectem que això pugui ser així. Però a partir d’aquí el que no es
poden fer són lectures errònies. La primera lectura errònia és que el resultat, tornem a
dir, habilita per escollir un President, per formar un Govern i per governar, que falta
ens fa. Però no ens habilita per fer aprovacions de resolucions que estan al marge de
la legalitat. Que la legalitat es canvia. Quan en democràcia un té majoria, és que la
legalitat es canvia, per tant no hi ha cap problema. Hi ha maneres, hi ha processos i ha
formes de les que ens hem dotat, hi ha normes per canviar aquesta legalitat, per tant,
quan un té majoria, aquesta legalitat es canvia, no cal saltar-se-la. I bé, per aquets
motius, nosaltres, pel que hem portat aquesta moció, és per això, per manifestar el que
jo acabo d’explicar ara mateix, que el resultat habilita per una cosa, però no habilita
per l’altra i, a més a més, el risc de la fractura social que això pot suposar. I no ho
diem només per Catalunya, sinó a més perquè aquests processos quan s’han donat
en altres països, i un és l’exemple del Canadà i el Quebec, quan no hi ha una majoria
àmplia suficient el que pot produir és una fractura social i, per tant, molt de compte
amb tot això, que per nosaltres, i això sí que va en el nostre ADN, doncs d’aquí no
sortirem, d’aquesta situació, d’aquest conflicte d’un país que ara mateix no té
President, no té Govern; no en sortirem si no apliquem molta dosi de diàleg, de
negociació, i ja no dic de pacte, que també ho creiem, però com a mínim el pacte serà
o no serà possible, però abans ha de passar una cosa que encara no hem vist, que fa
molt de temps que no veiem i és seure en un taula a pactar, a dialogar i a negociar,
com a mínim. El que no podem fer és aquella llista de greuges, de veure qui la fa més
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grossa per veure com és possible no entendre’ns per mai més. Tots aquests motius a
nosaltres ens han portat a entrar aquesta moció a la qual després també es va sumar
Ciutadans, i també agraïm el suport a la mateixa. I, evidentment, a banda de
proponents, també votarem favorablement a aquesta moció.
A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadania,
senyora Sierra, qui diu: Simplement, nosaltres la vam llegir, estàvem bàsicament
d’acord amb tot, per això no hi vam fer esmenes ni res, amb la qual cosa jo penso que
la senyora Díaz ja ho ha defensat prou bé i que estem tots molt cansats i que
segurament m’agrairan que no digui res més.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: És
una llàstima que no haguem pogut presentar una moció conjunta en un tema que en el
fons estem d’acord varis grups en aquest plenari, però en qualsevol cas, per no entrar
en discrepàncies, que jo crec que són mínimes, sí hi ha una resposta al que es va
aprovar el dia 27 d’una moció que es va aprovar aquí. Nosaltres considerem que la
principal actuació que ha de tenir un polític és respectar les lleis, perquè així ho fem
nosaltres amb els nostres ciutadans, els obliguem a respectar aquelles lleis que els
apliquem i si no les accepten, si no les respecten emprem mètodes coercitius, del tipus
que siguin. Per tant, el primer que ha de donar exemple és el polític i més quan un
polític no té la força de la raó, perquè aquí es van fer unes eleccions en les quals
tothom esperava, una part dels sobiranistes, dels separatistes, esperaven guanyar
aquestes eleccions de forma rotunda. No les han guanyat, perquè han tret un
percentatge de vots que no supera un 50% i perquè, a l’altra banda, hi havia uns
electors que van votar una opció clarament antiindependentista i una opció que no es
defineix com a independentista encara que pugui estar a favor d’una consulta, però
que no es defineix com a independentista. Per tant, han d’administrar i s’han
d’administrar aquests resultats que es van produir en les eleccions de setembre. Lo
altre és entrar en una confrontació absurda a Catalunya, que ja hi hem entrat i que
serà molt difícil de recuperar una altra vegada el clima que hi havia fa 10 o 15 anys;
serà molt difícil de recuperar i entre tots hem d’intentar posar una mica de seny en tota
aquesta història del sobiranisme, que al final està demostrant que les mateixes
opcions que van a favor del sobiranisme tenen 3 banderes, 3 presidents, no es posen
d’acord per fer Govern i porten 2 mesos donant-li voltes aviam com ho arreglem això.
Per tant, doncs, jo crec que estan donant un exemple bastant negatiu per la ciutadania
de Catalunya i convé recordar que la principal obligació d’un polític és complir les lleis.
Nosaltres ens abstindrem a la moció del PSC i Ciutadans i votarem a favor de la
nostra.
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui
diu: Nosaltres, òbviament, votarem en contra de les dues mocions. Per contestar
ràpidament ara el senyor Riera, dir que l’exemple negatiu que es dóna al conjunt del
poble és aplicar lleis com la llei mordassa, que és una llei que criminalitza les persones
que es mobilitzen en contra d’una situació injusta, tant d’una situació econòmica com
patriarcal injusta, que criminalitza les persones que passen gana, per tant, no sé jo si
realment l’exemple negatiu l’estem donant el poble, que estem sortint al carrer i que
estem votant i que estem exercint el nostre dret a ser poble. D’altra banda, la
declaració que es va aprovar al Parlament de Catalunya parteix de la base que sí que
hi ha una majoria d’escons de les forces independentistes en el sí del Parlament de
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Catalunya. Mai tanta gent havia parlat tant dels percentatges de vots en unes
eleccions. Si parlem de percentatges, parlem també del percentatge de gent que va
votar l’actual Constitució espanyola, que no permet al poble català ser lliure, que és un
5 % de la gent actual i del poble actual que va votar aquesta Constitució espanyola.
Per tant, no fem demagògia sobre percentatges sense donar tota la informació. D’altra
banda, sí que hi ha una voluntat clara que s’iniciï un procés per a la creació d’un Estat
català, per això s’està donant un període de 18 mesos per tal de començar a construirlo. També, alhora, per nosaltres és fonamental que s’obri un procés constituent
ciutadà, que sigui nítidament participatiu, que sigui obert, que sigui integrador, i que,
de fet, inclou bastantes de les mesures, en l’annex que es va aprovar també en el si de
la declaració, mesures que després el Partit dels Socialistes de Catalunya i de
Ciutadans presenten en una altra moció. Per tant, un annex també que recordem que
un altre partit com Catalunya sí que es pot, que aquí seria Entesa, tampoc van votar a
favor, tema que no acabem d’entendre, si tothom estem tant per la classe treballadora
i per pal·liar les desigualtats socials existents. D’altra banda, amb els diferents punts
que es van aprovar en aquesta declaració, que creiem que s’està reforçant i que s’està
obeint la voluntat del poble que va decidir votar independència, que vol independència,
però no només com un canvi de marc territorial, sinó per assolir una vida digna per
totes les persones, i per tant, es posen sobre la taula diferents mecanismes de
participació, diferents mecanismes per construir un procés constituent, per construir un
pla de xoc que posi rumb a una societat més justa pel conjunt del poble català que
porta molts i molts anys lluitant, malgrat el partit de Ciutadans encara ens digui que
superem això del 1714 i la nostra memòria històrica. Per tant, nosaltres creiem en el
nostre poble, creiem en la memòria històrica, i per tant, ens reivindiquem com a poble i
seguirem lluitant, malgrat els pesi i malgrat no vulguin acceptar que hi ha una majoria
que vol la independència i que vol un canvi social a Catalunya.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Mirin,
nosaltres som una coalició municipalista, cent per cent municipalista. Vol dir que ens
interessa sobretot venir aquí a intentar parlar de les qüestions que tenen a veure amb
el món local, amb la Diputació i amb la vida de la gent dels nostres municipis. Per tant,
aquest tipus de mocions ens generen incomoditat, perquè al final estem fent un joc
que no correspon a aquesta institució. Evidentment tenim opinió i podem fer un debat
de moltes coses, de la moció d’abans també. Puc recordar què va votar cadascú al
Congrés dels Diputats en relació amb la pobresa energètica, però no ho he fet. També
puc recordar què ha votat cadascú al Parlament de Catalunya en relació amb moltes
coses. Tampoc ho he fet. Correspon, jo crec, parlar d’això. En aquest sentit, ho dic i ho
diem amb convicció, us demanaríem als 2, 3 grups proposants de les mocions que les
retiréssiu. Creiem que no correspon aquest debat i, segurament, estic abusant de la
confiança i de les meves funcions, però crec que no correspon aquet debat avui a la
Diputació. Sobretot perquè, a més, són unes mocions que eren reactives a una altra
moció que se suposava que igual es presentava i que al final no es va presentar i que
va quedar a la Junta de Portaveus. Aquello de la parte contratante i aquestes coses.
Tinc la sensació que no correspon fer aquest debat i si heu decidit fer aquest debat, la
nostra posició serà de no en els dos casos. No creiem que s’hagi d’abordar aquest
debat perquè, sobretot, una de les coses que diu buscar les mocions, que és evitar
que es generi fractura social, creiem que el que estem fent avui aquí és fomentant més
fractura social, i això ens preocupa enormement. I enormement també ens preocupa
que un grup com el Partit Popular, que ha fet el que ha fet aquests quatre anys de
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majoria absolutíssima en el Congrés dels Diputats i, per tant, en un Govern d’Espanya
que ha fet el que ha fet, ens vingui a parlar de fractura social i de convivència
democràtica. Ens sembla una mica greu, però és que vostès no han complert l’Estatut,
han fet la LRSAL, han fet la llei mordassa, han retallat drets i llibertats a tort i a dret.
Per tant, a mi em sembla que fractura la convivència no poder dir-li a una família, entre
altres coses, que no tinc manera de dir-li a la companyia de la llum que no li talli la
llum. El que hem parlat abans. Per tant, crec que no corresponien les dues mocions,
en votarem en contra. I demanem, fem un prec que els debats de la Diputació
sobretot i eminentment tinguin a veure amb qüestions que afecten el món local i les
competències de la Diputació.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, responent només a una
petita qüestió a Entesa i a l’Arnau. A vegades hi han debats en les mocions que a
vegades van més enllà del món local, és a dir, quan vostès, Entesa, ens plantegen un
debat sobre la problemàtica del poble sahrauí, que nosaltres n’estem totalment
d’acord, va més enllà de les funcions del que és purament el món local. Per tant, hem
de preveure que com a institució, aquest tipus de debats de mocions pot passar, pot
ser-hi. I és absolutament democràtic i lícit i lògic. Entrant en el fons de la qüestió, jo els
diré una cosa al PSC, al Partit Popular i a Ciutadans: els programes electorals que van
presentar Junts pel Sí i la CUP, eren legals? Primera qüestió. Aquests programes
definien clarament la voluntat d’anar cap a la independència del poble de Catalunya
per part de la CUP i de Junts pel Sí. I ningú va recórrer contra aquests programes
electorals, ningú, ni l’Estat no els va recórrer, ni cap ciutadà del país va recórrer contra
aquests programes electorals. I aquests programes electorals van ser recolzats
democràticament per la majoria dels ciutadans de Catalunya. I quan dic majoria, és
que, és clar, mirin, en tot cas hi ha una majoria parlamentària, i en un context en el que
es deia clarament que volíem anar cap a la independència, el suport va ser
impressionant. Les mocions que vostès plantegen són mocions que, és clar, la
portaveu del Partit Socialista deia: “si es vol canviar la legalitat, faci-ho, vagin allà,
vagin al Congrés dels Diputats i canviïn la legalitat”. Escolti’m, Catalunya, el Principat
de Catalunya aporta al Congrés dels Diputats uns cinquanta i escaig de diputats,
enfront el conjunt de la cambra de representants que és de 350. Per tant, encara que
tots els catalans i catalanes votessin a favor de la independència, o associacions
polítiques per la independència, al Congrés dels Diputats, mai no arribaríem a ser la
majoria dels parlamentaris per poder decidir lliurement quin futur volem, per tant fer un
referèndum d’autodeterminació. A excepció de la candidatura Podemos, que sembla
ser que és l’única candidatura que en aquests moments recolzaria aquest dret. Per
tant, fixi’s, vostès, el Partit Socialista de Catalunya, ens estan dient amb la proposta
que han presentat conjuntament amb Ciutadans: anem a una reforma constitucional
per anar a un model federal. I jo els pregunto: I per què no pot haver-hi el dret
democràtic de poder anar cap a la independència? Per què no es pot defensar el dret
democràtic que els ciutadans de Catalunya diguin si volen l’estatus quo actual, volen el
federalisme o volen la independència. No, vostès ens situen només en un model
possible federal. Jo els diria, dirigit al Partit Popular, la confrontació civil a Catalunya
qui la promou? Aquells que hem actuat democràticament, pacíficament, reivindicant
les nostres idees, que no hem trencat un sol vidre en aquest país, que l’hem defensat
per les urnes, que no hem demanat mai que s’actuï agressivament contra l’Estat
espanyol, o aquells que han enjudiciat Consellers de la Generalitat, al President de la
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Generalitat de Catalunya, o bé aquells que han imposat quatre tipus de processos
judicials contra el món local a Catalunya. Per què la guerra de banderes qui l’ha
començada? La majoria de pobles i ciutats de Catalunya no tenien la bandera
espanyola des de fa anys. Les actuacions que està fent la delegada del Govern
espanyol a Catalunya, que per cert, Ciutadans, aquesta sí que és una administració
que podríem dissoldre, perquè no serveix per res. Qui ho ha fet això? Doncs ho ha fet
el Govern de l’Estat espanyol. Qui ha interposat contenciosos contra el dret democràtic
de la sobirania dels ens locals d’aquest país, per dir que s’adhereixen a l’AMI,
l’Associació de Municipis per la Independència, qui l’ha interposat? El Govern
espanyol. Qui ha interposat contenciosos per una declaració política de territori català
lliure? Més de 30 ajuntaments afectats. L’Estat espanyol. Per tant, no ens doni lliçons
de democràcia. L´única cosa que us vull dir és, senzillament, deixi’ns votar. Som
capaços de fer el que calgui per a una sola cosa: el dret democràtic com a poble a
poder decidir el nostre futur votant democràticament. És l’única cosa que els
demanem. Per tant, la nostra posició, evidentment, serà en contra de les dues
mocions.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Intervinc breument per anunciar que votarem desfavorable a la
presentada pel Partit Popular, i desfavorable amb dues abstencions a l’altra
moció presentada pel Partit dels Socialistes i Ciutadans. Bé, s’ha fet molt de debat
i una de les coses que demanen les mocions és diàleg. Som aquí per uns motius que
cal recordar. No sé per què encara hem de recordar com hem arribat a la situació que
estem vivint a Catalunya. Vaig una mica endarrere. Catalunya va proposar fa uns anys
un nou Estatut, un nou Estatut que el President de torn del Govern de l’Estat d’aquell
moment va dir que l’aprovaria al Congrés i Les Corts de la mateixa manera que
l’aprovés el poble de Catalunya. I el poble de Catalunya va votar en referèndum un
Estatut que l’Estat es va carregar. I recordo que hi ha frases tan desafortunades com
“passar el ribot” o “estar encantat que es retallessin moltes de les competències”. I els
recordo, al Partit Popular, que es van passar per tota Espanya recollint signatures per
anar en contra de l’Estatut que havien aprovat els catalans. Per tant cal recordar la
primera fase d’aquest emprenyament dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Però
és que poc després vam anar a demanar que estàvem en una situació de
desavantatge respecte dels diners que pagàvem i els que rebíem, vam parlar de
concert econòmic, de pacte fiscal, vam arribar a Madrid i va ser un no, sense diàleg.
Per tant, reclamem diàleg, però dues vegades manca de diàleg. I la darrera cosa:
abans d’arribar a les eleccions al Parlament de Catalunya, és que Catalunya estava
demanant poder consultar als ciutadans, via referèndum, quina opinió en tenien i què
volien ser. Si volien ser un país independent dintre de l’Estat espanyol, si volien ser un
país independent o si volien formar part de l’Estat espanyol. També aquesta proposta
de referèndum va ser denegada. La senyora Díaz a la seva intervenció parlava del
Quebec. És que al Quebec van fer això, van permetre als ciutadans que opinessin si
volien ser o no membres del conjunt del Canadà. Per tant, hem demanat això durant
tots aquests anys. Hem posat el diàleg damunt de la taula sempre. I ara seguim
demanant diàleg per acordar de quina manera aconseguim la desconnexió de l’Estat
espanyol. També és impossible. És evident que les normatives són les que són, però
també és evident que les revolucions dels ciutadans són les que fan que canviïn
realment la normativa i les lleis. I a Catalunya s’està vivint, els sembli bé o no, una
revolució ciutadana en favor de ser un país independent. I els representants polítics
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hem de ser sensibles, hem de ser permeables i posar a la veu de les institucions allò
que els ciutadans demanen. No voldria acabar d’una manera estranya, però la
Constitució espanyola té dins del seu text i a la part inicial una frase que parla de la
unitat indivisible de la nació espanyola. Segurament serà conseqüència de la situació
que estàvem vivint en aquell moment a l’Estat espanyol i a la època constituent, però
em fa pensar sovint que moltes de les coses que no entenia fa quaranta anys, quan va
morir el dictador, ara les recordo, dramàticament algunes i altres les entenc i potser
ara entenc què volia dir: “todo queda atado y bien atado”.
Intervé de nou la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la ciutadania, senyora
Sierra, qui diu: “La verdad es que yo había pedido la palabra por alusiones y
especialmente por las alusiones de la senyora Maria Rovira, que casualmente en una
Junta de Portavoces insistió que estas reuniones debían ser muy largas, que para algo
nos pagaban el sueldo, y se ha ido. Seguro que por motivos más que justificados. En
todo caso, como se leerá seguramente el acta, voy a responderle por alusiones. Ha
hablado del 5% de personas que votaron la Constitución. Y qué tanto por ciento de la
población alemana votó la ley fundamental que ni siquiera se ha sometido a
referéndum para el pueblo y la votaron los políticos?. Y además, Baviera jamás ha
votado, porque la acepta, esta ley fundamental. ¿Y Estados Unidos? ¿Y Francia?
Cuantas personas han votado sus constituciones? Habla de en qué situación se
aprobó la Constitución española. ¿En cuál se aprobó la ley fundamental alemana? Y a
nadie en Alemania se le ocurre cuestionar esa Constitución, que por cierto, es donde
se inspiraron para hacer la Constitución española. Con respecto a ese artículo sobre la
unidad indivisible de la nación española, nada nuevo bajo el sol, es lo que tienen
prácticamente todas las constituciones. Con respecto a las alusiones de la señora
Rovira, yo no suelo decirle a la gente lo que tiene que hacer o dejar de hacer, con lo
cual me parece estupendísimo que ella y su grupo reivindiquen todas las memorias
históricas que les apetezca. No recuerdo haber dicho nunca nada en sentido contrario.
En el Pleno anterior lo único que dije es que a mí me llamaba la atención que no se
hablara en contra de las penas de muerte que firmó Lluís Companys o que, por
ejemplo, no se hablara en todos los festejos de 1714 que en 1705 Barcelona fue
bombardeada, precisamente, por los austracistas porque Barcelona era borbónica,
luego que cada cual reivindique la memoria que quiera, como no podría ser de
ninguna otra manera.
Con respecto a lo de las mayorías; la mayoría de personas de Cataluña votaron
partidos que no llevaban en su programa la independencia, y yo no puedo interpretar
lo que la gente quiere o no quiere, yo sólo puedo coger los programas y ver si llevan
independencia en su programa o no. La mayoría de personas en Cataluña, y que
conste que cuando se hacen los tantos por ciento se habla de ese 47% a favor de la
independencia, no se tienen en cuenta los casi 200.000 votos de partidos que no están
representados parlamentariamente, es decir, que si hiciéramos los tantos por ciento
contando esos 200.000 votos, que tampoco llevaban esos partidos la independencia
en su programa, el tanto por ciento sería todavía más pequeño, con lo cual, ustedes
pueden seguir insistiendo, a ver si al final se convierte en realidad que son mayoría,
pero es que fuera de aquí nadie les ha comprado esto. Sólo tienen que repasar la
prensa internacional. Después, una cosa que se suele repetir constantemente es que
este procés familiar, festiu, democràtic i pacífic, pero es que nosotros tenemos una
sentencia en firme de militantes de Esquerra Republicana de Catalunya con una
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amenaza de muerte a Albert Rivera, y en la fiesta de la independencia del año pasado
Albert Rivera tuvo que salir escoltado de Plaza Cataluña por los mossos, por los
intentos de agresión. Está en las imágenes, las pueden ver, las recogió, si no recuerdo
mal, el programa “Al rojo vivo”. Con lo cual ustedes son familiares, pacíficos y festivos
con ustedes mismos, faltaría más que se pelearan entre ustedes, pero con nosotros no
lo son tanto. Aquí tenemos el grupo de la CUP que ha hecho escarnios, en su cartel
ponía “Escarnis a Ciutadans”, que no hemos gobernado nunca, y nos hacen escarnis.
¿Eso es familiar y festivo y pacífico? A mí la palabra escarni no me parece ni familiar,
ni pacífica, ni festiva. Pero ustedes sigan con sus mantras.
En todo caso también han hablado del Quebec. Pero se les olvida hablar de la Clarity
Act. Y la Clarity Act habla de una mayoría clara y sostenida, algo que ustedes no han
conseguido. Y por eso fuera de aquí nadie les hace ni el más remoto caso.”
A continuació intervé la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, senyora
Sabater, qui diu: La Maria es pot defensar perfectament sola però, com que no hi és,
no contestaré res del que ha dit perquè és indigne. Sí que diré que ningú calculava
que durés tantes hores el Ple i la Maria tenia compromisos. Però no som només
nosaltres. Ningú calculava que durés 4 hores, és així.
Crec que no és manca de compromís. Hi ha altres diputats que han hagut de marxar
també. I per tant, crec que el retret és absolutament innecessari.
Intervé de nou el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: La
Constitució, aquesta Constitució que es volen carregar, és la que permet que es
puguin presentar amb un programa electoral que és absolutament inaplicable. Això és
el que els permet, això és la grandesa que té la Constitució, que té la nostra
democràcia, que es poden presentar amb un programa electoral que saben,
políticament, que no és factible. De la mateixa manera que jo em puc presentar a la
meva ciutat amb un programa municipal que no és factible, que no es pot fer, perquè
ni tinc competències, ni tinc res de res, ni puc fer-ho. I aquesta és la grandesa de la
democràcia. Si la gent ens ho vota, doncs sort que en tenim, podem fer ús d’aquest vot
i podem fer ús d’aquesta majoria per llavors, amb la força moral que dóna aquesta
majoria, voler aplicar allò que quan ho vam explicar no es podia aplicar. Però és que
no es dóna aquest cas. En el transcurs del debat ha quedat clar que la situació de la
independència no és majoritària aquí a Catalunya, cadascú ho hem explicat a la nostra
manera, un aplicant escons, uns altres apliquem percentatges, que és el que vostès
van proposar. Vostès van parlar de percentatges, van parlar de plebiscitàries. Després
com van perdre, ho porten al camp dels escons. El senyor Baños va afirmar en el seu
moment que sense una majoria significada no es podia continuar amb el procés. Va
dir-ho ell molt clar, en un moment de lucidesa, que crec que té raó i que, per tant, no
es podia aportar això. Llavors resulta que aquí estem discutint i comença a aflorar allò
que deia jo, aquesta fractura que hi ha aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya no es va
deixar res “atado y bien atado”. Vostè deuria ser molt petit quan va morir Franco.
Perquè portem ja més anys de democràcia que de dictadura. El període de dictadura
va durar 38 anys i de democràcia en portem més de 38, del 75 al 78 són 3 anys, 37
anys, doncs estem empatats. Per tant, doncs, deuria ser molt petit quan va morir en
Franco. La unitat de les nacions, es defensa en totes les constitucions, als Estats Units
hi ha la guàrdia nacional perquè l’exercit no pot intervenir dintre de la nació i tenen la
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guàrdia nacional perquè l’exercit no pot intervenir. Però clar que cuiden la seva
integritat territorial, faltaria més! I Alemanya, i França i tots els països del món. Però
aquí es demostra la fractura social que hi ha en aquests moments. Jo no sé si ho
saben vostès, però el bisbe de Solsona, a la primera repicada de campanes que es va
voler fer aquí Catalunya, va dir que no, perquè l’església no es podia barrejar amb
temes polítics i li va caure la mundial. Ara repica campanes cada matí. Perquè aquí
hem entrat en una confrontació que o estàs amb mi o estàs en contra meu. I aquí ja no
val la situació de dir o som un govern o som uns agressors, o som uns patidors de
l’agressió. Això ho estem portant per un camí molt perillós. I o ho aturem entre tots i hi
posem una mica de seny o ho pagarem entre tots de forma que ho lamentarem,
perquè estem portant a Catalunya a un carreró sense sortida. Perquè el primer que té
un carreró sense sortida són vostès, que són incapaços de formar un Govern. Miri si
és un carreró sense sortida! I em deien, a pesar d’això intentem portar a la ciutadania
a un carreró sense sortida. Posem seny perquè sinó ho pagarem car i no solament
nosaltres, sinó la ciutadania, d’això ens n’hauríem d’ocupar.
De nou intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Dues coses
ràpides. Una, convido a la resta de portaveus que a la Junta de portaveus revisem a
partir d’ara els acords, a veure quins acords tenen a veure amb coses que pot fer la
Diputació i quins acords són un brindis al sol. És un encàrrec més que ens podem
auto-fer a la Junta de portaveus. Crec que fins i tot quan parlem del Sàhara fem
encàrrecs a la Diputació, però en tot cas, entono el mea culpa i proposo que a partir
d’ara fem això. I després constatar que, com nosaltres hem dit al començament
d’aquest debat, no era massa oportú fer aquest debat. Jo crec que aquí han sortit
expressions i comentaris que no corresponien al marc de la Diputació i que ens
haguessin forçat a tots els grups a entrar en una dinàmica de rèplica i de
contrarèpliques d’aportacions que crec que tampoc no ens porta enlloc.
Intervé de nou la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres ens sentim amb la llibertat
de presentar aquí les mocions que pensem poden ser oportunes per al seu debat i la
resta de grups podran votar-les o no votar-les. I el que sí que practicaré ara, i no diré
gaire cosa més, perquè veig cares cansades i segurament cares de gana, és que
nosaltres sí que practicarem el que ja diem a la moció. Parlem de diàleg, parlem de
negociació i no parlem de crispació. I per tant, no voldríem que el nostre to sigui de
crispació, però sí que volem, tot i que la moció no prospera perquè no ha aconseguit
els vots necessaris, sí que el que volem és deixar constància, com no podria ser d’una
altra manera, d’un tema del qual es parla pràcticament cada dia i a cada racó del país,
faltaria més, que no es pugui pronunciar a la Diputació de Barcelona. I en aquest
sentit, dir molt poca cosa, de vegades no podem confondre democràcia amb desig.
Que és el que voldríem, que els nostres desitjos fossin els majoritaris. A mi
m’encantaria que els programes que nosaltres presentem fossin els majoritaris. De
vegades ho són i de vegades no ho són, i acceptem el que diguin les urnes. El que no
podem confondre és aquesta interpretació innecessària del resultat del 27S. Jo no
entraré en percentatges, però jo, que sóc alcaldessa, en aquest cas d’un municipi, com
aquí hi ha regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, no voldríem, mai de la vida, fer
una cosa en contra del que voldria la majoria del nostre municipi. I això és el que
passa en el nostre país. Efectivament, sí, ens podem presentar amb programes, com
deia molt bé el senyor Fàbrega, faltaria més, i a més, jo això ho defensaria, amb
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moltíssima passió i contundència, perquè dintre dels valors democràtics, qualsevol
idea, qualsevol programa es pot defensar. I la gent s’ha d’expressar, faltaria més. Ara,
el resultat d’aquestes eleccions, tornarem a dir, això precisament, no ens pot portar a
una resolució que rau fora de la legalitat. Però això ja no ho diem nosaltres. És que
fins i tot ho diem membres del Govern de la Generalitat en funcions. És que no és que
ho digui el PSC o, en aquest cas, qui es pugui sumar, és que fins i tot ho diuen, perquè
arribar un als seus objectius ho ha de fer d’una manera correcta. I no amb el greu error
polític d’haver aprovat una resolució i ho saben, és que a més a més, ho saben. Un pot
aspirar a la independència, faltaria més, nosaltres no la compartim, però nosaltres
defensarem a mort que puguin aspirar altres persones a aquesta independència, que
la puguin defensar a les urnes amb programes. Però això no ens pot portar a
confondre, torno a dir, desig amb democràcia. I torno a dir, no nosaltres, persones
rellevants, consellers rellevants del Govern en funcions de la Generalitat, han dit que
així no. I precisament la nostra moció el que diu és que així no. Nosaltres ja he dit que
votaríem a favor de la nostra moció i votarem en contra de la moció del Partit
Popular.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, amb amenaces no es va
enlloc. La primera posició perquè hi hagi convivència i les coses es puguin debatre és
que no hi hagi amenaces, és que no es judicialitzi el procés català. Hi ha una part
important del poble de Catalunya que vol anar cap a la seva independència, i aquesta
és la primera cosa que haurien d’aprendre. La segona cosa és que la convivència a
Catalunya sortosament continua sent-hi, no veiem que hi hagi cap mena de crispació
al respecte. Aquí, a aquest país, hem sabut tots plegats aprendre la lliçó democràtica
de que podem defensar les idees, siguin les que siguin, i la millor mostra d’això és
aquest mateix plenari d’aquesta Diputació. I la tercera i última cosa que els volia dir:
una cosa els diria a Ciutadans, al Partit Popular i al Partit dels Socialistes de
Catalunya. Facin el favor de dir als seus respectius partits a nivell estatal que,
senzillament, ens deixin votar en un referèndum d’autodeterminació i s’haurà acabat
tot. No es preocupin, no hi haurà cap problema. Ni declaració del Parlament, ni res.
Només deixin votar democràticament als ciutadans de Catalunya quin futur volem.
Intervé de nou el senyor García Cañizares, qui diu: Molt breument per aclarir una
qüestió que quan ha parlat de dues abstencions són les dues diputades d’Unió
Democràtica, en una de les mocions. I l’altra per dir públicament que tinc 54 anys, per
tant no era tan petit quan va començar la democràcia.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Senyora Sierra, molt breument perquè el debat
està més que exhaurit i no és l’espai adequat per fer el debat.
La senyora Sierra diu: És que m’ha cridat l’atenció la insistència al referèndum quan
al Parlament es va votar, ho va presentar Catalunya SI que es pot i només va votar a
favor del referèndum Catalunya SI que es pot i el Sr. Oriol Junqueras va dir que ja
havien passat de pantalla i que no volien aquest referèndum.
La presidenta, senyora Conesa, diu: No entrarem més en debat. Passem, doncs, a la
votació.
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Es procedeix tot seguit a la votació de les mocions debatudes.
En relació amb la moció que presenten els Grups Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés i Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la
Diputació de Barcelona, en relació amb la resolució presentada el passat 27
d’octubre al Parlament de Catalunya per part dels Grups Parlamentaris de Junts
pel SI i de la CUP:
El Ple n’acorda rebutjar la Moció número 4 per majoria absoluta, amb els vots
favorables dels diputats assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9) i Ciutadans - Partido de la Cuidadania (3), el
vot en contra de diputats assistents de Convergència i Unió (12), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa (4) i CUP - Poble Actiu (3) i
l’abstenció de diputats assistents de Convergència i Unió (2) i Partit Popular (2); sent el
resultat definitiu de 12 vots a favor, 30 vots en contra i 4 abstencions.
En relació amb la moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de
Barcelona, sobre la convivència democràtica en Catalunya.
El Ple n’acorda rebutjar la Moció número 8 per majoria absoluta, amb els vots
favorables dels diputats assistents dels grups polítics de Ciutadans - Partido de la
Cuidadania (3) i Partit Popular (2) i el vot en contra de Convergència i Unió (14),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Entesa (4) i CUP - Poble Actiu (3); sent el
resultat definitiu de 5 vots a favor i 41 vots en contra.
Abandona la sala de sessions la diputada del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira
Torrens.
5.- Moció que presenten els Grups Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés i Ciutadans – Partido de la Ciudadania de la Diputació de
Barcelona, de “Crida per la Igualtat al Món Municipal”.
La moció, una vegada incorporades les esmenes “in voce” proposades pels Grups de
Ciutadans-Partido de la ciutadania i Convergència i Unió), té el tenor literal següent:
El mandat municipal 2015-2019 inicia un nou període on seran necessaris nous
consensos polítics per tirar endavant solucions i obrir un nou pla d’actuació on la
prioritat són els greus problemes socials i econòmics dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya.
Durant la crisi que encara pateix la majoria de la ciutadania, s’ha demostrat que les
polítiques de proximitat dels municipis han estat les més útils per identificar i combatre
les desigualtats.
Però també és ben cert, que en els darrers anys, els governs municipals no han trobat
el suport necessari d’altres administracions per lluitar contra les grans desigualtats
generades per la crisi i les polítiques de retallades de la Generalitat de Catalunya i del
Govern d'Espanya.
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Els diversos governs han menystingut el paper dels ajuntaments i molt sovint no han
proporcionat els recursos imprescindibles per al seu funcionament i per a la prestació
de serveis bàsics, traslladant a aquests les seves dificultats financeres. Fins i tot -i,
paradoxalment-, han impulsat lleis per afeblir el paper dels ajuntaments en un intent de
convertir-los en administracions de segona.
Des del municipalisme català existeix la necessitat de situar al centre de l’agenda
política de les institucions el foment i la defensa dels drets socials de la ciutadania per
una societat inclusiva. I la Diputació de Barcelona té un paper molt important, de fet
determinant, en el suport d’aquestes polítiques en un moment d'ambigüitat.
Cal avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis que faci
possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un creixement
sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Cal cercar un espai per reivindicar un finançament just i un model competencial
adequat pels municipis per a dur a terme accions que permeti a la ciutadania créixer
amb igualtat. Els ajuntaments són part de la solució a molts dels reptes que la política
té plantejats avui a Catalunya.
Cal situar la lluita per la igualtat com a centre de l’agenda política de les institucions, i
en concret, dels ajuntaments. És el que ens demana la nostra ciutadania.
Un dels objectius de la Diputació de Barcelona ha de ser desenvolupar polítiques
adreçades als municipis que millorin l'equilibri territorial. Per això l'eix prioritari per
aquest mandat ha de ser enfortir, millorar i ampliar el suport als Ajuntaments per
desenvolupar polítiques municipals que serveixin per reduir les creixents desigualtats
entre la ciutadania, en l'àmbit del marc competencial propi.
PER AQUESTS MOTIUS ELS GRUPS DEL PSC DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I CIUTADANS - Partido de la Ciudadania PROPOSEN L'ADOPCIÓ
DELS SEGÜENTS ACORDS:
1. Expressar la voluntat de la Diputació de Barcelona de donar suport als
Municipis en l'àmbit del marc competencial propi i de forma especial en:
1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través
d’accions com: el Foment de l’ocupació, la implicació política per a la millora
de les condicions socials, salarials i de seguretat dels treballadors i
treballadores. La promoció de Taules d’ocupació i de formació municipal de
persones en risc d’exclusió social, persones aturades de molt llarga durada i
sense ingressos, joves i dones. Implicació a les taules d'agents socials i
empreses per a la creació de llocs de treball. El foment del cooperativisme,
l’economia social i l’ajuda a les persones emprenedores i a la creació
empresarial. La introducció de clàusules socials a les empreses.
2. Avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels municipis
que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions per a un
creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient.
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3. Enfortir les famílies i protegir els infants: Adoptar les mesures necessàries
per evitar els desnonaments d'habitatges a famílies amb infants i prioritzar la
seva incorporació en programes d'habitatge públic i d'orientació laboral.
Garantir un àpat equilibrat al dia als infants del municipi en risc d'exclusió
social.
4. Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família:
Establir programes d'acompanyament a les famílies desnonades per garantir el
reallotjament en nous habitatges amb un lloguer assequible. Seguir apostant
per les oficines socials d’habitatge. Treballar perquè les entitats financeres que
disposin de pisos buits durant més de dos anys ofereixin el lloguer social com
la millor alternativa per la seva ocupabilitat.
5. Lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió: Creació o
Increment del Fons de Contingència Social municipal per garantir el cobriment
de les necessitats bàsiques (alimentació, roba, subministraments,
medicaments, serveis associats a la salut...)
6. Incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions
municipals, perquè només des de la transversalitat de gènere de les nostres
actuacions podem avançar cap a una plena igualtat d’oportunitats, entre dones
i homes. La pobresa femenina, les retallades en educació, salut i ocupació han
estat absolutament devastadores. En l’entorn local no permetrem restar
oportunitats, només assolirem igualtat quan dones i homes tinguin les mateixes
oportunitats.
7. Garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, on participin
el conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del municipi que treballen
donant suport a les persones afectades per la crisi. Incrementar la coordinació
amb els centres escolars, Àrees Bàsiques de Salut i d'altres agents locals per
detectar noves necessitats socials relacionades amb la infància, l'alimentació o
l'habitatge.
8. Garantir l’aigua, llum i gas: drets bàsics Constitució de les taules i fons de
pobresa energètica amb la implicació de tots els agents involucrats en el tema
(companyies, entitats, etc.).
9. Treballar per al desplegament del serveis de promoció de l’autonomia
personal, pagament de les ajudes, prevenció de la dependència, i impulsar
una atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària, així com els
habitatges tutelats per a persones discapacitades psíquiques.
10. Adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb
discapacitat. Creació d’un suport supramunicipal per l’adaptació dels pobles i
ciutats a través de la planificació, l’assessorament i l’execució d’infraestructures
adaptades. Buscar i crear recursos per tal de generar municipis on tothom,
tingui la capacitat que tingui, pugui desenvolupar un projecte vital; per això
necessitem fer inclusius tant els entorns educadors com les activitats
municipals, i crear espais compartits i oportunitats d’ocupació.
11. Assolir més participació de l’administració municipal en la gestió
sanitària del territori. Defensem la salut pública de qualitat. L’atenció primària
ha de ser realment de proximitat i universal. Rebutgem el tancament de
centres, d'urgències, de serveis, la reducció de personal sanitari i el
copagament. Exigim la reducció de les llistes d'espera actuals. Volem
transparència en les dades.
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12. Treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del nostre territori.
Amb les retallades al sistema educatiu s’ha posat fre a l’ascensor social que
s’havia aconseguit en els darrers anys. L’administració local ha de participar
activament en el disseny de les etapes educatives del seu territori, ja que té la
informació dels actius de la ciutat. Programar accions per combatre el fracàs
escolar. Tota inversió en les etapes de 0-3, i la primària, son “estalvis” en els
programes de segona oportunitat. Hem de posar recursos allà on són necessari
i canviar els paradigmes que actualment no funcionen.
13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per a tothom
imprescindible per construir el futur, que crea riquesa cultural i genera ocupació
i oportunitats. La cultura ha de ser el nostre eix aglutinador de cohesió, mai no
és una despesa, sempre una inversió.
14. Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una
millor qualitat de vida i contra les desigualtats. Treballar per pal·liar els
efectes del canvi climàtic amb una mobilitat més sostenible, amb preferència
per a les persones vianants i les bicicletes, i un transport públic amb preus
assequibles.
15. Impulsar l’equilibri territorial amb una política activa d’atenció a les
necessitats dels petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de
proximitat, el turisme rural i la preservació del sòl agrari com a factors
econòmics de desenvolupament.
2. Traslladar aquesta moció al president en funcions de la Generalitat de Catalunya, a
tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la resta de Diputacions
catalanes i a les entitats municipalistes.”
Abandonen la sala de sessions els diputats del Grup ERC-AM, senyors Garcia i Acero
i Albert i Agut.
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Sort d’aquesta lectura
meteorítica i a una velocitat que no podem expressar d’una altra manera, però
simplement per dir molt ràpidament que aquesta moció vam decidir, precisament,
presentar-la en aquest Ple, que era el Ple d’aprovació dels Pressupostos i que va una
mica també en la línia de la intervenció i del discurs que hem fet en el punt d’aprovació
de Pressupostos. És a dir, ara s’inicia un mandat i, per tant, parlem de l’agenda
política, del Pla d’actuació, del full de ruta que realment ha de marcar les polítiques
que impulsem des dels ajuntaments i, com no, també des de la Diputació de
Barcelona. Per tant, les prioritats, les que comentava abans, les prioritats de donar
resposta a les desigualtats creixents que hi ha entre la nostra ciutadania, donar
resposta també a les dificultats enormes perquè les famílies, les persones puguin
arribar a final de mes, que és el que hem vist en aquesta situació de complicació
econòmica, social i política. I, per tant, els ajuntaments, com aquelles administracions,
no només properes, sinó capaces d’identificar i de resoldre els problemes reals de la
gent. Per emmarcar tant el Pressupost com aquelles polítiques durant el mandat, a
l’espera de la definició i de l’aprovació del Pla d’actuació del mandat per part del
Govern, vam pensar que era imprescindible poder situar aquesta voluntat del rol que
ha d’exercir la Diputació quant al suport als municipis. Com que ja s’han llegit els
acords, crec que és del tot innecessari que jo entri un a un. Crec que són extensos, els
entenem perfectament i, simplement, afegir que a aquesta moció també es va sumar el
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grup de Ciutadans aquí, a la Diputació, i a més a més, ens va fer un suggeriment que
entenc que es pot entendre com, si no que ho expressi la mateixa portaveu, la senyora
Sierra, però un esmena in voce, que seria el punt número 9, quan parlem de la
promoció de l’autonomia personal és fer un afegit, una esmena d’addició que diria “així
com als habitatges tutelats per a persones discapacitades psíquiques” i també en
principi, per part del Govern, o almenys així m’ho ha expressat el portaveu del Grup de
Convergència i Unió, hi haurien dues esmenes concretes que jo m’avanço, però que si
no són així, doncs ell em corregirà, que nosaltres acceptaríem també. En aquest cas
és, en el primer paràgraf, allà on diu: “obrir un nou full de ruta”, dir: “obrir un nou pla
d’actuació” i en el quart paràgraf, en comptes de començar per “el Govern de l’Estat i
el Govern de la Generalitat”, diria “pels diversos governs”. Amb això hem fet
l’explicació i, per tant, el nostre vot favorable.
La presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup també proponent de la moció,
Ciutadans – Partido de la Ciudadania, senyora Sierra, qui diu: És exactament el
que ha dit la senyora Díaz.
A continuació, intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui
diu: Nosaltres des de CUP–Poble Actiu pensàvem que els Plans de mandat els feia el
Govern i no les desiderates dels partits de l’oposició, encara que potser és que no són
partits de l’oposició, sinó que son també partit de govern, oi? És una carta als reis molt
maca, però el que passa és que hi ha coses que la Diputació de Barcelona ja fa. I, en
tot cas, nosaltres demanem, a aquesta institució que ha estat governada pel Partit
Socialista durant molt de temps, què feia el Partit Socialista en tots aquesta anys que
governava la Diputació? Per no estendre’ns, el Govern de l’Estat, el Govern de la
Generalitat han menystingut el paper dels ajuntaments i molt sovint no han
proporcionat els recursos imprescindibles pel seu funcionament. I vostès, quan
governaven a Madrid, què han fet? I vostès, quan governaven a Barcelona, què han
fet? Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família. Què han fet
vostès des dels diferents governs per aturar desnonaments, o promoure les ILPs?
Garantir aigua, llum i gas. Ja hem parlat de la pobresa energètica, de la qüestió
sanitària... En fi, aquest sistema sanitari és pervers i en podríem parlar a bastament de
la perversió de les portes giratòries i de les mútues. Treballar l’educació com a eix
vertebrador i de progrés del nostre territori. Aquí sovint se’n parla del 3% i jo avui vull
parlar del 6%. Per què, quin govern ha arribat a assolir el 6% del seu pressupost en
educació? La resposta és: cap. Per tant, en fi, carta als reis. I per acabar, diu apostar
per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per una millor qualitat de la
vida i contra les desigualtats. Jo li demanaria què és el que està passant a la AMB o
també al Pla Caufec. I en tot cas, està bé la carta als reis, ja queda menys i ens
preguntaríem que què fan vostès allà on governen.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu:
Presidenta, no m’ha quedat clar com queda el quart paràgraf. Aquí diu el Govern de
l’Estat i el Govern de la Generalitat han menystingut el paper dels ajuntaments. Hi ha
un canvi aquí?
La senyora Díaz, diu: Sí, els diversos governs han menystingut.
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Intervé de nou el senyor Riera, qui diu: Els diversos governs. Ja. Doncs amb aquest
aclariment, nosaltres volem manifestar algunes coses en aquesta moció que estava
redactada en uns termes al principi, que això ara ha canviat, de dir que, de totes
maneres, nosaltres considerem que equiparar el Govern de l’Estat i el Govern de la
Generalitat a menystenir el paper dels ajuntaments crec que és injust, ja que aquesta
crítica és més política que argumentada, perquè tots vostès saben quina ha estat
l’evolució del finançament local per part del Govern central. Suposo que tots estan als
ajuntaments i sabran les xifres i l’increment del finançament local l’any 2015 ha estat,
curiosament, del 6,6%. I el finançament local durant 4 anys de legislatura ha suposat
pels municipis un augment del 24%. I els cito la font, perquè no es pensin que ho dic
jo, ho diu la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i en tinc aquí el quadrant
on parla d’ajuntaments en règim de cessió, ajuntaments en règim general, total
d’ajuntaments, 24%, ajuntaments en règim de cessió 22%, ajuntaments en règim
general. Total d’ajuntaments 23%. Diputacions 25%. Total entitats 24,1%. Font de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per no parlar del FLA social, que es va
posar en marxa per ajudar les autonomies a que poguessin liquidar les entitats locals
del pagament per conveni subscrits en matèria de despesa social, per no parlar de les
mesures imposades pel Govern per donar suport a la liquiditat i a la sostenibilitat
econòmica dels municipis i compartir els estalvis financers de totes les
administracions, prioritzant l’atenció a la despesa social, sense parlar que totes
aquestes mesures han permès que les corporacions locals redueixin el seu deute
comercial un 45% entre els anys 2011 i 2014. Font: El Economista. Ho dic perquè
quan són xifres, un se les pot inventar, o no. Per tant, això són compromisos reals i
nosaltres no subscrivíem aquesta moció per aquest motiu. S’ha suavitzat, entenem,
que amb aquest plantejament, nosaltres passarem d’un posicionament de voler votar
en contra a fer un vot afirmatiu.
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: No farem
ironia ja a les 4 de la tarda. Sí que podem fer una ironia que entenc que el Grup
Socialista me la permetrà, per la confiança. Jo a la meva filla li vaig regalar una nina
que li deien la Muñeca quitapenas. Tinc la sensació que aquesta moció és una mica
Muñeca quitapenas, és una mica dir: “voldríem fer tot això, però votem el
Pressupost...”. Entenem, per tant, que el que estem fent, com el que ha explicat la
portaveu socialista, és una segona discussió del Pressupost. Entenc i agraïm que el
Grup Socialista hagi plantejat per escrit què és el que li proposa al Govern de la
Diputació de cara a donar suport als Pressupostos i a tenir una línia de treball. I ho
entenem perfectament. En tot cas, com que és la discussió dels Pressupostos,
nosaltres ens abstindrem. Amb el benentès que hi ha una cosa que no entenem que
és per què el Grup de Ciutadans cosigna aquesta moció. Perquè jo crec que hi ha
alguna cosa aquí que no té res a veure amb el seu programa en general. En tot cas, al
gener, quan s’hagi constituït el Congrés dels Diputats i ja hàgim fet les eleccions, ja en
parlarem. Per tant, insisteixo, com que entenc que fem una reproducció del debat dels
Pressupostos, nosaltres ens abstindrem i agraïm al Grup Socialista que ens hagi
posat per escrit què és el que vol fer amb el Govern de la Diputació.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres votarem a favor de la moció
perquè els plantejaments que es fan a la moció, entenem, per un cantó que part del
que es planteja s’està realitzant per part d’aquesta casa, d’aquesta institució. Segona
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que, evidentment, estem absolutament d’acord amb els plantejaments que fan de
millora substancial a nivell social, a nivell cultural, a nivell educatiu, que s’intenta
implementar mitjançant les propostes d’aquesta moció i sí que fer un toc d’atenció
també al programa electoral de Ciutadans. Jo els demanaria, quan hem sentit aquests
dies algun dels seus candidats per una banda parlar de desaparició de les diputacions
i dels Consells Comarcals i dels municipis de menys de 20.000 habitants i, per altra
banda, veiem en la pròpia moció com a l’últim punt parla, precisament, de dotar de
més recursos els petits municipis, estem entrant en una certa contradicció. Per tant, jo
els demanaria, sisplau, que certs missatges alarmistes, que ens alarmen
substancialment a molts de nosaltres, d’alguna manera, s’aclarissin. Li donarem
suport.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Per dir que amb les modificacions que proposava la senyora Díaz
el Grup Convergència i Unió estaríem d’acord, entre d’altres coses, perquè forma part
tot aquest rosari de propostes del que avui és el Pressupost que hem aprovat; en part
perquè el Partit dels Socialistes hi ha aportat propostes, i per tant, s’han incorporat i
diríem que el 90% de les propostes estan incorporades al Pressupost que hem aprovat
avui.
De nou intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Agraint el suport, simplement, afegir
alguna cosa per acabar d’aclarir algun comentari que s’ha fet, a alguna de les
intervencions, a banda que a mi les nines mai no em van agradar, m’agradaven els
scalextric i les bicicletes i, per tant, segurament aquest és un dels motius pels quals
nosaltres no hem encertat a trobar l’encaix d’aquesta moció. Però per a nosaltres sí
que és important, no el que van fer governs anteriors, que podem fer la discussió,
segurament per l’hora i el moment no, però, simplement, recordo suport de la
Generalitat a les escoles bressol 1.800 euros, ara 0. Simplement és un detall. El que
fèiem era això, però aquí no parlàvem del que fèiem o deixàvem de fer. Simplement
parlem de com hem de situar, quin és el marc en el que s’han de desenvolupar les
polítiques, al nostre entendre i, a més, estem encantats que el nostre Govern vegi que
aquest és el marc i hi treballem. Que no ens despistem amb altres coses, que per a
nosaltres el full de ruta, les prioritats són aquestes, i és donar resposta als problemes
de la ciutadania. I al senyor Riera també, amb total cordialitat, però no només el suport
s’expressa amb suport econòmic. Nosaltres recordem malauradament l’aprovació
d’una llei com la LRSAL que el què fa és laminar l’autonomia municipal, per posar un
exemple, no tenim temps de més, però en podria posar d’altres. I també em recordava
molt bé la meva companya, alcaldessa de l’Hospitalet, que en el cas de les
liquidacions negatives, a veure com les retornarem, perquè retornar, les haurem de
retornar, i algunes s’han produït en els exercicis anteriors precisament al 2015.
Simplement són uns detalls per a la reflexió i, a partir d’aquí, molt agraïda i molt agraïts
des del Grup Socialista per l’aprovació de la moció.
A continuació intervé el president del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadania,
senyor Ibáñez, qui diu: Únicament agrair la preocupació o l’ocupació que tenen altres
Grups en seguir els nostres líders i en conèixer bé el nostre programa. I dir-los que els
petits municipis no van a desaparèixer. Una cosa és la gestió i l’altra cosa és el petit
municipi. I en referència a aquesta casa, a la Diputació, crec que en el discurs que es
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va fer el dia de constitució va quedar prou clar quina era la nostra posició. Jo els
remeto a l’Acta.
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 (9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (9), Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Cuidadania (3) i l’abstenció
dels diputats assistents d’Entesa (4) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de
37 vots a favor i 6 abstencions.
6.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a l’ajuda
d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària
després de les pluges torrencials d’aquest mes d’octubre.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit
l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han
causat grans inundacions i destrosses.
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments han estat molt importants. Són
moltes les famílies que han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva
d'aliments de què disposaven, és a dir, una ració mensual per a 160.000 persones.
Segons els equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny,
algunes persones refugiades van resultar afectades encara que no s'han de lamentar
pèrdues humanes. Milers de famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie per
manca d’edificis segurs. Els danys i pèrdues materials han estat considerables. En
relació amb els centres socials, s'està fent una avaluació dels danys, i identificant
aquells que s’han esfondrat: centres de salut, d'educació i d’altres, sobretot pel que fa
al material de manteniment d'edificis.
En un comunicat el dia 24 d’octubre, la MLRS diu que els seus equips sobre el terreny
han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o haima.
Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS llença una crida als països donants, a les
organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots
els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar com més aviat millor, realitzant
donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població
causada per les pluges: abastiment d’aigua, d’aliments, de haimes, de mantes,
d’equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció
d’edificis.
El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura. Aquest any es commemora el
40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre
políticament, només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un
referèndum d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la
complicitat de la comunitat internacional.
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Per tot això el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona, proposa al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
1. Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici
del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses
resolucions de les Nacions Unides.
2. Reclamar a la Diputació de Barcelona una subvenció directa com a aportació
d’emergència per a la campanya promoguda pel moviment solidari de Catalunya, i
que junt amb tots les aportacions recollides transferirà directament a la Mitja Lluna
Roja Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població sahrauí
afectada,
3. Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons
Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els
campaments de refugiats, que pateixen actualment una situació extrema.
4. Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern d’Espanya
que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho necessita
en aquesta situació d’emergència.”
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:
La moció, simplement, el que vol és activar tots els mecanismes de la cooperació
internacional i, en aquest cas, els mecanismes que té la pròpia Diputació, en tant que
Diputació, i també com a sòcia del Fons Català de Cooperació per activar els recursos
davant d’una catàstrofe que el que ha significat és una pèrdua important per a moltes
persones que ja viuen de per si en una situació bastant complicada i complexa. Per
tant, jo crec que la moció està suficientment clara i suficientment explicada amb els
acords. No m’haig d’estendre més.
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Votarem a favor. Només amb una qüestió. L’aportació de la
Diputació, la podríem fer a través del Fons Català de Cooperació.
De nou intervé el senyor Funes, qui diu: No era la idea, però si a la resta de grups els
sembla bé... No era la idea, perquè entenem que era més ràpid fer-ho d’alguna altra
manera, perquè el propi Fons ja està bastant complicat.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Podem concretar amb posterioritat, un cop
aprovada la moció, com durem a terme aquesta aportació i aquesta cooperació
econòmica.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels
grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9),
Entesa (4), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu (2).
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7.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, en defensa
de la qualitat de l’aire, contra el frau en les emissions, per una planificació de la
mobilitat i per l’impuls de la modernització tecnològica de la indústria catalana
de l’automoció.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El 19 de setembre va esclatar la crisi per la manipulació de les emissions de NOx de
determinats motors dièsel destapada per les autoritats nord-americanes que van posar
de relleu que el motor d’alguns models del grup Volkswagen superaven maliciosament
les inspeccions tècniques mitjançant un software que detectava que s’estava realitzant
una inspecció.
Aquesta crisi es produeix en un context de batalla comercial entre la tecnologia dels
motors dièsel (on les companyies europees disposen d’avantatge) i els motors de
gasolina (amb avantatge nord-americà i japonès). La tecnologia dièsel té la
problemàtica d’unes majors emissions de partícules i de NOx (que en concentracions
altes poden afectar a la salut) i la tecnologia dels motors de gasolina té la problemàtica
de la major emissió de CO2 (gas causant del canvi climàtic).
Davant d’aquesta situació d’engany i riscos ambientals, els poders públics democràtics
han d’intervenir evitant que les medicions siguin falsejades, garantint els drets dels
consumidors i sancionant amb fermesa als directius responsables del frau.
Així mateix cal establir calendaris i terminis realitzables però ambiciosos que propiciïn
que la indústria innovi tecnològicament reduint les emissions de tot tipus de vehicles,
alhora que, en paral·lel, es desenvolupen per part de l’administració les inversions
necessàries per millorar la qualitat i l’abast del transport públic; així com per
implementar una planificació de la mobilitat de les persones i les mercaderies
orientada a minimitzar i optimitzar els desplaçaments.
A Catalunya, l’automoció és la tercera activitat industrial més rellevant, genera el 7%
del PIB català, hi treballen entorn a 100.000 persones (entre llocs de treball directes i
indirectes) tractant-se d’una indústria que proporciona ocupació estable i de qualitat.
L’administració ha de vetllar per la salut de les persones i per la qualitat de l’aire i, al
mateix temps ha de propiciar que les companyies realitzin les innovacions
tecnològiques que garanteixin la continuïtat del teixit industrial català evitant-ne la seva
deslocalització.
Per aquests motius el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple els
següents
ACORDS:
1. Exigir a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i al grup Volkswagen la
màxima transparència sobre els fets ocorreguts i que es depurin
responsabilitats i es sancionin els directius responsables.
2. Exigir al grup Volkswagen que proporcioni tota la informació a les persones
consumidores afectades i que assumeixi la totalitat del cost de les reparacions
que calgui realitzar.
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3. Instar a la Comissió Europea i a l’Estat perquè verifiquin els sistemes de
mediació de les emissions, garantint que es compleix la normativa vigent de
limitació d’emissions i de protecció de la qualitat de l’aire.
4. Instar a l’Estat i la Generalitat a realitzar el seguiment institucional necessari
per garantir que es porta a terme el Pla Industrial vinculat a la inversió 3.300
milions a Catalunya ja anunciada pel grup Volkswagen; i que es manté el
compromís de manteniment dels llocs de treball i que es continua avançant en
la conversió en plantilla dels contractes d’ETT.
5. Instar a l’Estat i la Generalitat a impulsar una Política Industrial i d’I+D+i
orientada a la modernització i a la innovació tecnològica en el camp de
l’automoció, com a sector estratègic de l’economia catalana i del teixit industrial
del país.
6. Instar a l’Estat i a la Generalitat a millorar la planificació de la mobilitat i a
pressupostar adequadament les inversions necessàries per millorar el transport
públic a Catalunya, atès que la reducció del trànsit rodat és la política més
efectiva per reduir les emissions.
7. Reforçar el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona als municipis
de la demarcació per adoptar/revisar/adaptar el Pla de Mobilitat Local orientantlo a minimitzar els desplaçaments amb vehicle privat i a reforçar i facilitar els
que es realitzen a peu, en bicicleta i en transport públic.
8. Traslladar els presents acords al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i al
Departament d’Empresa i Ocupació.
La presidència dóna la paraula al portaveu-adjunt del Grup Entesa, senyor
Rodríguez, qui diu: Jo entenc que les hores són complicades i que estem tots cansats
i cansades i segurament amb ganes de dinar, però també, alhora, crec que cal
recordar que és la nostra obligació com a representants de la ciutadania estar aquí.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Senyor Rodríguez, pot seguir, tranquil. A la
meva ciutat els Plens tenen una durada d’unes 5 hores com a mínim, per tant,
absoluta tranquil·litat i ens hem d’acostumar. El que procurarem és ajustar els horaris,
farem una proposta futura d’ajustar els horaris, potser hem d’iniciar una hora abans el
Ple i sí que farem un prec als portaveus perquè intentin ajustar el nombre de mocions i
els temps d’intervenció. Continuï tranquil.
El senyor Rodríguez continua dient: Molts tenim Plens també aquesta tarda o sigui
que continuarem també debatent alguns temes que aquí també s’han parlat. Des del
grup d’Entesa presentem aquesta moció per alertar del que per a nosaltres suposa
una de les majors crisis a les quals s’enfronta la indústria de l’automòbil en les
darreres dècades. I abans es feia esment a què presentem mocions que sovint potser
no tracten temes amb què el món local no hi té una incidència, però en aquest cas, fins
i tot, perquè els rebuts de l’impost de circulació, per temes com aquest també es
poden veure incrementats. Una crisi que, al nostre entendre, ha de suposar no només
l’atenció dels poders públics, per tal d’exigir el compliment de la legalitat i la protecció
de la ciutadania, sinó també un punt d’inflexió pel que fa als fabricants de vehicles.
Alhora que un replantejament del model de mobilitat dels països desenvolupats, en
general, i dels nostres pobles i ciutats, en particular. El passat 19 de setembre va
esclatar la crisi per la manipulació de les emissions d’òxids de nitrogen de determinats
motors dièsel de la marca Volkswagen. L’Agència de protecció ambiental dels Estats
Units ordenava a l’empresa alemanya a retirar quasi 500.000 vehicles de circulació.
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Això després de descobrir que Volkswagen emprava un software molt sofisticat per
ocultar les vertaderes emissions d’òxids de nitrogen d’alguns dels seus models dièsel.
La pròpia empresa fins i tot va admetre que això era així i que hi havia 11.000.000 de
vehicles al món amb aquest software. Pel que hem pogut saber després, el frau de
Volkswagen no és un cas aïllat, sinó una pràctica estesa per altres marques també
fabricants d’automòbils. Ja en 2011 Greenpeace va denunciar el que ells deien “el lado
oscuro” d’aquesta empresa i com Volkswagen va exercir, i exerceix encara, pressió
per evitar que la Unió Europea arribi a límits més alts de reducció d’emissions. Ara,
anys després, malauradament, cal tornar a dir a Volkswagen això que Greenpeace
posa en aquest cartell, que és: “Welcome to the dark side again”. Star wars torna
aquest mes amb una nova entrega i Volkswagen també torna a incidir amb el tema de
les emissions i a contaminar les nostres ciutats. Aquest escàndol ens mostra que la
indústria de l’automòbil no té cap tipus de problema en cometre il·legalitats per tal
d’ocultar el perill per a la salut i el medi ambient que suposen els productes que
manufactura. Com expressem a la moció, pensem que, per una banda, la tecnologia
dièsel és la causant d’una de les majors emissions de partícules i d’òxids de nitrogen,
que en concentracions altes, són les que afecten la salut, i per altra banda, els motors
de gasolina són els causants d’una major emissió de CO2 a l’atmosfera, que és el gas
causant del canvi climàtic. És per això que des del nostre Grup demanem establir
calendaris i terminis realitzables però ambiciosos que propiciïn que la indústria de
l’automòbil innovi tecnològicament, reduint les emissions de tot tipus de vehicles,
alhora que, en paral·lel, es desenvolupin per part de l’administració les inversions
necessàries per millorar la qualitat i l’abast del transport públic; així com per
implementar una planificació de la mobilitat de les persones i les mercaderies,
orientada a reduir i optimitzar els desplaçaments. Insistim en la qüestió de la
planificació de la mobilitat com un dels aspectes fonamentals des dels quals afrontar el
problema per part de les institucions com, també, la nostra. Segons la Plataforma per a
la promoció del transport públic, la mobilitat no és qualsevol cosa sinó un dels
problemes més importants del país en l’ordre sanitari, perquè la contaminació produïda
pels vehicles és més letal que els accidents, amb més de 3.000 víctimes mortals a la
regió metropolitana de Barcelona. La pol·lució és deguda un 90% al trànsit, provocant
al·lèrgies i altres malalties respiratòries. En l’ordre ambiental, perquè la mobilitat és la
primera causa del canvi climàtic a Catalunya i a Espanya, per davant de la indústria i
del sector domèstic. I en l’ordre social, perquè planificar únicament pensant amb el
vehicle privat, amb el cotxe, és marginar socialment a la gent. Per exemple, el 45% de
la població disposa de permís de conduir, que no és la gran majoria. I en l’ordre
econòmic, per últim, perquè un model de mobilitat basat en el vehicle privat surt més
car a l’usuari i també a l’administració. Per tot això, amb aquesta millor planificació i
aposta pel transport públic es podrà concretar només si es pressuposten
adequadament les inversions necessàries per a la millora del transport públic a
Catalunya. I pel que fa a la Diputació, el que reivindiquem és un paper actiu, que
sabem que en té, però que cal, segurament, potenciar per reforçar els plans de
mobilitat municipals, que impulsin i que fixin com a principals objectius minimitzar el
desplaçament amb vehicle privat i reforçar i facilitar els que es realitzin a peu, en
bicicleta o en transport públic. Per últim, ja acabo, volem instar als representants aquí
presents, tots som regidors, regidores, diputats, diputades o alcaldes o alcaldesses, a
animar els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats a participar a la marxa mundial
pel clima, d’aquest diumenge, un dia abans d’un esdeveniment prou important com la
Cimera del clima a París, per tal d’exigir als governs que tinguin un compromís ferm
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per frenar el canvi climàtic, per un canvi cap a un futur renovable i per la reducció de
les emissions abans del 2.020. En definitiva, entenem des d’Entesa, per un compromís
ferm amb el nostre planeta.
A continuació intervé el president del Grup CUP – Poble Actiu, senyor Duran, qui
diu: La CUP–Poble Actiu donarà suport a aquesta moció. Considerem que
l’escàndol Volkswagen pot ser la baula per la que es trenqui tot, que faci, esperem, la
reconsideració de tota la indústria automobilística i de tot el món industrial respecte el
canvi climàtic. I no tenim massa temps, però ens agradaria també parlar de transport
públic, ens agradaria parlar, també, del preu d’aquest transport públic i ens agradaria
parlar del repagament d’aquest transport públic i, fins i tot de la política industrial de la
qual es parla prou en aquesta moció. Finalment, la moció insta també a que la
Diputació treballi per tractar els plans de mobilitat en diferents municipis i nosaltres
instem a que també la Diputació s’insti a ella mateixa a considerar quin és el Pla de
mobilitat dels seus treballadors i també dels seus òrgans de govern.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: No
volia perdre l’oportunitat d’intervenir en una moció tan municipalista com aquesta. El
senyor Funes m’ho recriminaria. Nosaltres amb aquesta moció ens pensàvem que
volien presentar una moció que diu que és sobre el fum, sobre la contaminació
atmosfèrica i, al final, del que es tracta és d’una moció d’anar contra el grup
Volkswagen, a veure si el tanquem, exigir al grup Volkswagen, instar la Comissió
Europea, aquí no esperem amb barres, instar l’Estat i la Generalitat a realitzar
seguiment institucional necessari per garantir que es porti a terme el pla industrial,
instar l’Estat i la Generalitat a impulsar una política industrial d’I+D orientada a la
modernització, instar l’Estat i la Generalitat a millorar la planificació per la mobilitat i
posar més transport públic i, ja de passada, parlant del transport públic, acabant per dir
que deixem el cotxe i que anem a peu, diu a peu, en bicicleta i en transport públic. Si
no hi ha prou transport públic, com eliminem els cotxes, no ens podrem moure ni de
casa. Perquè nosaltres hem optat per una regió, per una zona metropolitana en la qual
és impossible amb el transport públic que tenim, inclòs el taxi, moure tota la població,
la mobilitat que té tota la població d’aquesta zona, només amb transport públic. Però
de tots aquests acords que es presenten aquí, tenint en compte que el grup
Volkswagen confirma que les inversions de la companyia a Espanya no estan en
qüestió i que va haver-hi una reunió amb Volkswagen i el Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme i també amb els comitès d’empresa, i que han arribat a un acord confirmant
que les inversions del grup no estan en qüestió, jo els demanaria que retiressin
aquesta moció i en presentessin una al proper Ple més adequada, més acurada al
transport públic i al que és la contaminació atmosfèrica, que és el que, en definitiva,
podríem arribar a parlar aquí. Donat que sembla que d’aquesta reunió que hi ha hagut,
tant les inversions a Navarra com a Martorell, sembla que es mantenen, hi ha un
compromís específic que el MINETUR ha posat al corrent els assistents “de las
distintas medidas tomadas en relación a las emisiones de NOX y CO2.” Per tant, jo els
demanaria retirar aquesta moció i presentar-ne una, posteriorment, que parli de la
qualitat de l’aire i, si volen, del transport públic que també en podem parlar, és
competència de l’Àrea Metropolitana, però podríem parlar també aquí. Si no és així,
nosaltres ens abstindrem en aquesta moció.
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Tot seguit intervé la portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadania,
senyora Sierra, per manifestar el seu vot favorable.
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, senyora Diaz, per manifestar el seu vot favorable.
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Expressar el nostre vot favorable i dir
que l’escàndol és ESCÀNDOL, en majúscules. I per altra banda, el que pensem
nosaltres és que en temes de mobilitat aquesta casa hi està treballant, hem parlat en
el debat del Pressupost sobre els carrils bici i peatonals com un element per intentar
reduir les emissions de CO2 i, finalment, que el capitalisme en el seu si, com hem vist
en l’escàndol Volkswagen, busca el màxim de rèdit econòmic i la nostra societat cal
que faci un replantejament molt més a fons. Jo estic d’acord, avui coincideixo amb el
portaveu del Partit Popular en una cosa, aquest debat requereix un debat molt més a
fons, segurament no en aquest plenari, sinó en alguna de les Comissions Informatives
podríem parlar de transport públic, mobilitat i emissions.
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García
Cañizares, qui diu: Per anunciar el vot favorable i reiterar el que deia el portaveu
d’Esquerra Republicana de la feina que s’està fent ja a la Diputació de Barcelona i que
està reflectida en el Pressupost.
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 (9), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (9), Entesa (4), Ciutadans - Partido de la Cuidadania (3) i CUP - Poble Actiu
(2) i l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular (2); sent el resultat definitiu
de 41 vots a favor i 2 abstencions.
Hi ha una moció per via d’urgència que presenta el Grup d’Entesa. La presidència
dóna la paraula al portaveu del dit Grup, senyor Funes per defensar la urgència,
qui diu: Defensem la urgència perquè fa referència a uns fets, evidentment, coneguts
per tothom, fa referència a una manifestació que s’ha convocat per a aquest cap de
setmana i com no hem tingut el manifest d’aquesta manifestació fins aquesta setmana,
per això no la vaig poder anunciar en la Junta de portaveus i per això justificàvem la
urgència, perquè té a veure amb un esdeveniment que passarà aquest cap de
setmana.
A continuació es vota la urgència de la moció amb els vots dels Grups següents:
CUP-Poble Actiu. La portaveu adjunta, senyora Sabater, diu: Entenem la urgència
i, per tant, hi votem a favor.
Partit Popular. El portaveu senyor Riera diu: No, nosaltres no apreciem la
urgència, no creiem que sigui una moció d’urgència.
Ciutadans - Partido de la Ciudadania. La portaveu, senyora Sierra diu: Nosaltres
no creiem que sigui una moció urgent.
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Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés. La portaveu,
senyora Díaz diu: Nosaltres votem la urgència i demano disculpes, perquè no em
pertocava a mi, però entenc que no podem entrar al contingut fins que no sabem si
realment se substància o no.
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal. El portaveu, senyor
Fàbrega, diu: Nosaltres considerem que no és urgent i que realment, quan hi ha
propostes urgents, és perquè són cabdals i s’han de discutir al moment.
Convergència i Unió. El portaveu, senyor García Cañizares, diu: No aprovem la
urgència.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Fan el recompte des de Secretaria per apreciar,
i no prospera la urgència. Els convidaríem a presentar-la amb el contingut, potser no
podem arribar amb el tema de la manifestació, però sí crec que el contingut és vàlid
per al proper plenari.
9. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació
i pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la
Junta de Govern.
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la Corporació i
pels presidents delegats de les diferents Àrees, compresos entre els números 9348 al
10545, ambdós inclosos, de l’any 2015, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern corresponent a les sessions ordinàries de data 8 i 29 d’octubre de 2015.
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP – Poble Actiu, senyor
Duran, qui diu: Nosaltres voldríem una consideració sobre el Decret 9773, que fa
referència a l’aprovació del Pla d’actuació en matèria d’ocupació de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2015. I la pregunta és si aquest Pla està consensuat amb els
sindicats.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Li respondrem. Ha d’entendre que aprovem
molts decrets i, per tant, no tots els podem memoritzar. Però en aquest cas li donarem
resposta el més aviat possible.
10 i 11. Precs i preguntes
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP – Poble Actiu , senyor
Duran, qui diu: Nosaltres, per mantenir la tradició, tornarem a demanar la dimissió de
la senyora Núria Parlón com a Vicepresidenta cinquena de la Diputació de Barcelona
sense cap mena d’atribució. I, dit això, ens volíem adreçar a vostè, senyora Conesa,
directament. Perquè hi ha una dita popular que diu que “la dona del Cèsar no
únicament ha de ser casta sinó que, a més a més, ho ha de semblar”. I no s’espanti,
perquè entenem que el Cèsar o l’emperador, seria el poble sobirà, oi? I que una de les
seves possibles dones podria ser la Diputació de Barcelona. Per tant, la Diputació de
Barcelona, no únicament ha de ser casta, sinó que, a més a més, ho ha de semblar. I
per què diem tot això? Doncs perquè nosaltres entenem que el nomenament del
senyor Antoni Fogué com adscrit a la Gerència de la Diputació de Barcelona, amb una
categoria determinada i un sou d’uns 90.000 euros sense cap mena d’explicació, no
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contribueix a la castedat d’aquesta casa. A més a més, quan això, igual que altres
nomenaments que vostè ha fet, es fa sense cap mena d’explicació. Entenem que
tampoc no som castos quan donem un permís a aquesta mateixa persona, serà legal,
per continuar amb les seves tasques fora de la Diputació. Però és que la cosa no
acaba aquí, perquè aquest senyor, ben significat, fins ara s’estaven donant situacions
familiars o persones molt afins a alts càrrecs polítics d’aquesta casa entren a treballar
a la Diputació, però és que resulta que aquest senyor ha estat President de la
Diputació de Barcelona. I entenem que això no contribueix a la castedat d’aquesta
casa. Perquè, a més a més, el senyor Antoni Fogué és Secretari de Política Municipal
del Partit Socialista de Catalunya, que li ha donat el seu suport pel seu nomenament el
dia 15 de juliol. I no acabem aquí perquè si el senyor Antoni Fogué ha estat contractat
com adscrit a la Gerència de la Diputació, no entenem què fa el senyor Antoni Fogué
ocupant un despatx a la novena planta, allà on treballa el Partit dels Socialistes de
Catalunya. Això d’una banda. De l’altra, perquè ja ho vam demanar a la Comissió
Informativa d’Hisenda, és referent a les targetes de crèdit que tenen en aquesta casa.
El mes passat parlàvem de les targetes de la Fira de Barcelona, com sabran, i en
aquest Ple volem parlar de les targetes de crèdit de la Diputació. Volem saber, i ja ho
hem demanat en Comissió i no se’ns ha respost, quantes targetes Visa, Mastercard,
American Express... hi ha en aquesta casa, a nom de qui estan i, en tot cas, també
volem disposar dels extractes bancaris d’aquestes targetes, no només en el que
portem de legislatura, sinó també de la legislatura passada. Més coses. Anàvem a ser
bastant més durs en el plantejament del que ara direm, però hem rebut una trucada
aquest matí que ens convoca a una reunió pel proper dilluns dia 30 en allò que fa
referència a la Direcció de Relacions Internacionals. Celebrem que el Govern hagi
complert la seva paraula de notificar la resolució de l’expedient d’informació reservada
pel què fa a la Direcció de Relacions Internacionals d’aquesta casa, però tal com
veiem les coses a dia d’avui, parlarem a bastament d’això. Tal com veiem les coses a
dia d’avui, creiem que el Govern s’ha pres aquest tema com un punt i final i presentem,
o almenys així ho entenem des de la CUP–Poble actiu: presentem aquest expedient i
ja; ja hem fitxat un Comissionat de Relacions Internacionals que ha de fer la seva feina
i qui dia passa any empeny. Ja vam manifestar en la Comissió d’Hisenda i Recursos
Humans en el seu moment, que sí és veritat que hi ha dues persones que no hi són en
aquesta casa, que hi eren anteriorment, però hi ha moltes persones que, de forma
activa o passiva, han contribuït a què determinades situacions es donessin a la
Direcció de Relacions Internacionals i que s’han de prendre mesures. Nosaltres
estudiarem amb detall i escoltarem el Govern però vagi per endavant el que ja hem dit.
Nosaltres entenem, juntament amb moltíssimes de les persones afectades, que la
reunió de dilluns és simplement un punt i seguit. I a partir d’aquí creiem que s’han de
destriar les responsabilitats que convingui.
I per acabar, bé, avui la senyora Sonia Sierra ha fet un comentari indigne respecte la
nostra companya, però volem fer un prec al Govern, perquè, és clar, a nosaltres no
ens agrada parlar de persones que no són presents, oi? No ens agrada parlar de
persones que no són presents. Però avui hi ha hagut un senyor que ha fet un gran
discurs, molt maco tot, de comiat. Però és clar, és un senyor que va estar cobrant de la
Diputació i va estar cobrant del seu Ajuntament de forma il·legal, i no únicament això,
perquè hi ha altres actituds o comportaments, que poden ser legals, però que són
indignes. I ens expliquem, la persona, que no hi és, el senyor Xavier Garcia Albiol, va
arribar a la Comissió d’Atenció a les Persones d’aquest mes, va seure a la cadira
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cinquanta segons, va marxar i 390 euros. Això ho hem de tractar. El senyor Xavier
Garcia Albiol, ha vingut en aquesta, com ha fet en d’altres ocasions, ha vingut aquí, ha
llargat el seu discurset ben maco i 26 minuts, 850 euros. Instem, des de la CUP–
Poble Actiu a reconsiderar, en fi, el grau d’assistència i les retribucions que han de
tenir aquestes assistències
La presidenta, senyora Conesa, diu: Mirarem de respondre en la mesura que
puguem. En relació amb el nomenament del Sr. Fogué, és una comissió de serveis
d’assistència a Gerència. S’està en aquest moment fent les adaptacions de despatx
perquè pugui estar a la 1a planta per atendre les disposicions que li corresponen en
funció de la tasca que vindrà a desenvolupar. I, bé, a mi em sembla que aprofitar la
vàlua d’una persona que coneix molt bé el món municipal, que coneix molt bé aquesta
organització, és un punt positiu i és un punt favorable. En qualsevol cas, a mi no
m’agrada categoritzar o posar aquella etiqueta a què una persona que ha estat en un
càrrec de responsabilitat en aquesta casa, i que és funcionària, i, per tant, té la seva
plaça en propietat en l’Ajuntament o en l’Administració corresponent, li traiem totes les
oportunitats pel fet que hagi tingut un càrrec de responsabilitat. Crec que les persones
també hem de tenir oportunitats després de la política i, per tant, pot no estar d’acord
amb la meva apreciació, però l’apreciació que es va fer en el seu moment i en el
moment en què es va demanar aquesta comissió de serveis va ser que podia ser
d’utilitat en relació amb una sèrie de programes que s’han de desenvolupar des de
Gerència i que requereixen d’una expertesa. Evidentment, això fa una remodelació
també de l’Àrea de Gerència, en el sentit, precisament, que el senyor Fogué ha de
deixar el Grup i incorporar-se de manera efectiva a la Gerència. I la compatibilitat que
té és la compatibilitat de docència i entenc que la compatibilitat de docència no incideix
o no té cap tipus d’efecte contradictori en la tasca que hagi de desenvolupar en la
Diputació de Barcelona. Pel que fa a les targetes, no ho sé. Ho haig de preguntar. Jo
no en tinc, de targeta. No li puc dir i, per tant, ens informarem en relació a quin són els
serveis que, entenc, per les característiques de la tasca que han de desenvolupar
necessiten aquestes targetes. Les úniques targetes que he activat jo des que sóc a la
Diputació de Barcelona són les targetes que avui hem portat a Junta de Govern, que
són les targetes moneder per Serveis Socials i és l’únic que sé i l’únic que li puc
explicar de targetes en relació a aquesta casa. No tinc ni la de Fira, aquesta targeta
que vostè diu Gold, jo ni l’he vista. I les poques vegades que he anat a la Fira he anat
perquè hi havia de fer una inauguració i he marxat al moment, per tant, no les tinc ni li
sé explicar. Però buscarem la informació.
Relacions Internacionals: Sí, jo crec que ho té ben entès, en el sentit que nosaltres
vam obrir un expedient d’informació reservada i, per tant, a partir del resultat de
l’expedient d’informació reservada, vam constatar que havíem pres correctament unes
mesures prèvies, que eren un canvi de persones i hi ha de resultat de l’expedient
d’informació reservada unes mesures a adoptar en el que és l’Àrea de Relacions
Internacionals. I són les mesures que volem adoptar i comptem amb la figura d’una
persona que s’ha incorporat per ajudar-nos a implementar conjuntament amb Salut
Laboral i conjuntament amb els agents socials, a implantar aquestes mesures que han
de permetre un bon clima laboral, han de permetre a les persones fer la seva feina,
que vegin també la seva feina reconeguda i, sobretot, una molt bona orientació en
relació amb el que han de ser les relacions internacionals que endegui la Diputació a
partir d’ara. Per tant, no és que vulguem posar un punt i final, és que entenem que es
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tanca un període i que nosaltres entomem aquests suggeriments que surten d’aquest
expedient d’informació reservada per aplicar-los fil per randa. Però entenc que això
se’ls explicarà properament.
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Més
que una pregunta, és obligat perquè ha escollit un mal dia, senyor Duran, per criticar
una persona que no està present i que, a més, s’ha omplert la boca dient que no vol
criticar a qui no està present. Doncs per no fer-ho, s’ha despatxat vostè molt bé. I, a
més, ha escollit el dia en què la senyora Rovira ens ha plantat. Podria haver buscat un
altre dia que estigués ella aquí, però avui que ha marxat, tenia altres coses més
importants a fer i ha marxat. I jo també fa 4 hores que estic aquí i no m’he mogut, que
vostè s’ha mogut. Jo no m’he mogut. I a l’Ajuntament de Badalona també vam estar 5
hores. Llavors, què ens explica? Jo crec, senyor Duran, que vostè vol criticar que
marxava, almenys no ho vesteixi dient que no li agrada criticar a qui no hi és. I després
una altra qüestió que li vull aclarir, perquè crec que les coses no poden quedar en la
nebulosa. El senyor Garcia Albiol no ha cobrat de dues administracions de forma
directa. Va haver-hi un error subsanable, perquè ell estava amb una dedicació a
Badalona, que és la que estem tots els que estem en dedicació exclusiva aquí que és
la dedicació per assistència. Un moment, no digui que no. Perquè allà se li va posar en
dedicació parcial per un error, ja que la dedicació parcial es va interpretar com una
dedicació per assistència. S’ha subsanat i si s’ha de subsanar amb un ajust de diners
que crec que no serà necessari, es farà. Per tant no digui que ha estat cobrant de
manera indeguda o no sé què ha dit. Li volia aclarir aquests conceptes. Però sobretot,
l’oportunitat valori-la, perquè avui no era el dia més oportú, que la senyora Rovira ens
ha plantat.
Tot segui intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Presidenta,
només una. Hem presentat una sèrie de preguntes que he vist que ens han contestat,
en relació amb temes d’igualtat de gènere i de lluita contra la violència masclista i
contra el Pla d’igualtat. Per tant, només una pregunta àmplia. En tot cas, si la resposta
és afirmativa, ja li afegirem per escrit. Aquest cap de setmana i sobretot a partir de la
setmana vinent comença la Cimera del clima a París; entenem que la Diputació de
Barcelona sempre ha estat una Diputació molt activa en relació amb tots els temes de
fer front als temes del canvi climàtic, ho hem demanat abans al debat del Pressupost i
la pregunta és si la Diputació de Barcelona hi assistirà i quin serà el paper que hi
tindrem com a Diputació de Barcelona, quin document presentarem i, en la mesura de
les possibilitats, si és possible que els Grups també fem aportacions en relació a les
propostes que faci la Diputació com a Govern intermig potent europeu en relació amb
els temes climàtics.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Sí, la Diputació està tenint participació activa en
la Cimera del clima. Ho farem a través de l’Àrea de Medi Ambient i també hi ha
prevista l’assistència a París de la mateixa presidència. Se’ns va convidar a participar,
ho fem, en principi, en forma d’una intervenció en el Plenari, però també en forma de
diferents formats, vídeo o en format gràfic, on se’ns demana l’opinió i com donem
suport, l’estratègia des del món local i des del Covenant of Mayors i la previsió és, per
tant, desplaçar-nos amb una delegació petita, d’unes 4 persones a París els dies 3, 4 i
5. S’ha d’acabar de confirmar si hi ha canvis d’última hora, han d’entendre que a París
hi ha hagut molta preocupació per aquesta Cimera i, per tant, s’estan ultimant, també,
fins i tot qüestions relacionades amb la seguretat que, en un principi, no es
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preocupaven gens i després, atès els atemptats, se’ns ha advertit que hem de tenir
cura a l’hora de la nostra assistència a la Cimera. Però, en qualsevol cas, la nostra
previsió és poder-hi ser presents i mirarem doncs d’adjuntar-vos els documents que
plantegem, que estan treballats des de l’Àrea de Medi Ambient.
A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadania,
senyora Sierra, qui diu: En primer lloc, demano disculpes per tornar a demanar la
paraula quan tothom està esgotat. Però s’han dit coses tan gruixudes que penso que
no es poden deixar passar. A mi els senyors de la CUP i les senyores de la CUP que a
l’Ajuntament de Barcelona ens han llençat bitllets falsos per sobre, i ens han dit
corruptes, no només a Ciutadans sinó també als companys del Partit Popular i de
Convergència, que ens han dit continuadors del franquisme. A mi, personalment, que
vinc de família represaliada pel franquisme; que trobin indigne que jo l’únic que he fet
és dir que em sembla curiós, que volia contestar per al·lusions a la senyora Maria
Rovira i que ha marxat quan precisament ella va insistir en una Junta de portaveus i
que crec que no he desvetllat cap secret, que això està a les actes. Va insistir que
aquestes reunions, aquests Plens havien de durar perquè ens guanyàvem el sou, jo no
vaig dir ni “mu”, a mi em sembla fantàstic. Jo estic acostumada a treballar moltes hores
perquè he estat pluriempleada molt anys, amb la qual cosa jo no vaig dir ni “mu”. Però
si es diu una cosa, es compleix. I jo no pensava criticar-la, de fet vostè mateixa va
marxar el Ple passat i jo no he dit res. I han marxat altres diputats i jo no dic res. Entre
altres coses perquè, ja ho he dit abans, no tinc el costum de dir-li a la gent el que fa o
el que ha de fer o el que ha de deixar de fer. Però precisament vostès, que en el darrer
Ple van dir “fiscalitzarem el que fan els assessors de tots els grups”. Vostès, que estan
sempre mirant el que fem tots els demés, acceptin que no era ni la crítica, era una
simple introducció que contestava per al·lusions a una persona que en aquell moment
no estava. Si això és indigne, ja m’explicaran què és dir-nos corruptes, continuadors
del franquisme i llançar-nos coses per sobre.
La presidència pregunta a la senyora Sierra si hi ha alguna qüestió més i diu: Doncs
si no hi ha més qüestions, jo sí que els faré el prec: que intentin acordar en Junta de
portaveus els millors temps per poder conduir un plenari efectiu i que no ens porti tant
de temps. Moltes gràcies i bona tarda.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 17 hores i 10 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

La Presidenta,

La Secretària General
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