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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2015 
 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el 23 de desembre de 2015, a les 10 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 (CiU) i amb l’assistència del vicepresident 
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc 
Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta cinquena, 
senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i 
Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarin i Espuña 
(PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i 
Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello 
(CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa Funtané i 
Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni García i 
Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll 
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), 
Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller 
(ERC-AM), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep 
Monràs i Galindo (PSC-CP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i 
Castaño (ENTESA), Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens i 
Alsina (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles Rodríguez i 
Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i Novella (PSC-
CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Josep Salom i Ges (CiU), Alexandra Sevilla i 
Oliveras (ENTESA), Sonia Sierra i Infante (C’s), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i 
Salvador Tovar i Funes (C’s). 
 
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 i Montasell i el tresorer, 
senyor Josep Abella i Albiñana.  
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Xavier García Albiol (PP) i Ramon 
Riera i Bruch (CiU). 
 
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: 
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I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 de novembre de 

2015.  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
2. Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar compte al Ple de l’adhesió 

de la Diputació de Barcelona al text aprovat en la Cimera dels governs locals 
contra el canvi climàtic, celebrada a París. 

 
Secretaria General 
 
3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència núm. 11315/15, de 26 de novembre, pel qual es disposa la 
modificació parcial de l’apartat quart de la part dispositiva del Decret de la 
Presidència núm. 7675/15, de 3 de setembre, en el sentit de fixar el nom dels 
membres que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern amb veu però 
sense vot, com a conseqüència de la modificació dels presidents i portaveus dels 
grups polítics de la CUP-PA i del PP. 

 
4. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia de l’Il·lm. Sr. 

Xavier García Albiol al càrrec de diputat i sol·licitar a la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona que lliuri la credencial del primer suplent de la llista electoral del 
Partit Popular, senyor Xavier Mulleras Vinzia. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia de l’Il·lm. Sr. 

Ramon Riera i Bruch al càrrec de diputat i sol·licitar a la Junta Electoral de Zona 
de Vilafranca del Penedès que lliuri la credencial del primer suplent de la llista 
electoral de Convergència i Unió, senyor Pere Regull i Riba. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6. Dictamen pel qual es proposa prorrogar fins el 31 de desembre de 2016 el 

conveni de col·laboració entre la Fundació Institut Economia de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona, formalitzat en data 26 de gener de 2011, pel qual 
aquesta Corporació es va incorporar com a patró promotor de la Fundació. 

 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 
7. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord adoptat en la Mesa General de 

Negociació de matèries comunes, en data 5 de novembre de 2015, sobre la 
regulació dels dies addicionals de vacances per antiguitat derivada dels serveis 
prestats pel personal al servei de la Diputació de Barcelona en qualsevol 
administració pública, tot incorporant a aquests efectes un nou apartat 24 bis a 
l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona i correlatiu article 27, bis, del Conveni col·lectiu del personal laboral. 
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Servei de Programació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa desestimar la reclamació presentada per la 

representació sindical de Comissions Obreres de l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona contra el Pressupost d’aquest 
Organisme per a 2016 i aprovar definitivament el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2016. 

 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1. Moció que presenten el Grup CUP-PA i el Grup Entesa de la Diputació de 

Barcelona, sobre l’ús del glifosat i altres herbicides. 
 
2. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a la 

retirada dels símbols franquistes a edificis no públics dels municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

 
3. Moció que presenten el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 

Candidatura de Progrés i el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre 
els acords de la conferència sobre el canvi climàtic de Paris 2015. 

 
4. 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. 

 
5. Precs 
 
6. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 de novembre 
de 2015. La senyora presidenta, en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 26 
de novembre de 2015, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i 
no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
2.- Dictamen de data 18 de desembre de 2015, de la Presidència pel qual es 
proposa donar compte al Ple de l’adhesió de la Diputació de Barcelona al text 
aprovat en la Cimera dels governs locals contra el canvi climàtic, celebrada a 
París. 
 
“Atès que entre el 30 de novembre i l’11 de desembre de 2015 s’ha celebrat a París la 
Convenció marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, concretament la XXI 
Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11a Conferència de les Parts en 
qualitat de reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto.  
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Atès que la Diputació de Barcelona és coordinadora del Pacte dels Alcaldes i 
Alcaldesses (Covenant of Mayors) i des de l’any 2008 juga un paper líder i pioner en 
l’àmbit europeu en aquesta iniciativa.  
 
Atès que aquest compromís polític s’ha materialitzat a la pràctica de forma exitosa i 
reconeguda, com ho demostra que a la recent “Cimera de líders locals del Clima”, 
celebrada el dia 4 de desembre a l’Ajuntament de París, on es reivindicava la feina feta 
pel món local i s’exigia la participació en les negociacions climàtiques mundials, un 
dels 21 projectes seleccionats com a exemple destacats de solucions de mitigació i 
adaptació del canvi climàtic que s’havien dut a terme des de l’administració local de tot 
el món va ser el projecte ERDIBA-ELENA de la Diputació de Barcelona; un projecte 
que, mitjançant el suport tècnic ofert des de la Gerència de Medi Ambient d’aquesta 
corporació ha permès als municipis realitzar inversions en eficiència energètica i 
energies renovables de gairebé 100 milions d’euros, amb uns estalvis anuals d’energia 
d’uns 50 Gwh, i d’emissions de GEH de més de 21.000 tones.  
 
Atès que en l’esmentada Declaració de París es menciona explícitament el Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses (Covenant of Mayors) com una de les iniciatives en marxa des 
del món local que els alcaldes i alcaldesses es comprometen a reforçar encara més la 
declaració.  
 
Atès que en la Conferència de París s’ha presentat el renovat Pacte dels alcaldes i les 
alcaldesses de la Unió Europea, que incrementa l’objectiu de reducció de gasos amb 
efecte hivernacle del 20% per a l’any 2020, i fins al 40% per al 2030, i on la Diputació 
de Barcelona vol i pot continuar jugant un paper destacat.  
 
Atès que els governs locals estan cridats a tenir un paper clau en les polítiques de 
lluita contra el canvi climàtic, com a l’administració més propera als ciutadans i més 
propera a les seves preocupacions i demandes.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona va ser present a l’esmentada Conferència i que, en 
nom de la Diputació de Barcelona, va recolzar l’adhesió al Compromís d’Acció de 
París 2015 el qual, traduït al català, literalment diu: 
 

"A mesura que les ciutats, regions, empreses, inversors, grups de la societat civil, 
sindicats i altres signants, procedents de tots els sectors de la societat i de tots els 
racons del món, ens adonem que el perillós canvi climàtic amenaça la nostra 
capacitat i la capacitat de les generacions futures per viure i prosperar en un món 
pacífic i pròsper. També ens adonem que l'adopció de mesures dràstiques per 
reduir les emissions no només pot reduir els riscos del canvi climàtic, sinó també 
oferir un millor creixement i desenvolupament sostenible. 
 
Com a resultat d'això, els sotasignats, afirmem el nostre ferm compromís amb un 
clima segur i estable en el qual l'augment de temperatura es limiti a menys de 2 
graus centígrads. 
 
En suport d'això, celebrem l'adopció d'un nou acord climàtic universal a COP21 a 
París, que és un pas fonamental en el camí per solucionar el canvi climàtic. Ens 
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comprometem a donar el nostre suport a garantir que el nivell d'ambició establert 
per l'acord es compleix o es supera. 
 
Ho farem mitjançant l'adopció de mesures concretes ara, i sense esperar a l'entrada 
en vigor de l'acord el 2020, tant a nivell individual com cooperativament, per reduir 
les emissions de gasos d'efecte hivernacle a un nivell segur i crear resiliència 
enfront d’aquells canvis que ja tenen lloc. 
 
Mirarem cap enrere i veurem aquest moment com el nostre punt d'inflexió, quan la 
transició a una economia baixa en emissions i resilient al clima es va fer inevitable, 
irreversible i irresistible. Ho hem de fer, podem fer-ho i, junts, solucionarem el canvi 
climàtic ". 

 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’art. 90.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’adhesió de la Diputació de Barcelona al 
Compromís d’Acció de París, redactat en la part expositiva del present Dictamen.  
 
Segon. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Presidència, als Presidents dels 
Grups Polítics, als 311 municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, a les 
quatre entitats municipals descentralitzades, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
Tercer. PUBLICAR aquest acord a la pàgina web de la Diputació de Barcelona.” 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: Des de CUP-Poble Actiu considerem que està molt bé 
que la Diputació de Barcelona s’adhereixi al text aprovat en la Cimera dels governs 
locals contra el canvi climàtic, celebrada a París. Entenem que el canvi climàtic, del 
qual suposo que en parlarem més tard en la moció presentada, ha de tenir un 
tractament transversal en totes les polítiques que faci la Diputació, i entenem que la 
Diputació de Barcelona pot i ha de fer molt més que destinar deu milions d’euros a 
polítiques específiques de mitigació del canvi climàtic. 
 
Nosaltres, el que demanem a l’equip de govern de la Diputació és coherència, perquè 
està molt bé pronunciar-se i fer polítiques a favor d’aquesta mitigació climàtica però 
entenem que, al mateix temps, no s’hi adiu que hi hagi activitats finançades per la 
Diputació en sectors que incrementen les emissions de CO2. No entenem com la 
Diputació finança el Rally-Cross i el Rally Catalunya-Costa Brava, que emeten bastant 
CO2 i, evidentment, no entenem el finançament del Circuit de Catalunya. En aquest 
sentit, i no és una pregunta retòrica, ens agradaria saber quantes tones de CO2 emet 
l’activitat del Circuit de Catalunya. 
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Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas, 
com que després farem el debat, crec que és oportú fer-ho llavors més tard; però si 
que vull ressaltar, per part del nostre Grup, que creiem que és molt oportú que ens 
adherim a la Declaració dels governs locals, perquè creiem que és més ambiciosa, fins 
i tot, que l’oficial o general que va produir-se a París. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Secretaria General 
 
3.- Dictamen de data 14 de desembre de 2015, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 11315/15, de 26 de novembre, pel 
qual es disposa la modificació parcial de l’apartat quart de la part dispositiva del 
Decret de la Presidència núm. 7675/15, de 3 de setembre, en el sentit de fixar el 
nom dels membres que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern 
amb veu però sense vot, com a conseqüència de la modificació dels presidents i 
portaveus dels grups polítics de la CUP-PA i del PP. 
 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i 
Pagès, ha dictat, en l’exercici de les seves competències, el Decret núm. 11315/15, de 
26 de novembre, pel qual s’acorda modificar parcialment l’apartat quart de la part 
dispositiva del Decret 7675/, de 3 de setembre (publicat en el BOPB de 17 de 
setembre), en el sentit de fixar els membres que podran assistir a les sessions de la 
Junta de Govern amb veu però sense vot, 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 en favor dels diputats i 
diputades, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals van lliurar a 
la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es va 
procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de 
l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i 
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del 
seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir 
les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret 7458/15, de 24 de 
juliol de 2015, va nomenar els vicepresidents i la vicepresidenta de la Diputació de 
Barcelona i, amb posterioritat, mitjançant Decret 7470/2015, de 29 de juliol, es va nomenar 
vicepresidenta cinquena de la Diputació de Barcelona la Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil.  
 
Atès que els vicepresidents i les vicepresidentes han de formar part de la Junta de Govern, 
es modificà la composició d’aquesta, deixant sense efecte el Decret de la Presidència 
7460/2015, de 24 de juliol, mitjançant Decret de la Presidència 7675/15, de 3 de setembre, 
amb la finalitat d’incorporar com a membre de ple dret del referit òrgan col·legiat la 
vicepresidenta cinquena de la Diputació de Barcelona, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil. 
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Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària del dia 29 d’octubre de 2015, es va 
donar per assabentat dels escrits presentats pels grups del PP i de la CUP-PA, en el sentit 
que, d’acord amb l’escrit presentat pel PP, el president d’aquest és l’Il·lm. Sr. Manuel Reyes 
López i el portaveu adjunt l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol; i en el cas del grup de la CUP-PA, 
el president del grup és el Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo i la portaveu adjunta la Sra. 
Laia Sabater i Díaz. 
 
Atès que és necessari modificar l’apartat quart de la part dispositiva del Decret de la 
Presidència 7675/15, de 3 de setembre, amb la finalitat de nomenar els senyors Manuel 
Reyes López i Joaquim Jesús Duran i Redondo, com a membres que podran assistir a les 
sessions de la Junta de Govern amb veu però sense vot, en la seva qualitat de presidents 
dels seus respectius grups polítics. 
 
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix, com a òrgan bàsic 
i necessari en totes les diputacions provincials, l’existència de la Junta de Govern. 
 
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
l’article 90.2 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, l’article 9 del vigent Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona i l’article 72 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, 
estableixen que la Junta de Govern estarà integrada per la presidència de l’entitat local i un 
nombre de diputats o diputades no superior al terç del nombre legal de membres de la 
corporació, sense comptar la presidència, i que seran nomenats i separats lliurement per la 
presidència; d’aquesta resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.  
 
Atès que el nombre legal de membres de la Diputació de Barcelona és de 51, la Junta de 
Govern estarà constituïda per la presidència i tindran el caràcter de membres de ple dret, 
com a màxim, 17 diputats i diputades, per la qual cosa, el nombre màxim de membres 
electes de la Junta de Govern serà de 18, inclosa la presidència. 
 
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
l’article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 73.1 i 
2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen que les 
competències de la Junta de Govern són les següents:  
 
a) Assistència a la presidència en l’exercici de les seves atribucions. 
b) Les atribucions que la presidència de la Diputació li delegui. 
c) Les competències que expressament li deleguin les lleis. 
 
Atès que el nomenament dels membres de la Junta de Govern és lliure per part de la 
presidència, aquesta, en qualsevol moment, pot revocar el nomenament. Tant el 
nomenament com la revocació s’han de dur a terme mitjançant decret de la presidència i 
s’han de publicar en el BOPB, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web, així com donar-ne 
compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
Atès que l'article 112 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que les regles i els requisits generals relatius a la convocatòria, sistema de votació, 
quòrum d’assistència, quòrum mínim de permanència, regla general sobre l’adopció 
d’acords i el vot de qualitat del president en cas d’empat dels òrgans col·legiats de les 
corporacions locals i, per tant, de la Junta de Govern, es regulen per les mateixes normes 
generals que el Ple corporatiu. 
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Atès que l'article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
estableix que la presidència pot delegar l’exercici de determinades competències en la Junta 
de Govern, llevat de les competències que siguin declarades com a no delegables. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de 5 de juny de 2015 (DIBA 9/2015). 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants 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, així com l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona,  
 

RESOLC 
 
Primer. MODIFICAR l’apartat quart del Decret de la Presidència 7675/15, de 3 de setembre, 
que tindrà el redactat següent: 
 
ACORDAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense 
vot, els diputats i les diputades següents: 
 

1. Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, president del Grup polític CiU 
2. Il·lma. Sra. Nuria Marin Martínez, presidenta del Grup polític PSC-CP 
3. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del Grup polític ENTESA 
4. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del Grup polític PP 
5. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner, president del Grup polític C’s 
6. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo, president del Grup polític CUP-PA 

 
Segon. RATIFICAR íntegrament els apartats primer, segon, tercer, cinquè, sisè, setè, vuitè, 
novè i desè del Decret de la Presidència 7675/15, de 3 de setembre. 
 
Tercer. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, prèvia 
acceptació del càrrec per part dels membres nomenats, i PRODUIRÀ plens efectes jurídics 
fins que la presidència no acordi la seva revocació o avocació, o es produeixi el 
nomenament d’un nou president o presidenta. 
 
Quart. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i en la seva pàgina web, en compliment del 
que disposa l’art. 64.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Cinquè. DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU CONEIXEMENT I 
EFECTES, en compliment del que disposa l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local  i l’article 64.4 del Reial decret 2568/1986, del 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a la presidència de la corporació, a les presidències i 
els 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”. 

 
Vist que l’article 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 de la 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. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

9 
 

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 11315/15, de 26 de novembre, de la 
Presidència, anteriorment transcrit, referent a la modificació parcial de l’apartat quart 
de la part dispositiva del Decret 7675/15, de 3 de setembre (publicat en el BOPB de 17 
de setembre), en el sentit de fixar els membres que podran assistir a les sessions de la 
Junta de Govern amb veu però sense vot, com a conseqüència de la modificació dels 
presidents i portaveus dels grups de la CUP-PA i del PP.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
4.- Dictamen de data 1 de desembre de 2015, pel qual es proposa prendre en 
consideració la renúncia de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol al càrrec de diputat i 
sol·licitar a la Junta Electoral de Zona de Barcelona que lliuri la credencial del 
primer suplent de la llista electoral del Partit Popular, senyor Xavier Mulleras 
Vinzia. 
 
“ATÈS que, en data 1 de desembre de 2015, ha tingut entrada en el Registre General 
de la Diputació de Barcelona (núm. Registre 15000064701) un escrit de la mateixa 
data, signat pel diputat de la llista electoral del Partido Popular/Partit Popular (PP), 
per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol, en què 
manifesta que renúncia al càrrec de diputat provincial.  
 
ATÈS que, segons el certificat emès per la secretària de la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, de data 19 de juny de 2015, pel  qual es proclamen els diputats provincials 
corresponents a la Junta Electoral de Zona de Barcelona, resulta que el primer 
suplent de la llista electoral del Partit Popular, per la referida Junta Electoral de 
Zona, és l’Il·lm. Sr. XAVIER MULLERAS VINZIA. 
 
VIST que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un 
regidor, d’un diputat/da provincial, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un 
dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre 
ells. 
 
VIST que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central en data 10 de juliol de 2003, 
va dictar una Instrucció d’obligat compliment, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals, publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, que estableix que 
quan es presenten escrits de renúncia o es produeixi la mort o altre supòsit de pèrdua 
del càrrec de regidor, conseller comarcal o altre càrrec representatiu local, el Ple de 
l’entitat local de la qual formi part prendrà coneixement d’aquest, remetent certificació 
a la Junta Electoral Central, en el cas que hagués conclòs el mandat de la Junta 
Electoral de Zona corresponent, als efectes de procedir a la seva substitució, conforme 
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a allò que disposa la LOREG, indicant el nom de la persona a la qual, a judici de la 
corporació, correspon cobrir la vacant. 
 
Atès que la Junta Electoral de Zona de Barcelona no ha finalitzat el seu mandat, com 
conseqüència de la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, celebrat el 
passat dia 27 de setembre de 2015 i la convocatòria per la celebració d’eleccions al 
congrés dels diputats i senadors pel proper dia 20 de desembre de 2015. 
 
ATES que la Junta Electoral Central, en acords, de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, va establir que, una vegada lliurada la corresponent credencial en favor 
del diputat electe, aquest tindrà dret a prendre possessió del seu càrrec, en el primer 
Ple corporatiu que es celebri. 
 
VIST que l’article 7 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
expressament estableix que el diputat que resulti proclamat haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputat de la 
Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. XAVIER GARCIA ALBIOL, de la llista electoral 
del PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR, de la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, de conformitat amb el seu escrit de renúncia al càrrec de diputat de la 
Diputació de Barcelona, de data 1 de desembre de  2015, que ha tingut entrada en el 
Registre General d’aquesta corporació el mateix dia 1 de desembre de 2015. (núm. 
Registre 15000064701. 
 
Segon. SOL·LICITAR a la JUNTA ELECTORAL  DE ZONA DE BARCELONA que, 
de conformitat amb la seva Instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a lliurar la 
credencial acreditativa de la condició de diputat provincial al primer suplent de la 
llista electoral del Partit Popular (PP) de la Junta Electoral de Zona de Barcelona,  
que figura en la seva acta de data 19 de juny de 2015, Il·lm. Sr. XAVIER MULLERAS 
VINZIA, amb la finalitat de cobrir la vacant de diputat d’aquesta corporació local, 
produïda com a conseqüència de la renúncia a la condició de diputat provincial, de 
l’Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol.  
 
Tercer. Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de diputat electe 
de l’Il·lm. Sr. XAVIER MULLERAS VINZIA, per part de la Secretaria General es 
NOTIFIQUI de forma fefaent a l’interessat la recepció de la credencial, als efectes que 
pugui prendre possessió del seu càrrec de diputat d’aquesta corporació local, en la 
primera sessió plenària que es celebri, previ jurament o promesa del càrrec de diputat 
d’acord amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia 
presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats, i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui 
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proporcionar ingressos econòmics, d’acord amb el que disposen els art. 75.7, de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 163.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local 
a Catalunya. 
 
Quart. DONAR TRASLLAT d’aquests acords, mitjançant certificació emesa per la 
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, als efectes legals oportuns.  
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol, a l’Il·lm. Sr. Xavier 
Mulleras Vinzia, a la Presidència, a la Coordinació General, al cap del Gabinet de la 
Presidència, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, així 
com al president del grup polític del Partit Popular, als efectes del seu coneixement.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 46 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups polítics següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya 
- Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
5.- Dictamen de data 18 de desembre de 2015, pel qual es proposa prendre en 
consideració la renúncia de l’Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch al càrrec de diputat i 
sol·licitar a la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès que lliuri la 
credencial del primer suplent de la llista electoral de Convergència i Unió, senyor 
Pere Regull i Riba. 
 
“ATÈS que, en data 17 de desembre de 2015, ha tingut entrada en el Registre General 
de la Diputació de Barcelona (núm. Registre 1500067272) un escrit signat pel diputat 
de la llista electoral de Convergència i Unió (CiU), de la Junta Electoral de Zona de 
Vilafranca del Penedès, Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch, en què manifesta que 
renúncia al càrrec de diputat provincial.  
 
ATÈS que, segons el certificat emès per la secretària de la Junta Electoral de Zona de 
Vilafranca del Penedès, de data 23 de juny de 2015, pel qual es proclamen els diputats 
provincials corresponents a la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, 
resulta que el primer suplent de la llista electoral de Convergència i Unió, per la 
referida Junta Electoral de Zona, és l’Il·lm. Sr. PERE REGULL I RIBA. 
 
VIST que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un 
regidor, d’un diputat/da provincial, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un 
dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre 
ells. 
 
VIST que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central en data 10 de juliol de 2003, 
va dictar una Instrucció d’obligat compliment, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals, publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, que estableix que 
quan es presenten escrits de renúncia o es produeixi la mort o altre supòsit de pèrdua 
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del càrrec de regidor, conseller comarcal o altre càrrec representatiu local, el Ple de 
l’entitat local de la qual formi part prendrà coneixement d’aquest, remetent certificació 
a la Junta Electoral Central, en el cas que hagués conclòs el mandat de la Junta 
Electoral de Zona corresponent, als efectes de procedir a la seva substitució, conforme 
a allò que disposa la LOREG, indicant el nom de la persona a la qual, a judici de la 
corporació, correspon cobrir la vacant. 
 
Atès que la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès no ha finalitzat el seu 
mandat, com conseqüència de la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, 
celebrat el passat dia 27 de setembre de 2015 i la convocatòria per la celebració 
d’eleccions al congrés dels diputats i senadors pel proper dia 20 de desembre de 
2015. 
 
ATES que la Junta Electoral Central, en acords, de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, va establir que, una vegada lliurada la corresponent credencial en favor 
del diputat electe, aquest tindrà dret a prendre possessió del seu càrrec, en el primer 
Ple corporatiu que es celebri. 
 
VIST que l’article 7 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
expressament estableix que el diputat que resulti proclamat haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputat de la 
Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. RAMON RIERA I BRUCH, de la llista electoral 
de Convergència i Unió (CiU), de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del 
Penedès, de conformitat amb el seu escrit de renúncia al càrrec de diputat de la 
Diputació de Barcelona, que va tenir entrada en el Registre General d’aquesta 
corporació el dia 17 de desembre de 2015, (núm. Registre 1500067272). 
 
Segon. SOL·LICITAR a la JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS que, de conformitat amb la Instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a 
lliurar la credencial acreditativa de la condició de diputat provincial al primer 
suplent de la llista electoral de Convergència i Unió (CiU) de la Junta Electoral de 
Zona de Vilafranca del Penedès,  que figura en la seva acta de data 23 de juny de 
2015, Il·lm. Sr. PERE REGULL I RIBA, amb la finalitat de cobrir la vacant de diputat 
d’aquesta corporació local, produïda com a conseqüència de la renúncia a la condició 
de diputat provincial, de l’Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch.  
 
Tercer. Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de diputat electe 
de l’Il·lm. Sr. PERE REGULL I RIBA, per part de la Secretaria General es NOTIFIQUI 
de forma fefaent a l’interessat la recepció de la credencial, als efectes que pugui 
prendre possessió del seu càrrec de diputat d’aquesta corporació local, en la primera 
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sessió plenària que es celebri, previ jurament o promesa del càrrec de diputat d’acord 
amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació 
de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles incompatibilitats, i 
sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics, d’acord amb el que disposen els art. 75.7, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local a Catalunya. 
 
Quart. DONAR TRASLLAT d’aquests acords, mitjançant certificació emesa per la 
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral de Zona de 
Vilafranca del Penedès, als efectes legals oportuns.  
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Ramon Riera i Bruch, a l’Il·lm. Sr. Pere 
Regull i Riba, a la Presidència, a la Coordinació General, al cap del Gabinet de la 
Presidència, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, així 
com al president del grup polític de Convergència i Unió, als efectes del seu 
coneixement.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) diu: També es proposa la presa en 
consideració d’aquesta renúncia. I avui excusem la presència del diputat senyor Riera, 
qui tenia un impediment i no podia venir, i li agraïm la tasca que ha desenvolupat com 
a diputat d’aquesta corporació.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 46 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups polítics següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya 
- Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6.- Dictamen de data 22 de desembre de 2015, pel qual es proposa prorrogar fins 
el 31 de desembre de 2016 el conveni de col·laboració entre la Fundació Institut 
Economia de Barcelona i la Diputació de Barcelona, formalitzat en data 26 de 
gener de 2011, pel qual aquesta Corporació es va incorporar com a patró 
promotor de la Fundació. 
 
“La Fundació Institut Economia de Barcelona té, d’entre altres, com a fi fundacional la 
promoció i realització d’estudis d’economia aplicada. 
 
D’acord amb l’art. 14 dels Estatuts de la Fundació, es preveuen dos tipus de patrons, 
els fundadors i els que anomena promotors, i diu: 
 

“(...) 
b) Patrons promotors: 
Són les persones físiques o jurídiques que, no havent atorgat l’escriptura 
fundacional, assumeixen el compromís de realitzar aportacions econòmiques a la 
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Fundació, amb caràcter temporal i periòdic. Els patrons promotors formaran part del 
patronat de la Fundació. 
Els Patrons promotors seran nomenats... amb posterioritat per acord del Patronat. 
(…) entren en funcions un cop hagin acceptat el seu nomenament de forma 
expressa. L’acceptació del càrrec es realitzarà en qualsevol de les formes 
establertes… 
(…) 
Les persones jurídiques han d’acceptar formar part del patronat per acord de l’òrgan 
de govern amb facultat suficient.” 

 
La Diputació de Barcelona és una entitat que en el marc de les atribucions que la 
vigent legislació de règim local li confereix, ha vingut portant a terme tasques de 
col·laboració i suport a d’altres institucions per a la consecució de fins d’interès comú, i 
té com a competències pròpies, en general, el foment i l’administració dels interessos 
peculiars de la província. 
 
Des d’aquesta perspectiva, la Diputació de Barcelona va creure convenient donar 
suport i participar en aquesta Fundació i integrar-se com a patró promotor, i així, el dia 
26 de gener de 2011 ambdues parts van subscriure de mutu acord un Conveni de 
col·laboració per formalitzar les condicions de la incorporació de la Diputació de 
Barcelona a la Fundació, conveni que va ser aprovat per acord plenari de data 
23.12.2010 (ref. AP 346/10). 
 
La clàusula tercera del conveni subscrit preveia una vigència des de l’1.1.2011 i fins el 
31.12.2013, prorrogable de forma expressa per altres tres anys, així com que  l’extinció 
del conveni provocava automàticament la pèrdua de la condició de patró, en 
congruència amb la configuració temporal del càrrec de patró prevista en els estatuts, i 
es fixaven unes aportacions econòmiques per fer efectives els exercicis 2011, 2012 i 
2013. 
 
Textualment, la clàusula de vigència del conveni esmentat assenyalava: 
 

“El present conveni de col·laboració estarà vigent des de l’1 de gener de 2011 fins 
el 31 de desembre de 2013, prorrogable de forma expressa per altres tres anys. 
L’extinció del present conveni provocarà automàticament la pèrdua de la condició 
de patró”. 

 
En data 30 de desembre de 2013 es va prorrogar per un any més el conveni esmentat, 
i es va modificar el pacte tercer del conveni en el sentit següent: 
 

“El present conveni de col·laboració serà vigent des de l’1 de gener de 2014 fins el 
31 de desembre de 2014, prorrogable de forma expressa per períodes d’un any, i 
fins un màxim de dos anys més. 
 
Les pròrrogues previstes, d’aprovar-se, es formalitzaran i aprovaran com a 
addendes al conveni, on s’haurà de fixar l’aportació corresponent.(...)”. 
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Mitjançant Acord núm. 180/14, el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 
18 de desembre de 2014 va aprovar la pròrroga del conveni des de l’1 de gener de 
2015 fins al 31 de desembre de 2015. 
 
En virtut del que preveuen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, és competència de la Diputació de Barcelona, com s’ha 
dit, el desenvolupament econòmic i social del seu territori, entre els quals està el de 
col·laborar amb una institució que es considera d’interès general i de referència, 
reconeguda per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, amb 
programes de recerca i que acull diferents càtedres de la Universitat de Barcelona.  
 
De conformitat amb l’informe de data 28 d’octubre de 2015 del diputat delegat  
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de 
Barcelona, es proposa al Ple de la Corporació que adopti l’acord de continuïtat de la 
Diputació com a patró promotor per un any més. 
 
L’article 331.2 del Llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, estableix la possibilitat que les fundacions privades siguin constituïdes per 
persones físiques o jurídiques, i que aquestes puguin ser públiques o privades, i indica 
que, en cas de constitució per part de persones jurídiques públiques, cal que les 
normes que les regulen no els ho prohibeixin i que l’acord, en el qual ha de constar la 
finalitat d’interès general que es pretén assolir, sigui adoptat per un òrgan competent a 
aquest efecte o amb facultats suficients. 
  
L’adhesió a les organitzacions associatives i l’aprovació i modificació dels seus 
estatuts és competència del Ple, d’acord amb l’article 33.2 ñ de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i, en relació amb  l’article 47.2 g) de la 
dita Llei, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre total de 
membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe favorable, preceptiu i no vinculant, emès conjuntament per la Secretària 
General i la Interventora General de la Corporació, en compliment del que disposa 
l’article 179.1.b) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril, en relació amb l’adopció d’acords sobre matèries 
per les quals la llei exigeix un quòrum especial.  
  
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic, 
contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 
En conseqüència, en ús de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència, a 
proposta de la Direcció de serveis de Suport a la Coordinació General, eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió informativa i de seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

Primer. APROVAR la pròrroga fins al 31 de desembre de 2016 del conveni formalitzat 
en data 26 de gener de 2011 entre la Fundació Institut Economia de Barcelona i la 
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Diputació de Barcelona, pel qual aquesta Corporació es va integrar com a patró 
promotor de la Fundació, d’acord amb la minuta d’addenda que es transcriu a 
continuació: 
 

“ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI FORMALITZAT EN DATA 26 DE GENER DE 
2011 ENTRE LA FUNDACIÓ INSTITUT ECONOMIA DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER A LA INCORPORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
COM A PATRÓ PROMOTOR DE LA FUNDACIÓ. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva  
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de l'article 34.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i assistida pel Secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de 
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.  
 
FUNDACIÓ INSTITUT D’ECONOMIA DE BARCELONA (en endavant, FUNDACIÓ IEB), 
representada pel President del Patronat de la Fundació, el Sr. Joaquim Coello Brufau,  de 
nacionalitat espanyola, major d’edat i amb domicili a Barcelona, carrer Teniente Coronel 
Valenzuela, nº 1-11, proveït de D.N.I. número 7.749.113-E, nomenat per a dit càrrec, per 
temps indefinit. La Fundació amb CIF G-64842446, constituïda per temps indefinit 
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Miquel Tarragona Coromina, en 
data 4 de març de 2008.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de 
mutu acord fan constar els següents, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Fundació IEB  té, d’entre altres, com a fi fundacional la promoció i realització d’estudis 
d’economia aplicada. 
 
II. D’acord amb l’art. 14 dels Estatuts de la Fundació, es preveuen dos tipus de patrons, els 
fundadors i els promotors, i respecte d’aquests últims diu que són les persones físiques o 
jurídiques que amb caràcter temporal i periòdic es comprometen a fer aportacions 
econòmiques i formen part del Patronat. 
 
III. La Diputació de Barcelona és una entitat que en el marc de les atribucions que la vigent 
legislació de règim local li confereix, ha vingut portant a terme tasques de col·laboració i 
suport a d’altres institucions per a la consecució de fins d’interès comú, i té com a 
competències pròpies, en general, el foment i l’administració dels interessos peculiars de la 
província. 
 
IV. La Diputació de Barcelona va creure convenient donar suport i participar com a 
Corporació en aquesta Fundació i integrar-s’hi com a patró, i així, el dia 26 de gener de 
2011 ambdues parts van subscriure de mutu acord un Conveni de col·laboració per a la 
incorporació de la Diputació de Barcelona com a patró promotor de la Fundació.  
 
V. El nomenament de la Diputació de Barcelona com a patró promotor es va elevar a públic 
davant Notari en data 20.6.2011 i va quedar inscrit en el Registre de Fundacions en data 
4.12.2012, tal i com consta en la pròpia escriptura, a la que s'acompanya certificació de 
l’acord adoptat pel Patronat en data 23.2.2011, així com de l’acceptació del càrrec de patró 
per part de la Diputació de Barcelona. 
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VI. En el pacte tercer del Conveni subscrit s’establia el següent: 
 
“El present conveni de col·laboració estarà vigent des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de 
desembre de 2013, prorrogable de forma expressa per altres tres anys. L’extinció del 
present conveni provocarà automàticament la pèrdua de la condició de patró”. 
 
VII. En data 30 de desembre de 2013 es va prorrogar per un any més el conveni esmentat, i 
es va modificar el pacte tercer del conveni en el sentit següent: 
 
“El present conveni de col·laboració serà vigent des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de 
desembre de 2014, prorrogable de forma expressa per períodes d’un any, i fins un màxim 
de dos anys més. 
 
Les pròrrogues previstes, d’aprovar-se, es formalitzaran i aprovaran com a addendes al 
conveni, on s’haurà de fixar l’aportació corresponent.(...)”. 
 
VIII. Mitjançant Acord núm. 180/14, el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 18 
de desembre de 2014 va aprovar la pròrroga del conveni des de l’1 de gener de 2015 fins al 
31 de desembre de 2015. 
 
IX. Que ambdues parts estan interessades en continuar amb aquesta col·laboració i, per 
tant, han manifestat la seva voluntat de prorrogar la vigència del conveni.  
 
X. La minuta d’addenda ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió 
de data............. 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és la pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat en data 
26 de gener de 2011 entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Institut d’Economia de 
Barcelona per a la incorporació de la Diputació de Barcelona com a patró promotor de la 
Fundació.  
 
Segon. Vigència 
 
Aquesta addenda de pròrroga serà vigent des de l’1 de gener de 2016 fins el 31 de 
desembre de 2016. 
 
Tercer. Aportació 
 
La Diputació de Barcelona aportarà l’any 2016 la quantitat de VINT MIL EUROS (20.000 €). 
 
La Fundació IEB emetrà el corresponent rebut de l’aportació realitzada. 
 
El pagament es realitzarà dins del primer trimestre de l’exercici econòmic de 2016, és a dir, 
entre els mesos de gener a març. 
  
Quart. Manteniment dels pactes no mencionats a l’addenda 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries tant en el conveni de col·laboració 
inicial de 26 de gener de 2011 com a la formalització de la seva pròrroga el 30 de desembre 
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de 2013 i que no han estat modificats pels pactes anteriors de la present addenda es 
mantenen en vigor tal i com van ser expressats en aquells. 
 
Cinquè. Interpretació i jurisdicció 
 
Aquesta addenda té naturalesa administrativa al igual que el conveni que es prorroga, i 
regeix en la seva interpretació i desenvolupament el règim jurídic administratiu, amb 
expressa submissió de les parts als Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu de la ciutat de Barcelona.  
 
I en prova d’acceptació i conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat 
exemplar, en el lloc i la data que s’assenyalen”. 

 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’addenda, de VINT MIL EUROS (20.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/439XX/489XX del pressupost de l’any 2016, en els termes i condicions que 
s’exposen a l’addenda i condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer. ESTABLIR que, als efectes de justificar l’aportació prevista, la Fundació Institut 
d’Economia de Barcelona haurà de remetre a la Diputació de Barcelona la 
documentació següent referida a l’any en què s’hagi aplicat l’aportació: 
 

 Memòria de les activitats realitzades, la qual s’haurà de presentar a la Direcció 
de Serveis de Suport a la Coordinació General abans del 28 de febrer de 
l’exercici següent. 

 
 Comptes anuals i d’altre informació, els qual s’hauran de presentar a 

requeriment de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Control 
Econòmico-Financer de la Intervenció General. 

 
Quart. NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Institut d’Economia de Barcelona per 
tal de procedir a la signatura de l’addenda aprovada, i a la formalització dels tràmits 
adients davant el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, en particular 
la condició de patró promotor de la Diputació de Barcelona fins el 31.12.2016, 
representada per la seva presidenta l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.” 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula a la  portaveu del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyora Rovira, qui diu: En aquest punt, ens sobta que es porti aquest punt al 
Ple, en l’ordre del dia, al temps que altres accions, com la reforma de l’Escola 
Industrial, que ascendeix a nou milions d’euros, molt més que el volum de la Fundació, 
no es porti al Ple. Estem sorpresos per això i si hi hagués una resposta els ho 
agrairíem. 
 
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: En tot cas 
intentem respondre. Hi ha matèries que són competència del Ple, i en aquest cas 
aquesta qüestió com que fa referència a la renovació d’un conveni, s’havia de portar al 
Ple. Altres qüestions no són competència del Ple. Segurament, alguna de les 
qüestions que ha esmentat la senyora Rovira, com aquesta qüestió de l’Escola 
Industrial, en algun moment la portarem al Plenari, però el que calia en aquests 
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moments era aquest punt, i aquest punt és la pròrroga d’un conveni en el qual, ja vam 
explicar en el seu dia, estem treballant i justament fem la pròrroga perquè estem 
negociant o mirant si la millor proposta és mantenir una persona al Patronat o fer-hi 
algun altre tipus de col·laboració. Però, vaja, és un tema de què és o no competència 
del Plenari i no és una decisió política en principi.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) afegeix: En tot cas, volia dir que en la 
Comissió Informativa nosaltres donàrem una àmplia explicació i crec que es fa així, 
però és un tema, efectivament, de competència, per la qual cosa podríem coincidir en 
què una actuació de la importància de l’Escola Industrial s’ha d’explicar, s’ha de 
comentar, s’ha de posar la informació a l’abast de tots els Grups, malgrat no ser una 
competència estrictament del Ple. Coincidim en aquesta visió, però hem de portar al 
Ple allò que és competència del Ple.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, i amb el quòrum previst a l’article 
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Els 
membres presents a la sessió són dels Grups polítics següents: Convergència i Unió 
(12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (2) i Ciutadans - 
Partido de la Ciudadania (3) i el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat 
definitiu de 43 vots a favor i 3 vots en contra. 
 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
 

7.- Dictamen de data 27 de novembre de 2015, pel qual es proposa ratificar 
l’Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 
5 de novembre de 2015, sobre la regulació dels dies addicionals de vacances per 
antiguitat derivada dels serveis prestats pel personal al servei de la Diputació de 
Barcelona en qualsevol administració pública, tot incorporant a aquests efectes 
un nou apartat 24 bis a l’Acord de condicions de treball del personal funcionari 
de la Diputació de Barcelona i correlatiu article 27, bis, del Conveni col·lectiu del 
personal laboral. 
 
“El passat 5 de novembre es reuní la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes amb la representació sindical de CCOO, UGT i CGT, d’acord amb la 
legitimitat atorgada per l’article 36, del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en 
endavant, TREBEP), en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1, lletra 
m) d’aquesta norma, a l’efecte, entre d’altres, de prosseguir la negociació de les 
mesures derivades de l’aplicació del Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre i, més 
concretament, la que es conté a l’article 2, apartat 3. Aquest precepte afegeix una 
Disposició addicional, la 15a, al TREBEP, que regula els dies addicionals de vacances 
per antiguitat en els termes següents: “cada administración pública podrá establecer 
hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de 
servicios prestado por los funcionarios públicos”. 
 
D’altra banda, la Disposició addicional 1a. del RDL 10/2015, sobre permisos i 
vacances dels funcionaris públics (la qual té la naturalesa de bàsica de conformitat 
amb el que preveu la Disposició final 1a d’aquesta mateixa norma), estableix que la 
suspensió d’acords, pactes i convenis subscrits per les administracions públiques i els 
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seus organismes i entitats vinculades o dependents de les mateixes, que no s’ajustin 
al que preveu la normativa vigent, s’ha d’entendre ara referida al que preveu l’article 2 
del Reial decret llei 10/2015.  
 
D’acord amb el que s’ha exposat als paràgrafs precedents, les parts legitimades per a 
la negociació de les condicions de treball en el sí de la MGNmc de la Diputació de 
Barcelona, reunida en les sessions de 30 de setembre i 5 de novembre de 2015, ha 
negociat aquesta matèria. 
 
Aquesta negociació ha conclòs amb un Acord, subscrit en data 5 de novembre, entre 
la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, en els termes que a continuació 
es transcriuen:  
 

“Acord 
 

PRIMER. S’incorpora un nou apartat 24 bis, a l’Acord de condicions de treball del 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona i correlatiu article 27, bis del 
Conveni col·lectiu del personal laboral, en els següents termes: 
 

“VACANCES ADDICIONALS PER ANTIGUITAT 
 

1. El personal tindrà dret a gaudir de dies addicionals de vacances per antiguitat 
derivada dels serveis prestats en qualsevol administració pública d’acord amb la 
següent escala: 

 
- 5 anys d’antiguitat, 1 dia 
- 10 anys, 2 dies 
- 15 anys, 3 dies 
- 20 anys, 4 dies 
- 25 anys, 5 dies  
- 30 anys o més, 6 dies 

 
2. El règim de gaudi d’aquests dies addicionals de vacances per antiguitat serà 

l’establert amb caràcter general a l’anterior article, i els dies es podran gaudir de 
manera individualitzada. 

 
3. Les característiques i règim jurídic dels serveis prestats a efecte de la seva 

acreditació  seran els que es prenen en consideració per al còmput d’antiguitat i 
perfeccionament de triennis”. 

 
SEGON.- No obstant l’anterior, d’acord amb l’establert al RDL 20/2012, de 13 de 
juliol, i el RDL 10/2015, d’11 de setembre, el màxim de dies a gaudir per aquest 
concepte serà de 4, mentre la normativa no permeti incrementar aquest límit.  
 
TERCER.- Es deixa sense efecte l’apartat 7, paràgraf primer, de l’article 30 de 
l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i correlatiu, apartat 6, 
paràgraf primer, de l’article 43 del Conveni col·lectiu del personal laboral. 
 
QUART.- Aquest Acord tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2016. 
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CINQUÈ.- El present acord resulta d'aplicació als diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal 
funcionari que la corporació hi tingui adscrit, així com respecte del personal laboral 
propi d’aquells sempre que estigui adherit al conveni col·lectiu del personal laboral 
d'aquesta.” 

 
D'acord amb el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, 
i atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la corporació atesa la 
naturalesa normativa dels acords i pactes sobre condicions de treball concertats amb 
els representants dels empleats, tot això en aplicació de l'article 33.2, apartat b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 
10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, de data 30 de gener de 
2003 i modificat en data 26 de febrer de 2015, i l'article 70, apartat 4, 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 2. apartat f, in fine, del 
Reglament català del personal al servei dels ens locals, aprovat pel D 214/1990, de 30 
de juliol. 
 
En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. RATIFICAR l’Acord assolit en el sí de la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la corporació i les 
organitzacions sindicals, de CCOO i CGT, relatiu a regulació dels dies addicionals de 
vacances per antiguitat derivada de l’aplicació del Reial decret llei 10/2015, d’11 de 
setembre, en els termes següents: 
 

“PRIMER. S’incorpora un nou apartat 24 bis, a l’Acord de condicions de treball del 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona i correlatiu article 27, bis, del 
Conveni col·lectiu del personal laboral, en els següents termes: 

 
“VACANCES ADDICIONALS PER ANTIGUITAT 

1. El personal tindrà dret a gaudir de dies addicionals de vacances per antiguitat 
derivada dels serveis prestats en qualsevol administració pública d’acord amb 
la següent escala: 
 

- 5 anys d’antiguitat, 1 dia 
- 10 anys, 2 dies 
- 15 anys, 3 dies 
- 20 anys, 4 dies 
- 25 anys, 5 dies  
- 30 anys o més, 6 dies 
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2. El règim de gaudi d’aquests dies addicionals de vacances per antiguitat serà 
l’establert amb caràcter general a l’anterior article, i els dies es podran gaudir 
de manera individualitzada. 

3. Les característiques i règim jurídic dels serveis prestats a efecte de la seva 
acreditació  seran els que es prenen en consideració per al còmput d’antiguitat i 
perfeccionament de triennis”. 

 
SEGON. No obstant l’anterior, d’acord amb l’establert al RDL 20/2012, de 13 de 
juliol, i el RDL 10/2015, d’11 de setembre, el màxim de dies a gaudir per aquest 
concepte serà de 4, mentre la normativa no permeti incrementar aquest límit.  
 
TERCER. Es deixa sense efecte l’apartat 7, paràgraf primer, de l’article 30 de 
l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i correlatiu, apartat 6, 
paràgraf primer, de l’article 43 del Conveni col·lectiu del personal laboral. 

 
QUART. Aquest Acord tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2016. 

 
CINQUÈ. El present acord resulta d'aplicació als diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal 
funcionari que la corporació hi tingui adscrit, així com respecte del personal laboral 
propi d’aquells sempre que estigui adherit al conveni col·lectiu del personal laboral 
d'aquesta.” 

 
Segon. Els presents acords produiran efecte a partir de l’1 de gener de 2016. 
 
Tercer. Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi 
oposi i, en concret, la continguda a l’apartat 7, paràgraf primer, de l’article 30, de 
l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i a l’apartat 6, paràgraf primer, 
de l’article 43, del Conveni col·lectiu del personal laboral.” 
 
Abans de la votació s’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i 
CUP - Poble Actiu (3). 
 
Servei de Programació 
 
8.- Dictamen de data 18 de desembre de 2015, pel qual es proposa desestimar la 
reclamació presentada per la representació sindical de Comissions Obreres de 
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona contra el 
Pressupost d’aquest Organisme per a 2016 i aprovar definitivament el 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016. 
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“I. ANTECEDENTS 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària del 26 de novembre de 
2015, va acordar aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
per a l’exercici 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. 
 
El Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2016 en termes 
consolidats puja fins a vuit-cents vint milions cent quatre mil quatre-cents trenta euros 
(820.104.430,00 €), i en ell s’integren els pressupostos que es detallen tot seguit: 
 
 PRESSUPOST EUR 
A) Corporació 896.275.000,00
B)  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 

18.479.300,00
179.160.000,00

6.000,00
2.284.600,00

C) Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de la 
societat mercantil Xarxa Audiovisual Local S.L. 
(XAL) 

 
19.980.369,00

 
En compliment d’allò previst en l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), amb 
data 27 de novembre de 2015 es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
l’anunci d’exposició pública, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podien examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 
 
El termini de quinze dies hàbils comprenia des del 28 de novembre fins el 16 de 
desembre de 2015, ambdós inclosos. 
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II. RECLAMACIÓ PRESENTADA CONTRA EL PRESSUPOST DE L’ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
Dins de l’expressat termini d’exposició pública ha tingut entrada al Registre de 
l’Organisme de Gestió Tributària un escrit, enregistrat d’entrada el 15 de desembre de 
2015, amb el número 15/00283366, del que s’acompanya còpia com a Annex, el text del 
qual es reprodueix tot seguit: 

 
“En Ernesto Priego Martín, amb DNI 37292690S, funcionari de carrera de 
l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, actuant en qualitat de 
delegat LOLS del sindicat CCOO en aquesta administració, amb domicili a efectes 
de notificació la seu d’aquest sindicat, situada a la planta -1 de l’edifici Mestral del 
Recinte de la Maternitat de la Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona. 
 
DIU: 
 
Que mitjançant escrit amb núm. de registre 15/256789 de data 11/11/2015, va 
sol·licitar, en virtut dels dret d’informació i consulta atorgats a els representants 
legals dels treballadors, el projecte de pressupost de l’ORGT per l’exercici de 2015. 
 
Que aquesta informació no ha estat lliurada, el que provoca indefensió en l’exercici 
de les funcions atribuïdes per el nostre ordenament jurídic en la defensa dels 
interessos dels treballadors i treballadores. 
 
Que no està conforme amb el CAPITOL PRIMER DE DESPESA PERSONAL, per 
considerar que omet el crèdit necessari per al compliment de les obligacions 
exigibles. 
 
SOL·LICITA: 
 
Que en virtut de l’escrit presentat, es tingui per impugnada l’aprovació inicial del 
pressupost general de la Diputació de Barcelona per l’exercici 2016, en relació a 
l’Organisme de Gestió tributaria per ometre el crèdit exigible per al compliment de 
les obligacions exigibles, per despesa de personal pel capítol primer i per vulneració 
del Dret d’informació de les representacions sindicals, provocant possible indefensió 
dels interessos propis i conculcant el dret de participació reconegut al nostre 
Ordenament. 
 
Que es lliuri la documentació sol·licitada “Projecte de pressupost de l’ORGT per 
l’exercici 2016”. 

 
Pel que fa a la legitimació activa per a la interposició de reclamacions al pressupost, 
d’acord amb el que es disposa en l’article 170.1 en relació amb el 169.1 del TRHL, tenen 
la condició d’interessats els habitants en el territori de l’entitat local, els qui en resultin 
directament afectats encara que no habitin en el territori de l’entitat local, els col·legis 
oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes 
per a vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa 
dels què els són propis.  
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Com sigui que les reclamacions al pressupost són interposades pel Sr. Ernesto Priego 
Martin, com a delegat LOLS del sindicat CCOO a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, 
la legitimació activa s’entén conforme a la normativa abans expressada. 
 
Quant a les causes de reclamació, en l’escrit d’al·legacions referit s’impugna l’aprovació 
inicial del pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016, en 
relació a l’Organisme de Gestió Tributària per ometre el crèdit necessari per al 
compliment de les obligacions exigibles, per despesa de personal del capítol primer i per 
vulneració del Dret d’informació de les representacions sindicals, provocant possible 
indefensió dels interessos propis i conculcant el dret de participació reconegut al nostre 
Ordenament.  
 
Tanmateix, sol·licita que es lliuri la documentació sol·licitada “Projecte de pressupost de 
l’ORGT per a l’exercici 2016” que mitjançant escrit amb núm. de registre 15/256789 de 
11/11/2015, es va sol·licitar, en virtut dels drets d’informació i consulta atorgats als 
representants legals dels treballadors i treballadores. 
 
A la vista de les al·legacions i la reclamació formulades, s’escau fer les següents 
consideracions: 
 
Primera.- D’acord amb el que es disposa en l’apartat segon de l’article 170 del TRHL, 
només es poden efectuar reclamacions contra el pressupost  
 

a) per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts al Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

b) per haver omès el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim; 

c) per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses  
pressupostades, o bé d’aquestes respecte de les necessitats per a les que 
estiguin previstes. 

 
Segona.- El pressupost general ha estat format per la presidenta 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 l’entitat pública empresarial Xarxa 
Audiovisual Local (XAL), de conformitat amb allò previst a l’article 168 del TRHL. 
 
Tercera.- 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. 
 
Quarta.- En la normativa del procediment aplicable, recollida en el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, no hi ha cap precepte que exigeixi la intervenció dels agents socials o dels 
representants sindicals, ni tampoc el requeriment de negociació col·lectiva de cap mena 
en el procés d’elaboració i aprovació del pressupost. 
 
Cinquena.- Tot i això, quant a l’omissió de crèdit necessari per al compliment de les 
obligacions exigibles del capítol 1 del pressupost de despeses de l’Organisme de 
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Gestió Tributària, es reprodueix l’apartat de l’informe econòmic financer de l’interventor 
delegat d’aquest Organisme Autònom, que ja s’incorporava a l’expedient d’aprovació 
del pressupost de 3 de novembre de 2015, on es constata el següent: 
 
“Per elaborar les previsions del capítol 1 s’ha tingut en compte el que es recull en la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals  de l’Estat per al 2016, on es 
disposa que les retribucions experimentaran un increment d’un 1 per cent respecte el 
2015, al marge del que representa fer front al pagament de la part restant de la paga 
extraordinària de 2012. 
 
Així mateix, s’han consignat els recursos necessaris per fer front a l’evolució de la 
plantilla de l’organisme durant l’exercici 2016 i a la implementació de l’acord plenari de 
la Diputació de  Barcelona de 26 de març de 2015, respecte als acords de la mesa de 
negociació de matèries comuns de 27 de febrer de 2015.” 
 
En conclusió, tal i com es desprèn de l’informe econòmic financer de l’interventor 
delegat, aquí esmentat, els crèdits per al capítol 1 del pressupost de despeses de 
l’Organisme de Gestió Tributària és l’adequat i suficient per atendre a les obligacions 
exigibles a l’exercici 2016. 
 
Tot plegat porta a concloure que els imports consignats al capítol 1 del pressupost són 
suficients per finançar les despeses de personal previstes, més encara si es té en compte 
que mitjançant l’aplicació del romanent líquid de tresoreria seria possible completar el 
finançament necessari en el cas que s’arribessin a produir uns majors compromisos. 
 
Sisena.- Quant la hipotètica vulneració del Dret d’Informació de les representacions 
sindicals, provocant possible indefensió dels interessos propis i conculcant el dret de 
participació, l’expedient d’aprovació del pressupost ha estat en termini d’exposició 
 
L’expedient d’aprovació del pressupost ha estat exposat al públic a les oficines de la 
Intervenció General d’aquesta Diputació, a la Rambla de Catalunya, 126, de 
Barcelona, durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província, BOPB del 27 de novembre de 2015, durant 
els quals els interessats podien examinar-lo, en compliment d’allò establert a l’article 
169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l’article 112.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Durant el termini d’exposició, tota la documentació que acompanya el pressupost, 
inclòs l’informe econòmic financer de l’interventor delegat a dalt esmentat ha estat a 
disposició del públic per a ser consultat i examinat, motiu pel qual s’entén que amb 
aquest tràmit aquesta Diputació ha respectat el dret a la informació al·legat. 
 
Setena.- A la vista de les al·legacions presentades i en relació amb les consideracions 
a dalt exposades, el Director de Serveis de Recursos Humans de l’ORGT ha elaborat 
un informe en data 18 de desembre de 2015, el qual s’acompanya com Annex, que 
proposa la desestimació de les al·legacions i reclamacions formulades, i que es dóna 
per reproduït. 
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Vuitena.- L'aprovació inicial del pressupost es va acordar pel Ple de la Corporació, òrgan 
que és el competent per fer-ho, conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i 
l’article 168.4 del TRHL. 
 
Per tot l’exposat, examinades les al·legacions formulades, i ateses les consideracions 
aquí recollides, es pot concloure que el Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
per a 2016, integrat pel pressupost de la pròpia Corporació, el dels organismes 
autònoms: Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Fundació Pública Casa de 
Caritat i Patronat d’Apostes, i per les previsions de despeses i d’ingressos de l’entitat 
pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), aprovat inicialment pel Ple de la 
Diputació, en sessió extraordinària celebrada el 26 de novembre de 2011, compleix amb 
la legalitat per quant la seva elaboració, contingut i estructura s’ajusten a la normativa 
aplicable en matèria pressupostària, constituïda bàsicament pel títol VI, capítol I, 
articles del 162 al 171 del TRHL i el Capítol I, articles del 2 al 23 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, i l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Vist l’article 169.1 del TRHL, on s’estableix que correspon al Ple resoldre les 
reclamacions presentades al pressupost general aprovat inicialment, i que disposa del 
termini d’un mes per fer-ho. 
 
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 
Presidència delegada 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. ADMETRE l’escrit d’al·legacions al Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2016, presentat en temps i forma pel Sr. Ernesto Priego Martin, 
funcionari de carrera de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
actuant de qualitat de delegat LOLS del sindicat CCOO en aquesta administració, 
enregistrat d’entrada a la Corporació el 15 de desembre de 2015, amb el número 
15/00283366, del que s’acompanya còpia com a Annex, i, de conformitat amb el que 
s’interessa en la sol·licitud del referit escrit, donar-lo per presentat i per interposades les 
al·legacions i la reclamació que s’hi recullen. 
 
Segon. DESESTIMAR les al·legacions i la reclamació formulades en l’escrit presentat pel 
delegat LOLS del sindicat CCOO/ORGT  de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
consideracions recollides en la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Tercer.  APROVAR definitivament el Pressupost General de la Diputació de Barcelona 
per a l’exercici 2016, les seves bases d’execució i els seus annexos, en els mateixos 
termes en què foren aprovats inicialment per Acord del Ple d’aquesta Corporació celebrat 
el 26 de novembre de 2015. 
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Quart. NOTIFICAR aquest Acord al Sr. Sr. Ernesto Priego Martin, delegat LOLS del 
sindicat CCOO/ORGT  de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. PUBLICAR el pressupost definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i, simultàniament, remetre’n còpia a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, tot plegat com és previst en l’article 169 del TRHL.” 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: Imaginem que aquestes al·legacions per aquesta 
reclamació presentada per la representació sindical de CCOO de l’Organisme de 
Gestió Tributària el que posen de manifest és quines condicions de treball tenen els 
treballadors i les treballadores de l’ORGT i esperem que, amb la suficient aportació 
pressupostària que està consignada, es pugui resoldre la situació laboral en el sí de 
l’ORGT.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Ja vam 
explicar a la Comissió Informativa que el que enteníem que es contestava en l’escrit de 
resposta a les al·legació era que hi havia recursos per fer front als acords amb els 
treballadors i les treballadores de l’Organisme, per la qual cosa ens satisfà que hi hagi 
aquesta resposta, però en el benentès que el que estem fent també és aprovar 
definitivament els Pressupostos el nostre Grup mantindrà el seu vot d’abstenció. 
 
Intervé de nou el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran,  qui diu: El 
que volíem saber era què es vota: si es vota la desestimació de les al·legacions o 
l’aprovació definitiva del Pressupost, perquè són dues coses diferents. 
 
La secretària, senyora Mahillo, diu: Està tot conjuntament. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Són les dues coses. Per tant, entenem 
que, en ser tot en un mateix punt, pot dur a confusió. Doncs passem a l’aprovació 
d’aquest punt.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (10), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (5), 
Partit Popular (2) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 
34 vots a favor, 3 vots en contra i 10 abstencions. 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenten el Grup CUP-PA i el Grup Entesa de la Diputació, de 
Barcelona, sobre l’ús del glifosat i altres herbicides. 
 
“Nombroses administracions locals fan servir herbicides de acció rapida per eliminar 
herbes adventícies (denominades "males herbes") de cara a la prevenció d'incendis 
forestals i neteja de jardins i parcs. L'ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt 
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seriosos. Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats ten en 
efectes perjudicials sobre la salut i el medi ambient. 
 
El glifosat, un herbicida total no selectiu que s'empra per matar herbes i arbustos, 
s'infiltra al sol, és molt soluble en I’aigua, i persistent al medi. Contamina els aqüífers, 
és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar. 
 
El glifosat ha estat decretat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com a 
probablement cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen 
I’ús del glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: 
Toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, és mutagènic, provoca trastorns 
reproductius, augmenta la freqüència de anomalies espermàtiques, i carcinogènesi. 
 
A més, cada preparat d'herbicida que conté glifosat ve acompanyat d'altres 
substancies que multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients trobem el N-
nitrós que com altres compostos nitrogenats, és cancerigen. 
 
Quan es degrada el glifosat allibera formaldehid, compost també cancerigen. 
 
Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen 
concentracions mitjanes de glifosat al llarg de I’any superiors a 0'1 µg/l, valor màxim 
admès per la normativa europea per aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). 
Aquest mateix nivell és el màxim permès per aigües de consum humà (D. UE 98/83). 
 
No menys important, és el paper que esta n jugant aquest herbicides en la mort 
massiva d'abelles arreu del món. 
 
El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) ha manifestat en roda de premsa 
(maig 2015) que sempre ha de prevaldre el "Principi de Precaució" (Art.191 del Tractat 
de funcionament de la UE, i a més forma part del acord MSF celebrat en la OMC), amb 
els herbicides que puguin tenir components cancerígens i que els legisladors no ho 
regulen pels interessos de les multinacionals. A més, indiquen que els més afectats pel 
glifosat poden ser les persones treballadores de Pares i Jardins, els nens i nenes, les 
embarassades i les persones amb malalties, sobretot cròniques.  
 
La Directiva (2009/128/CE) marc per a un ús sostenible deis plaguicides, aprovada pel 
Parlament Europeu el 13 de gener de 2009, els objectius són la reducció deis riscos i 
els efectes de I'ús de els plaguicides” a la salut humana i el medi ambient, i el foment 
de I'ús de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatives 
com les alternatives de índole no química als plaguicides ", en el capítol IV, articles 11 i 
12, exposa que:  
 

"Els Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a 
la protecció del medi aquàtic I ‘aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i 
salut pública i la biodiversitat, o els resultats de les avaluacions de risc pertinents, 
han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi I'ús de plaguicides en les següents 
zones específiques: Al llarg de les carreteres [ ...], en els espais utilitzats pel públic 
en general, o per grups vulnerables, com els pares, jardins públics, camps d'esports 
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i àrees d'esbarjo, recintes escolars i camps de joc i els espais propers als centres 
d’assistència sanitària ".  

 
Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de 
setembre, que estableix el marc de actuació per aconseguir un ús sostenible deis 
productes fitosanitaris, i que té com a objectiu la reducció deis riscos i els efectes de 
I'ús deis productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la 
gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatives, com ara els 
mètodes no químics.  
 
Aquest Reial Decret preveu que les disposicions "són o s'entenen sense perjudici que 
l' Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o 
prohibint I'ús de productes fitosanitaris en zones o circumstancies específiques."  
 
A més de les anteriors, el marc jurídic per a I‘aplicació d'herbicides i plaguicides es 
completa amb les següents normes:  
 

- Directiva Marc sobre l'Aigua (Directiva 2000/6O/CE del Parlament Europeu del 
Consell). 

- Directiva Aus (Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell)  
- Directiva Habitat (Directiva 92/43/CEE del Consell)  
- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.  

 
Per les raons exposades el grup Candidatura d'Unitat Popular Poble actiu (CUP Poble 
Actiu CUP-PA) i el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona sol·licita al Ple 
I'adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
1. Oferir assessorament tècnic i recursos econòmics als ajuntaments de la 

demarcació de Barcelona perquè se substitueixi la utilització del glifosat per 
mètodes no contaminants, que no danyin a la salut ni el medi ambient, incloent 
mètodes mecànics i tèrmics que ja es s'apliquen en la majoria dels països de la 
Unió Europea i amb major potencial de generació d'ocupació. Incloent el 
pasturatge com alternativa ecològica més adequada i respectuosa amb la salut de 
les persones i del medi ambient. 

 
2. Impulsar l’eliminació progressiva de l’ús del glifosat en els diferents serveis que 

presta la Diputació de Barcelona de forma directa i incloure en les noves 
contractacions, com a condició, la introducció de mètodes sostenibles i alternatius 
al glifosat. 

 
3. Iniciar els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria ecològica 

gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l'ús 
d'agrotòxics, les podes excessives, l'ús d/especies no adaptades al medi o amb 
necessitats hídriques excessives.  
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4. Traslladar als ajuntaments de la demarcació que iniciïn mesures en la mateixa línia 
per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte 
multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal. 

 
5. Fer, per qüestions de salut pública i per tal de evitar I'ús d'aquest tipus de 

productes perjudicials a jardins privats, vivers de plantes i zones que no són 
responsabilitat directa de la Diputació, campanyes de conscienciació i jornades 
informatives dirigides als propietaris de jardins privats, als professionals viveristes 
amb que treballa la Diputació i responsables d'altres administracions.  

6. Fer estudis clínics necessaris sobre la salut deis treballadors i treballadores de la 
gerència d'espais naturals i medi ambient si s'escau i amb el seu consentiment per 
valorar els efectes tòxics sobre els seus organismes. Tanmateix creiem necessari 
un mostreig poblacional suficient per poder treure conclusions epidemiològiques.  

 
7. Comunicar els presents acords a totes les treballadores de la Diputació de 

Barcelona i els seus OOAA a través de l'Intradiba i els seus OOAA, a la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC), a l'Associació de Municipis de Catalunya (AMC), 
a l'Associació de Municipis per la independència (AMI), i als col·lectius Som lo que 
sembrem, Associació Salut i Agroecologia (ASIA, Ecologistes en Acció), Col·lectiu 
Males Herbes, a la Junta de Personal de les centrals sindicals amb representació 
de la Diputació de Barcelona, a I'I.M., Centre d' Anàlisi i Programes Sanitaris 
(CAPS) i a l'Associació de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions 
Ambientals (APQUIRA).” 

 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyora Rovira, qui diu: En primer lloc, dir que aquesta és una proposició que 
presentem el Grup d’Entesa i el Grup CUP-Poble Actiu, però que també és fruit de la 
lluita de molts col·lectius amb els quals ens hem reunit i que queden recollits al final, 
en els acords de la moció. Col·lectius als quals vull fer referència, com Som el que 
sembrem, Associació Salut i Agroecologia, Ecologistes en Acció i Col·lectiu Males 
Herbes, que són els que realment porten una lluita diària pel que fa a l’abolició de la 
utilització d’aquests productes en les seves àrees de treball. 
 
Aleshores, cal tenir en compte que nombroses administracions locals fan servir 
aquests herbicides d’acció ràpida per eliminar les anomenades “males herbes” de cara 
a la prevenció d’incendis forestals i la neteja de parcs i jardins. L’ús d’aquests 
herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos i, de fet, existeixen estudis que 
demostren que l’ús del glifosat i altres herbicides químics tenen efectes perjudicials 
sobre la salut i també sobre el medi ambient. Cal recordar que el glifosat és un 
herbicida total, no selectiu, que s’empra per matar herbes i arbustos, s’infiltra en el sòl, 
és molt soluble en l’aigua i és molt persistent en el medi. Contamina els aqüífers i és 
molt tòxic per a la fauna aquàtica, pels animals domèstics i pel bestiar, alhora que ha 
estat declarat per l’Organització Mundial de la Salut com a probablement cancerigen 
per als éssers humans. Hi ha estudis científics que relacionen l’ús del glifosat amb 
afeccions i malalties. Entre els efectes adversos, s’han descrit toxicitat subaguda i 
crònica, danys genètics, és mutagènic, provoca trastorns reproductius, augmenta la 
freqüència d’anomalies espermàtiques i carcinogènesi. Així doncs, entenem que, tal i 
com han dit els diferents organismes internacionals, cal treure de les nostres maneres 
de funcionar l’ús del glifosat. 
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Per això, nosaltres defensem el fet que cal oferir, des dels recursos que genera la 
Diputació, assessorament tècnic i recursos econòmics als ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona perquè substitueixin la utilització del glifosat per mètodes no 
contaminants, alhora que cal impulsar l’eliminació progressiva de l’ús del glifosat en els 
diferents serveis i també cal iniciar els treballs necessaris per a la transició cap a una 
jardineria ecològica. Creiem que cal traslladar als ajuntaments de la demarcació la 
necessitat d’impulsar mesures en la mateixa línia, per tal de garantir que aquesta 
mesura sigui efectiva amb un nivell multiplicador i beneficiós a escala supramunicipal i, 
de fet, ens consta que ahir mateix l’Ajuntament de Barcelona va aprovar aquesta 
proposició, i esperem que sigui adoptada també pels municipis de la demarcació de 
Barcelona. També cal, per qüestions de salut pública i per tal d’evitar l’ús d’aquests 
productes perjudicials per part de jardins privats, vivers de plantes i zones que no són 
responsabilitat directa de la Diputació, fer campanyes de conscienciació i jornades 
informatives i, finalment, fer els estudis clínics necessaris i comunicar els acords als 
diferents municipis de la demarcació de Barcelona perquè es posicionin en aquest 
sentit. 
 
Finalment, dir que, si apostem realment pel medi ambient i tothom ha votat a favor de 
l’anterior proposició, entenem que la conseqüència d’això, en coherència, és que això 
també hauria de ser aprovat per unanimitat en el Ple.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui és també 
proponent de la moció, i diu: Crec que l’explicació de la portaveu de CUP-Poble Actiu 
ja ha estat prou extensa. En el nostre cas, només remarcar algun dels arguments que 
ja s’han dit. Hi ha una preocupació social en aquests moments i és cert que ja hi ha 
bastants ajuntaments de Catalunya que comencen a ser sensibles en aquest tema, 
que estan aprovant mocions i prenent decisions en relació amb l’ús del glifosat, per la 
qual cosa creiem que, en aquest cas, era clau que la Diputació de Barcelona els 
ajudés i, alhora, com a administració que també tenim part en la gestió dels espais 
naturals, els espais públics, i la jardineria, també ens preocupéssim per aquesta 
situació i prenguéssim una actuació. 
 
Em sembla que l’explicació de l’impacte del glifosat, tant en el medi com en la vida de 
la gent, com en la pròpia fauna, queda explicat en la moció i cada cop n’hi haurà més 
explicació. Per tant, la nostra posició era clara en aquest tema. Els dos Grups vam 
aparèixer, si em deixen dir una anècdota, en la Junta de portaveus amb la mateixa 
moció i hem estat capaços de fer un acord de redacció del text per “facilitar” la seva 
aprovació en el Ple, perquè entenem que aquí hi ha molts alcaldes i moltes 
alcaldesses, molts regidors i moltes regidores dels nostres municipis que estan veient 
que aquest debat aterrarà, si no ho està fent ja, en els seus municipis i, per tant, 
creiem que la Diputació s’havia de posicionar. 
 
Intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Nosaltres, en 
aquesta moció, tenint en compte la sensibilitat que hi ha pels productes tòxics, i aquest 
que és el més utilitzat en el món agrícola, i tenint en compte els informes que ens 
arriben des de l’Agència de Seguretat Alimentària i que ja en 2012, es va aprovar un 
reglament, governant el Partit Popular, a partir d’una directiva europea, que plantejava 
restriccions a aquest fitosanitari en zones aqüíferes, limitant-ne l’ús en zones 
freqüentades pel públic en general, com camps d’esports, jardins públics, recintes 
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escolars i les rodalies dels recintes mèdics, i que allà on hem governat nosaltres, a 
Badalona, també l’hem prohibit i el condicionàvem en els plecs de clàusules a les 
empreses que participaven en concursos i que estem d’acord per preservar el medi 
ambient, votarem a favor. 
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyora Sierra, qui diu: Crec que la descripció dels efectes adversos és tal que no hi 
ha res més a afegir. Només que votarem a favor, evidentment. 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Per expressar el nostre vot 
favorable.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Votarem a favor, no obstant això, dir que hi ha 
un debat al respecte. Si escoltéssim algun dels sindicats, com Unió de Pagesos, no 
opinaria exactament el que estem dient aquí, per la qual cosa només ho dic, perquè 
nosaltres estem d’acord. Davant la prudència, el millor que podem fer és votar a favor 
d’aquesta moció i que la Diputació de Barcelona, com a institució, intenti que no 
s’utilitzi aquest producte en totes les intervencions que fa com a administració -en 
matèria de carreteres, l’utilitzem en el desbrossament de les voreres de les carreteres. 
També, com a Diputació, aconsellar els ajuntaments, i també dir que en matèria de 
parcs i medi ambient s’està reduint. Podem utilitzar pesticides que facin que no 
prosperin les males herbes. No obstant això, hi ha un debat científic al respecte i cal 
que donem suport a aquesta moció a l’espera que el debat científic arribi a unes 
conclusions categòriques al respecte, però hi votarem a favor. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En tot cas, per anunciar el vot favorable del Grup Convergència i 
Unió i anunciar, per exemple, que això no és una qüestió nova a la casa. Des de la 
Unitat de Paisatgisme, ja fa temps que s’ha canviat el sistema de treball i s‘ha optat 
per una gestió integral en el tractament de plagues que ha suposat la reducció de l’ús 
d’herbicides d’una manera radical. És a dir, que aquestes propostes alternatives han 
estat preses amb temps i forma i ja s’han estat utilitzant, amb resultats que s’han anat 
veient i, per altra banda, hi ha una mostra evident de que s’està treballant, i és que fa 
uns dies es va aturar l’adjudicació d’uns contractes per realitzar treballs arreu del 
territori, que incloïen tractament amb herbicides. Per tant, aquesta voluntat que conté 
la moció s’està treballant ja en diferents aspectes des de la Diputació i, per tant, insistir 
i aconseguir, a través d’aquests tractaments integrals, el fet que els herbicides siguin 
utilitzats en la menor mesura possible. 
 
Per tant, absolutament d’acord amb la moció i seguirem amb la feina que hem fet fins 
ara d’implantar sistemes nous per a tractament d’herbes.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (5), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
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2.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a la 
retirada dels símbols franquistes a edificis no públics dels municipis de la 
demarcació de Barcelona. 
 
“Atès que l’aixecament militar del general Franco va acabar amb la República i la 
democràcia i va instaurar una dictadura militar que va significar la pèrdua de drets, 
llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de persones a 
exiliar-se a d’altres països.  
 
Atès que aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la 
nostra història: el règim franquista. Una etapa basada en l’opressió i en la imposició, 
així com l’aniquilació de les institucions legítimes de Catalunya, de la qual ja ens hem 
deslliurat, però que encara resten elements que ens la recorden.  
 
Atès que l’any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va 
aprovar la Llei de la Memòria Històrica que, entre d’altres mesures, ordena la retirada 
de tots els símbols i monuments públics que honorin o recordin al franquisme, exaltin 
la sublevació militar i la Guerra Civil.  
 
Atès que, a diferents pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona encara hi ha 
simbologia franquista, en particular les plaques que el desaparegut Instituto Nacional 
de la Vivienda, posava als edificis construïts als anys 50, 60 i 70. Unes plaques que 
inclouen l’emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes.  
 
Atès que el jou i les fletxes va ser derogat per la Constitució Espanyola de 1978 i que 
aquestes plaques no formen part dels elements decoratius de les façanes ni tampoc 
són elements informatius.  
 
Atès que les imatges i símbols constitueixen trets claus en l’imaginari col·lectiu dels 
anys foscos de la nostra història i que cal retirar allò que va escenificar un dels 
episodis més negres de la nostra història.  
 
Atès que més enllà de l’eliminació de qualsevol vestigi de la dictadura franquista, cal 
un reconeixement dels espais que tinguin a veure amb la memòria democràtica i 
antifeixista i la declaració com a patrimoni d’aquests llocs amb la corresponent 
senyalització que expliquin els fets que hi van succeir. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 31 d’octubre de 2013 va aprovar 
la moció presentada pels grups d’ICV-EUIA i ERC de la Diputació de Barcelona, de 
suport a les querelles per crims contra la humanitat per l’afusellament del President de 
la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i la resta de víctimes del franquisme en la 
qual s’expressaven els següents acords: 
 

PRIMER. Manifestar el suport de la Diputació de Barcelona a la querella presentada al Jutjat 
Federal núm. 1 de Capital Federal (Argentina) per crims contra la humanitat per 
l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, quaranta-cinc alcaldes i dos 
diputats al Parlament de Catalunya, i a la Querella 4591-10 presentada anteriorment al 
mateix jutjat per familiars de víctimes del franquisme de tot l’Estat Espanyol així com a totes 
les iniciatives judicials emparades en la jurisdicció universal que tinguin com a objectiu la 
reparació dels crims del franquisme. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

35 
 

SEGON. Donar suport a qualsevol altra ampliació d’aquestes querelles recentment 
presentades que tingui com a objectiu el reconeixement, l’anul·lació i la restitució de la 
dignitat de les persones afusellades durant la repressió franquista. 
 
TERCER. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis  sumaríssims duts a 
terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme. 
 
QUART. Instar al govern de la Diputació de Barcelona a donar suport als municipis per tal 
de que puguin investigar per documentar amb dades a les víctimes del franquisme de les 
seves localitats i a les iniciatives públiques i privades de recuperació i reivindicació de la 
memòria d’aquestes. 
 
CINQUÈ. Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal 
(Argentina) i al Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol i ales entitats de 
recuperació de la memòria històrica de Catalunya. 

 
Per tot això, el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS:  
 

1. Reiterar la condemna del franquisme i el règim dictatorial posterior que durant 
quaranta anys va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la 
justícia social i els drets de les persones. 

 
2. Creació d’una línia de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de 

Barcelona per a la retirada de forma gratuïta de simbologia amb referències 
franquistes o que tinguin a veure amb persones relacionades amb dita 
Dictadura dels edificis, carrers i nomenclàtor del seu municipi. 
 

3. Creació d’una línia de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona per a la localització de les possibles foses comunes que hi pugui 
haver en el seu terme municipal.  
  

4. Donar suport als ajuntaments de la demarcació que desenvolupin una veritable 
política pública de memòria democràtica per a posar en valor el patrimoni 
cultural popular dels municipis de la demarcació, i dignificar la memòria 
democràtica 

 
5. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, al 

Memorial democràtic de Catalunya i les Entitats Memorialistes.” 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Amb ànims de ser breu avui, també. Ja està prou explicada la 
moció llegint els acords i, per tant, explicar breument per què arribem aquí. 
 
Hi ha diversos col·lectius i associacions memorialistes a Catalunya que estan 
impulsant aquest tipus d’acord en els plenaris dels municipis de la demarcació, 
bàsicament per fer un esforç de retirada dels símbols franquistes que encara hi ha als 
nostres espais públics -carrers, places, façanes d’edificis, etc. Per tant, té molt sentit 
que això es plantegi i, per altra banda, hi ha una evident voluntat, per part de molts 
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ajuntaments de la demarcació, de fer aquest esforç d’acabar d’eliminar una simbologia 
que pot ser ofensiva, fins a cert punt, per al conjunt de la ciutadania dels municipis. 
Entenem, per tant, que en aquest sentit, com que sovint hi ha també una certa excusa 
tècnica en els municipis com: no hi ha recursos, costa molt, som municipis petits... 
creiem que es oportú que la Diputació de Barcelona ajudi a què desaparegui aquesta 
excusa tècnica i col·labori, en la mesura que pugui, amb els ajuntaments que volen 
seguir aquesta opció, per la recuperació de la memòria democràtica, per l’eliminació 
de la simbologia franquista i per la dignificació de la lluita per la democràcia. Per tant, 
creiem oportú que la Diputació, en tant que institució “xarxa de municipis”, els ajudi a 
poder fer això i aquest és el per què de portar aquesta moció avui al Ple. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: En primer lloc dir que nosaltres celebrem que es presenti aquesta proposició. 
Remarcar, també, que si els ajuntaments no ho fan, con no ho han fet en els darrers 
trenta anys, serà la societat civil i els col·lectius organitzats qui ho faran possible, com 
Arran Lleida, que va dur a terme això en els carrers de Lleida, i que animem a què això 
es faci possible també des de la gent, si les institucions no posen els recursos o no 
tenen voluntat política, perquè en moltes ocasions no n’hi ha hagut per tirar-ho 
endavant. 
 
Creiem, també, que cal posar en valor, en l’àmbit institucional, la feina que s’ha dut a 
terme per part del Memorial Democràtic i de la societat civil en la recuperació de 
dades, la reconstrucció d’esdeveniments, la identificació de llocs i espais i que, alhora, 
anant un pas més enllà, cal resignificar tots aquests elements i dotar-los de capacitat 
d’incidència en la quotidianitat. 
 
És un costum el fet que, quan parlo, tothom parla i tothom té coses a dir. És una mica 
desagradable. 
 
La presidenta senyora Conesa (CiU) demana l’atenció dels assistents a la sessió i 
indica a la diputada senyora Rovira que segueixi amb la seva intervenció. 
 
La senyora Rovira continua la seva intervenció dient:  Alhora, percebem la necessitat 
que cal abordar, amb un enfocament que faci de la memòria una eina de combat i de 
reparació i no un simple estri en mans de professionals, és a dir historiadors, 
acadèmics, operadors turístics... i creiem que ara és el moment de començar a 
resignificar tota la nostra quotidianitat i també els nostres carrers. Creiem, doncs, que 
memòria, present i futur van de la mà i, d’aquesta manera, entenem que per iniciar el 
camí cap a la independència, que ja estem iniciant, cal tractar la simbologia i el 
nomenclàtor d’imposició espanyola dels carrers de les ciutats, les viles i els pobles, 
així com la recuperació de la memòria històrica. Entenem que aquesta independència, 
que ja hem començat, va estretament lligada amb la necessitat de fer de Barcelona i 
de tots els pobles i les viles motor per la construcció ... Seguim? És que és molt 
desagradable, de veritat. Se sent parlar tothom. 
 
La presidenta, senyora Conesa, demana a la senyora Rovira que continuï amb la 
seva intervenció i aquesta diu: D’acord. Són coses meves... En definitiva, cal eradicar 
la simbologia del nomenclàtor d’imposició espanyola de tots els carrers de les viles, les 
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ciutats i els pobles de la demarcació de Barcelona, així com treballar per la 
recuperació de la memòria històrica.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Funes, s’ha oblidat algun tema 
per qüestió d’ordre?  
 
El portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, diu: No. Per facilitar el debat a la resta 
de Grups. Dir que acceptem l’esmena que ens han presentat els Grups de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, i acceptem, per tant, la 
incorporació en l’apartat 3 del redactat que ens han proposat. Ho dic de cara a facilitar 
el debat. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: D’acord. Per tant, s’han d’explicar les 
esmenes i en demanaria l’explicació. Senyor Garcia Cañizares... 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Nosaltres, justament en el sentit que s’estava comentant ara, 
recordar la feina que s’ha fet des del Memorial Democràtic i la que es pot fer en el 
futur. I, per tant, proposàvem que el redactat del punt 3 digués: “La Diputació de 
Barcelona impulsarà una col·laboració tècnica i econòmica, amb la Generalitat de 
Catalunya, en matèria d’actuacions de localització i dignificació en fosses comunes 
ubicades a la demarcació de Barcelona”. Fèiem això perquè entenem que el Memorial 
Democràtic, que depèn de la Generalitat, ha fet una feina important, una feina de camp 
en aquest sentit i calia, per tant, reforçar la moció amb aquest apartat 3. 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Asens (Entesa). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: D’acord. Entenem que hi ha unes 
esmenes sobre la taula. Per tant, tornaria a donar la paraula a la senyora Rovira si 
estarien d’acord amb aquesta esmena. Si? Moltes gràcies.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Desconeixíem aquesta esmena. Pel que veig, aquesta moció te dos aspectes; un és el 
folklòric purament dit, que és el de canvi de noms, treure plaques, etc. que sembla que 
no n’hi ha. Crec que, a Barcelona, ja han fet prou neteja per anar ara a buscar amb 
una lupa allà on hi ha una plaça o un carrer, fins i tot d’alguns que no els van deixar 
ser franquistes perquè van ser assassinats abans de poder ser-ho. I a aquests, també 
els han tret els carrers. Per tant, vull dir que aquesta moció és extemporània, 
simplement per anar mantenint viva la figura i aquesta lluita contra el franquisme. La 
Fundació Francisco Franco els hauria de donar, a alguns, la Medalla d’Or perquè 
mantenen viu l’esperit de Franco, una persona de la qual no es parlaria si alguns grups 
d’esquerres no anessin mantenint aquest interès perquè se’n parli. I una altra cosa és 
la qüestió de les fosses comunes de famílies que volen recuperar, tenir o saber 
quelcom dels seus familiars allà on estan enterrats. Són dues qüestions, crec, diferents 
i que fan que aquesta moció sigui difícil de votar. 
 
Hi votarem en contra perquè l’esperit de la moció no és la recuperació de la memòria 
històrica ni la reconciliació, sinó la revenja i el fet de mantenir un esperit de permanent 
confrontació amb un passat que ja té 75 o 80 anys i crec que tots hem de pensar a 
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oblidar-lo. Portem ja més temps de democràcia que de franquisme i crec que els que 
estem aquí hem de mirar endavant i deixar-nos ja d’històries, sobretot no reincidir en 
aquelles qüestions que ja estan liquidades, com el nomenclàtor o els símbols dels 
carrers. Votarem en contra. 

 
A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyora Sierra, qui diu: Tot i que molts símbols han desaparegut, si encara en queda 
un ja em sembla massa i em sembla bé que es tregui. Evidentment, un altre tema és el 
de les fosses comunes. No pot ser que avancem en democràcia si encara tenim els 
nostres morts en cunetes, amb la qual cosa votarem a favor de la moció.  
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya– 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Primer, també, celebrar la 
presentació d’aquesta moció per part del Grup Entesa. La veritat és que no ens ha 
semblat, al nostre Grup, que estiguem parlant d’un tema folklòric en el país, ans al 
contrari, pensem que és un tema molt seriós, tan, tan i tan seriós que només es tracta 
de complir la llei, cosa que ens demana aquesta moció. Una llei que es va aprovar en 
desembre de l’any 2007, la Llei de memòria històrica, que en el seu article 15 recull, 
precisament, la retirada de símbols;  i, més ara, complint-se quaranta anys de la mort 
del dictador. Per això celebràvem l’entrada d’aquesta moció i més en aquest moment. 
Es tracta precisament d’això. No es tracta de recordar ni de projectar en el futur un 
passat molt obscur, una nit molt obscura que va durar quaranta anys, sinó que es 
tracta de no exaltar un període de no llibertats i de repressió. Simplement és això. 
 
Sembla que, de vegades, pot quedar un petit detall oblidat, però no. Jo mateixa encara 
visc en un carrer que té nom d’un alcalde franquista. Hem fet una feina llarga, la Llei es 
va aprovar fa vuit anys, amb una de les associacions importants que tenim a la 
comarca, l’Associació de la Memòria Històrica del Baix Llobregat, que ha documentat i 
treballat, a tot el Baix i al meu municipi, noms d’alcaldes franquistes i encara en tenim 
ara. No només un petit vestigi d’un tema que sembla folklòric, sinó de temes així. Per 
tant, em sembla, torno a dir, un gran encert l’entrada d’aquesta moció i es tracta de 
treballar plegats pel present però, sobretot, pel futur que podem llegar a les 
generacions que venen darrera nostre, que pugui ser un futur ple de llibertats i sense 
vestigis, com dic, d’un passat molt obscur.  
 
Sí que faria un prec que no té res a veure amb la moció, i és que si es presenten 
esmenes in voce, que poden presentar-se perfectament, ara tenim unes tecnologies 
molt modernes que ens permeten, fins i tot amb un simple whatsapp o un petit 
missatge de correu electrònic, fer-nos arribar aquest text abans de començar el Ple. 
Només demano això. A la nostra moció també s’han presentat esmenes in voce i, per 
tant, imagino, o vull imaginar, que la resta de Grups, tret del Grup Entesa, que ens ho 
ha comentat, tampoc no ho sabran. Crec que hem d’intentar tenir aquesta bona 
pràctica. No cal res molt institucional ni molt formal sinó, simplement, que tinguem 
coneixement perquè, com a Grup, ens reunim per acabar de decidir quin és el 
posicionament i, clar, aquesta esmena es pot acceptar fàcilment i nosaltres no 
modificarem el posicionament, que serà de vot favorable, però en altres podria passar 
el contrari i demanem que, encara que sigui deu, vint o trenta minuts abans del Ple, 
d’una manera informal a través del whatsapp, que per això el tenim els portaveus, ens 
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enviem aquest text, que podrem analitzar, i ens permetrà formular el nostre 
posicionament abans del Ple.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Li haig de donar la raó en aquest punt i 
mirarem de millorar. Per tant, em faig la primera responsable de que això funcioni bé.  
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, agrair enormement a Entesa que 
hagi presentat aquesta moció, absolutament oportuna de fet, i agrairia, de fet, a Entesa 
i a la resta de Grups que no només la presentessin una vegada, sinó totes les vegades 
que siguin necessàries mentre el nostre país continuï tenint símbols feixistes presents 
en les ciutats i els pobles del nostre territori. Sobretot amb un feixisme del qual no hem 
fet net, que no ha ant cap a una ruptura, sinó que va anar cap a una mal anomenada 
transició, una transició que no ha permès, per exemple, que els ciutadans ens puguem 
expressar democràticament com voldríem. Tindríem molts exemples de les nacions 
sense estat que configuren l’Estat espanyol, fruit d’aquesta mal anomenada transició. 
Per tant, no hi va haver ruptura: el franquisme va morir al llit i hereus del franquisme 
van ser qui van impulsar alguna de les formacions polítiques, entre altres la formació 
política que ha guanyat les darreres eleccions  generals a l’Estat espanyol. Si no, qui 
era Fraga Iribarne, fundador d’Alianza Popular, antecessora del PP? Fixeu-vos, cap 
dels hereus del franquisme no ha demanat perdó a les víctimes del franquisme. Cap ni 
un. No hem sentit ni un sol dirigent provinent del franquisme que hagi demanat perdó 
als represaliats pel franquisme al conjunt de l’Estat espanyol. Per tant, absolutament 
oportuna aquesta moció i demanaria a tots els Grups polítics que en són conseqüents 
que continuïn denunciant el feixisme allà on sigui present i, encara, a molts llocs del 
nostre país, continua havent-hi símbols feixistes.  
 
És veritat, com deia la Maria Rovira, de la CUP, que moltes vegades ha estat la 
societat civil qui ha fet un treball espectacular i també el món local. Jo recordaria que, 
durant molts anys, el món local, sense cap mena d’ajut i per iniciativa pròpia, anava 
retirant una incomptable quantitat de símbols franquistes a diverses localitats de 
Catalunya, i també la societat civil. Gent de formacions polítiques i d’entitats com el 
Memorial Democràtic que ho han anat fent. A tots ells, un enorme agraïment i, per tant, 
hauríem de fer un reconeixement a tota aquesta societat civil organitzada del nostre 
país que ha fet possible anar retirant els símbols del franquisme. 
 
Finalment, mentre hi hagi un sol ciutadà del nostre país que pugui estar en una fossa 
comuna, la responsabilitat institucional que nosaltres tenim és actuar perquè tothom 
pugui ser reconegut i sostret d’aquella fossa comuna per la memòria dels seus 
familiars, per la memòria de la gent que està lluitant pels drets de tots els ciutadans del 
nostre país i per aquells que volen que la memòria històrica no es perdi sinó que 
perduri. No hi ha res pitjor en un país o en una societat que perdre la seva memòria 
històrica. Per tots ells val la pena el que estem fent. Per tant, endavant amb aquesta 
moció. El nostre Grup votarà a favor. 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Gallardo (Entesa). 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Molt breu, per donar suport a la moció. Entenem que encara hi 
ha molta feina a fer en aquest sentit. És cert que se n’ha fet molta però, quan voltem 
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pels municipis de Catalunya, sovint trobem noms de carrers que porten, com diu la 
portaveu Pilar Díaz, noms d’alcaldes franquistes i de persones que van ser destacades 
durant el temps de la dictadura. Per tant, la moció no és extemporània, sinó que està 
presentada en un moment, creiem, oportú i necessari i, per tant, té el nostre suport. 
 
Per altra banda, ja hi hem presentat una esmena i aprofito, doncs, per excusar-me i 
assumir tota la responsabilitat en el sentit de les esmenes in voce. És la primera, única 
i darrera vegada que el Grup de Convergència i Unió fa aquest tipus d’esmena in voce. 
No les havíem fent mai. Demano i reclamo als altres Grups que facin el mateix i 
assumeixo tota la responsabilitat perquè, qüestions lligades a les meves 
responsabilitats com a alcalde m’han complicat aquests dies, i no han permès que 
aquests tipus de moció tingués el tractament normal. Insisteixo: és la primera, única i 
darrera vegada que això passarà. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, senyor Garcia Cañizares. Està 
excusat però intentarem formalitzar-ho i, a vegades, poden passar aquestes coses. 
M’han demanat torn de rèplica el senyor Funes, com a proponent, i després el senyor 
Riera. Si algun altre Grup ho vol fer, ja ho manifestarà.  
 
Intervé de nou el senyor Funes (Entesa), qui diu: En primer lloc, per agrair el suport 
de tots els Grups que han expressat la voluntat de donar suport a aquesta moció i que 
ens han agraït el fet d’haver-la presentat. Evidentment, hi havia diferents elements que 
facilitaven aquesta presentació. Moments, també, històrics, de commemoració dels 
anys de la mort del dictador però, també, un treball social i polític en relació amb 
aquest tema i a dignificar, en definitiva, el que són carrers i places.  
 
L’alcaldessa d’Esplugues ha explicat el que va passar al seu Ple, però puc explicar el 
que va passar al Ple de la meva localitat, on crec que entre el 75 i el 80% dels regidors 
i les regidores es va sorprendre quan vam fer la llista de noms franquistes del carrerer 
de Cornellà, del fet que importants carrers de la nostra ciutat tinguessin noms 
d’alcaldes franquistes o d’actius militars colpistes o de persones responsables de 
grans atrocitats, tant en la Guerra Civil com en la dictadura. Per tant, crec que és una 
cosa evident, que no està encara resolta. I és important que moltes persones dels 
nostres municipis sàpiguen qui eren aquelles persones que tenen una placa posada al 
seu carrer, placa que substitueix, a més, noms antics de carrers que venien d’èpoques 
molt antigues, per posar els noms d’aquests personatges nefastos per a la història del 
nostre país. 
  
No volíem fer, de nou, un altre debat sobre el franquisme amb aquesta moció i, de fet, 
vam fer un esforç per incloure en el seu redactat un resum de l’anterior debat que vam 
tenir en el passat mandat en relació amb la querella argentina. Som conscients del fet 
que els Grups d’aquesta cambra condemnem el franquisme i, per tant, en la mesura 
que tots els Grups ho fem, creiem que era de rebut fer aquesta proposta de moció que, 
bàsicament, reforça la feina que fan les entitats i també reforça la feina que fan els 
ajuntaments. Per tant, agrair el suport dels diferents Grups i esperar que s’aprovi. 
 
Intervé de nou el senyor Riera, (PP), qui diu: Hi ha dues qüestions. La primera és, fent 
referència a la moció mateixa, fer una purga estalinista de persones que van participar, 
perquè eren alcaldes, alcaldes que segurament l’únic que feien era servir els seus 
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municipis, com alcaldes republicans que van ser assassinats o afusellats pel sol fet de 
ser alcaldes que servien la seva ciutat. Tan lamentable és una cosa com una altra, si 
no fos perquè una és més tràgica que l’altra. Puc citar, i no defensaré el franquisme, 
però sí puc citar persones que van col·laborar amb el franquisme, que eren bones 
persones. Aquella era una situació, en els anys 60, en què tothom col·laborava amb el 
franquisme. Entenc que traurem, com a col·laboradors, els assessors d’ajuntaments 
com Barcelona, com alguns significats socialistes, que cobraven un sou de 
l’Administració?. Es poden considerar, també, col·laboradors franquistes? Traurem el 
retrat d’en Samaranch d’aquí, de la Diputació de Barcelona? 
 
És a dir, crec que una cosa són els símbols franquistes purament dits... No?. Si, jo ho 
poso sobre la taula i a veure qui ho fa. Una cosa són els símbols franquistes purament 
dits, que si els traiem a mi me la porta a la fresca, i una altra són les fosses comunes, 
tema amb el qual estem d’acord. Per matisar una mica aquesta qüestió i que no 
s’assembli al que no és, que defensem una cosa que no és. Ho dic perquè quedi clar 
que jo diferencio entre persones i partits polítics. 
 
Ara vull fer un esment, perquè s’ha dit una cosa que m’hagués agradat que la 
presidenta hagués cridat l’atenció. Han titllat de feixista a un Grup polític que està 
present en aquesta cambra, en aquesta sala, i crec que és una vergonya que es diguin 
coses d’aquest tipus, perquè ho ha dit una persona que forma part d’un partit polític 
que és l’únic partit que pot presumir d’haver participat en un cop d’Estat contra el 
Govern legítim de la República; un partit que ha portat en les seves llistes un Franco 
Bahamonde i uns senyors que donaven suport als escamots i a tota l’organització 
parafeixista - les fotografies estan i, per tant, no em poden deixar per mentider- que 
presumeixi i que ataqui un Grup democràtic com el nostre, que té la vida que té, 25 o 
30 anys de vida, i que sempre ha participat en la democràcia espanyola de forma 
democràtica i lleial. Per tant, estic molt, molt indignat –i no vull classificar-ho perquè no 
vull dir paraules gruixudes- perquè ve d’un Grup polític que pot presumir de molt poca 
cosa, de molt poca cosa, d’uns colpistes que es van sublevar contra el Govern legítim 
de la República. 
 
Tot seguit pren la paraula la presidenta, senyora Conesa (CiU), i diu: Senyor Riera, 
permeti’m fer un incís en ares de poder tramitar aquesta moció. Crec que no ha estat 
exactament això el que s’ha dit i, fins i tot, crec que el proponent de la moció ha dit 
molt clarament que aquesta corporació condemna el franquisme i tots els 
representants d’aquesta corporació condemnem una etapa de la nostra història en què 
va primar la dictadura i, per tant, no hi havien els drets democràtics. 
 
Crec que tots els Grups han mirat de tenir el màxim respecte. Ja sé que, en la 
dialèctica, hi ha vegades que ens enfilem més i, per tant, podem ser més vehements o 
més insistents en alguns arguments, però jo diria que, avui, nosaltres tenim una moció 
que és una moció positiva, que és una moció que el que fa és, sobretot, treballar amb 
el Memorial Democràtic i garantir, per tant, que les persones que van patir el període la 
guerra i el període del franquisme podran tenir una oportunitat i el que fa és 
interpel·lar-nos, com a ajuntaments, per revisar aquests símbols. Crec que som molts 
els ajuntaments que ja hem vingut fent aquesta revisió. També el de Badalona. Per 
què? Perquè el mateix Ajuntament on vostè ha estat, també ha estat un Ajuntament de 
l’etapa democràtica i també s’hi ha fet aquesta revisió. Això no vol dir que no hi hagin 
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símbols a edificis privats i, a vegades, quan hi hem d’intervenir, doncs els mateixos 
privats diuen que no destinaran recursos a això, etc.. Si, com a ajuntaments, podem 
ajudar a retirar aquests símbols que no tenen cap sentit avui dia, crec que és una 
oportunitat però, sobretot, li agraeixo que faci l’esment a les persones, que crec que 
és, també, un dels punts forts d’aquesta moció, que és precisament intentar que totes 
aquelles persones que no han pogut saber encara on és un avantpassat seu, puguin 
tenir aquesta oportunitat i que puguem dignificar també la memòria de totes aquestes 
persones que ho mereixen, perquè volem oblidar el conflicte i entrar avui en conflicte 
crec que no ens condueix a res. Aquell conflicte va ser pèssim. Tots tenim persones 
conegudes en un bàndol i en l’altre. Segurament, a tots dos bàndols, hi havia bones 
persones, persones de bona fe i persones de mala fe però sí que és veritat que qui va 
estar al capdavant d’institucions i va prendre decisions, tota decisió té una 
conseqüència. Tots ho sabem perquè estem al capdavant d’una institució i sabem que 
les decisions tenen conseqüències. Per tant, jo els demanaria intentar no entrar en 
polèmica. Ja s’ha parlat molt respectuosament a nivell de tots els Grups i crec que 
hem de suavitzar el to perquè pot ser, realment, que algun dels Grups s’hagi sentit 
malament amb les seves intervencions. Per tant, els demanaria a tots que suavitzem 
aquesta discussió i, entenent i respectant els posicionaments de tothom, crec que les 
paraules exactes del senyor Funes són que és molt clar que tota la corporació 
condemna el franquisme i l’etapa del franquisme, i això és el que hem de recollir aquí, 
com hem fet en altres vegades en aquesta corporació. Jo voldria passar a la votació 
però si vostès volen intervenir, hi tenen tot el dret. 
 
Intervé de nou la senyora Rovira (CUP-PA), qui diu: Agraïm les paraules de la 
presidenta, però creiem que aquí no s’ha donat un debat on tothom hagi tingut 
paraules dignes cap a l’altre. Precisament, les paraules del senyor Riera són 
indignants. Li hauria de fer vergonya dir aquestes paraules a la Diputació, o a 
qualsevol carrer de qualsevol ciutat, i això demostra que, potser sí, els partits polítics 
d’aquí s’han posicionat en contra del franquisme però, senyor Riera, l’esperit del 
feixisme està, ara mateix, en aquesta sala, està aquí amb les paraules que vostè 
acaba de dir. És una vergonya, una vergonya!. 
 
De nou intervé la senyora Sierra, (C’s), qui diu: Simplement volia agrair, especialment 
al senyor Funes i a la senyora Conesa, que diguin públicament que tots els partits que 
estem en aquesta corporació condemnem el franquisme. Hi ha moltes poques coses 
que em facin emprenyar en la vida, però una d’elles és que diguin que el nostre Grup 
no condemna el franquisme, perquè l’hem condemnat de totes les maneres possibles i 
jo, personalment, vaig estar durant molts anys en el Gexel, grup de recuperació de la 
memòria històrica, en concret, dels textos literaris de l’exili, amb la qual cosa no hauria 
de fer aquest agraïment però és tan bestial el “machaque” que se’ns fa amb el tema 
del franquisme i tan absolutament injust que em sembla de rebut agrair molt 
sincerament les paraules del senyor Funes i de la senyora Conesa. Gràcies. 
 
Intervé de nou la senyora Díaz, (PSC-CP), qui diu: És que havíem demanat la paraula 
perquè hi ha coses que no es poden deixar passar. Ho sentim molt, de veritat. No 
volem allargar aquest debat. Agraïm molt les paraules de la presidenta, que pensem 
que són molt ponderades i molt encertades i, també, des del màxim respecte i la 
màxima educació, sense entrar en qualificacions de cap Grup, diputat o diputada, però 
hem d’entrar forçosament en el contingut, perquè hem arribat a sentir que hi havia 
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persones que, com a alcaldes franquistes, estaven al servei dels seus pobles, ciutats i  
ciutadans. Hi ha coses que fins aquí hem arribat. Aquestes persones hi eren allà 
segurament per pertànyer a la Falange i aquestes persones estan documentades, com 
a mínim en el meu poble. I com en el meu poble, estan a tot arreu. Són persones que 
es van dedicar a assenyalar d’altres persones perquè eren marxistes, anarquistes o 
simplement perquè pensaven diferent o militaven en una determinada formació 
política. Com a conseqüència d’aquest assenyalament, aquestes persones van ser 
empresonades, assassinades o van marxar a l’exili. Per tant, segurament com a tot 
arreu, la família del dictador va dir el mateix del dictador, segurament- van dir que eren 
magnífiques i bones persones. No ho dubtem, però per a nosaltres no ho eren. Per a 
nosaltres, aquelles persones que assenyalen d’altres persones simplement per pensar 
diferent, que és el que no podem acceptar en democràcia i llibertat, i que aquest 
assenyalament, torno a dir, els pot comportar la mort, la presó o l’exili, per a nosaltres 
no són persones que es mereixin portar el seu nom a cap carrer dels pobles i les 
ciutats del nostre país. 
 
I dic una segona cosa, perquè ja l’he dit abans però crec que no ha quedat clara. Això 
és una llei. És a dir, magnífica la feina de les associacions, que és imprescindible; 
magnífica la feina de la societat civil, que és imprescindible, però aquí parlem de 
complir la llei i, com en aquests temps, estem farts de sentir que hem de complir la llei, 
doncs en això també hem de complir-la i la llei ho diu molt clar. Una llei que, per cert, 
va aprovar un govern socialista, torno a dir, en desembre de 2007. Exactament ara fa 
vuit anys. La llei diu molt clarament que hem de retirar tots aquests símbols i, per 
suposat, els noms dels alcaldes franquistes dels nostres pobles i les nostres ciutats. 
Per tant, el que simplement hem de fer és complir la llei.  
 
De nou intervé el senyor Fàbrega, (ERC-AM), qui diu: En tot cas, crec que, tot i que 
som una administració que ens dediquem a la gestió del món local i una administració 
supramunicipal, veig que alguns Grups polítics presentem mocions que van més enllà 
del debat de l’àmbit local, per la qual cosa fem posicionaments polítics, i fer un debat 
sobre el franquisme... el podem fer quan vulguin. Avui estem parlant de la retirada dels 
símbols franquistes en la demarcació de Barcelona. Jo afegiria, senyor Riera, que tinc 
clar, i així ho diuen els llibres d’història, que el senyor Manuel Fraga Iribarne va formar 
part del franquisme. Per tant, des del meu punt de vista, vostè estarà o no d’acord, era 
un feixista i va ser el fundador de l’anomenada Alianza Popular, actualment Partit 
Popular, i aquesta és una evidència. No és que jo m’ho inventi, és una evidencia. No 
els he acusat de res més, sinó d’aquest fet. 
 
Segona qüestió. Miri, el meu partit polític, Esquerra Republicana de Catalunya, 
malauradament va perdre una quarta part dels seus militants de l’època republicana, 
afusellats o exiliats, i aquesta sí que és una evidència. Jo agrairia, no només per a ells 
sinó per a tots els lluitadors per la llibertat que van ser represaliats, que en tinguéssim 
un reconeixement. Crec que ho estem fent mitjançant la moció. I, no només per 
aquesta gent, sinó pels militants d’altres formacions o sindicats que van ser 
represaliats. 
 
Última cosa. Miri, senyor Riera, jo i el meu Grup estaríem encantats del fet que la 
fotografia de Samaranch que tenim en aquesta casa fos retirada perquè, per a 
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nosaltres, també és un mal símbol, un símbol negatiu, un símbol que ens identifica 
amb el franquisme. Per tant, no hi tenim cap mena d’objecció. 
 
Intervé la presidenta, senyora Conesa (CiU), i diu: Doncs esgotat el debat, els 
agrairia passar a la votació.  
 
El text que es sotmet a votació i que incorpora l’esmena presentada pels Grups de 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, és el 
següent:  

 
“Atès que l’aixecament militar del general Franco va acabar amb la República i la 
democràcia i va instaurar una dictadura militar que va significar la pèrdua de drets, 
llibertats i vides humanes, en una repressió que va obligar a milers de persones a 
exiliar-se a d’altres països.  
 
Atès que aquell aixecament militar ens va dur a una de les etapes més crues de la 
nostra història: el règim franquista. Una etapa basada en l’opressió i en la imposició, 
així com l’aniquilació de les institucions legítimes de Catalunya, de la qual ja ens 
hem deslliurat, però que encara resten elements que ens la recorden.  
 
Atès que l’any 2007 es va aprovar la Llei del Memorial Democràtic i també es va 
aprovar la Llei de la Memòria Històrica que, entre d’altres mesures, ordena la 
retirada de tots els símbols i monuments públics que honorin o recordin al 
franquisme, exaltin la sublevació militar i la Guerra Civil.  
 
Atès que, a diferents pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona encara hi ha 
simbologia franquista, en particular les plaques que el desaparegut Instituto 
Nacional de la Vivienda, posava als edificis construïts als anys 50, 60 i 70. Unes 
plaques que inclouen l’emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes.  
 
Atès que el jou i les fletxes va ser derogat per la Constitució Espanyola de 1978 i 
que aquestes plaques no formen part dels elements decoratius de les façanes ni 
tampoc són elements informatius.  
 
Atès que les imatges i símbols constitueixen trets claus en l’imaginari col·lectiu dels 
anys foscos de la nostra història i que cal retirar allò que va escenificar un dels 
episodis més negres de la nostra història.  
 
Atès que més enllà de l’eliminació de qualsevol vestigi de la dictadura franquista, 
cal un reconeixement dels espais que tinguin a veure amb la memòria democràtica i 
antifeixista i la declaració com a patrimoni d’aquests llocs amb la corresponent 
senyalització que expliquin els fets que hi van succeir. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 31 d’octubre de 2013 va 
aprovar la moció presentada pels grups d’ICV-EUIA i ERC de la Diputació de 
Barcelona, de suport a les querelles per crims contra la humanitat per l’afusellament 
del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i la resta de víctimes 
del franquisme en la qual s’expressaven els següents acords: 
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PRIMER. Manifestar el suport de la Diputació de Barcelona a la querella presentada 
al Jutjat Federal núm. 1 de Capital Federal (Argentina) per crims contra la humanitat 
per l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, quaranta-cinc 
alcaldes i dos diputats al Parlament de Catalunya, i a la Querella 4591-10 
presentada anteriorment al mateix jutjat per familiars de víctimes del franquisme de 
tot l’Estat Espanyol així com a totes les iniciatives judicials emparades en la 
jurisdicció universal que tinguin com a objectiu la reparació dels crims del 
franquisme. 
 
SEGON. Donar suport a qualsevol altra ampliació d’aquestes querelles recentment 
presentades que tingui com a objectiu el reconeixement, l’anul·lació i la restitució de 
la dignitat de les persones afusellades durant la repressió franquista. 
 
TERCER. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis  sumaríssims 
duts a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes 
del franquisme. 
 
QUART. Instar al govern de la Diputació de Barcelona a donar suport als municipis 
per tal de que puguin investigar per documentar amb dades a les víctimes del 
franquisme de les seves localitats i a les iniciatives públiques i privades de 
recuperació i reivindicació de la memòria d’aquestes. 
 
CINQUÈ. Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Federal núm. 1 de Capital 
Federal (Argentina) i al Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol i ales 
entitats de recuperació de la memòria històrica de Catalunya. 
 
Per tot això, el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS:  
 
1. Reiterar la condemna del franquisme i el règim dictatorial posterior que durant 

quaranta anys va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la 
justícia social i els drets de les persones. 

 
2. Creació d’una línia de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de 

Barcelona per a la retirada de forma gratuïta de simbologia amb referències 
franquistes o que tinguin a veure amb persones relacionades amb dita Dictadura 
dels edificis, carrers i nomenclàtor del seu municipi. 

 
3. La Diputació de Barcelona impulsarà una col·laboració –tècnica i econòmica- 

amb la Generalitat de Catalunya en matèria d’actuacions –localització, 
excavacions, dignificacions, etc.- en fosses comunes ubicades a la demarcació 
de Barcelona. 

 
4. Donar suport als ajuntaments de la demarcació que desenvolupin una veritable 

política pública de memòria democràtica per a posar en valor el patrimoni cultural 
popular dels municipis de la demarcació, i dignificar la memòria democràtica 
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5. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, al 
Memorial democràtic de Catalunya i les Entitats Memorialistes.” 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (7), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble Actiu 
(3) i el vot en contra del Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 2 
vots en contra. 
 
3.- Moció que presenten el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés i el Grup Entesa, de la Diputació de Barcelona, sobre els 
acords de la conferència sobre el canvi climàtic de Paris 2015. 
 
Abans de donar lectura a la moció, la presidenta dóna la paraula al diputat senyor 
Garcia Cañizares, portaveu del Grup Convergència i Unió, qui diu: Hi ha unes 
esmenes que abans d’iniciar el plenari he parlat amb la portaveu del Partit dels 
Socialistes, que han acceptat, i eren les següents: 
 

a) En l’acord 3, afegir en el punt b) infraestructures municipals, que s’ha acceptat. 
 
b) En l’acord 2 hi ha un nou redactat que nosaltres havíem proposat però el Grup 
ponent ha fet un altre redactat, que no és exactament el que nosaltres hem 
proposat, per tant agrairíem que la senyora Díaz ens digués com queda 
definitivament el redactat. En tot cas, el punt 3 sí, i l’altre, que era l’acord 2, suposo 
que la senyora Díaz ha fusionat el que nosaltres proposàvem amb la seva proposta 
que farà ella mateixa, com hem quedat abans de començar el plenari.  

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: D’acord. L’important seria que des de 
Secretaria ja ens poguessin donar lectura dels acords que aprovarem, això seria el 
més oportú, però no podrà ser. Ho millorarem. Des de Secretaria donaran lectura als 
acords inicialment proposats i que tenim en aquest moment i després demanarem a 
la representant del Partit Socialista i al representant de Convergència que aclareixin el 
redactat.  
 
“Els passats dies 30 de novembre fins l’11 de desembre la Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI Conferencia 
Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11 a Conferencia de les Parts en qualitat de 
reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto.  
 
L'objectiu de la Conferencia ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les 
Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d'efecte 
hivernacle.  
 
En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en 
dubte que l'actual creixement econòmic esta posant en perill el futur del planeta, si no 
s'adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement econòmic esdevingui en 
un veritable desenvolupament sostenible.  
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

47 
 

Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de 
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però 
també a escala local i fins i tot a escala domestica.  
 
L'escala local esdevé un balúa important de tot el procés de desenvolupament 
sostenible i és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració local 
assoleixen un punt clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. Unes iniciatives locals que en el cas de la nostra circumscripció han estat 
capdavanteres, fins i tot en l‘àmbit internacional. Els processos d'Agenda local 21, el 
Pacte d'Alcaldes per una energia sostenible, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat, projectes com l’ERDIBA-ELENA, entre moltes altres accions que aquesta 
Corporació porta temps realitzant, son exemple clar del compromís d'aquesta Institució 
per promoure el desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i pobles en la seva 
triple dimensió: l’econòmica, la social i l'ambiental.  
 
Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferencia Internacional sobre 
el Canvi Climàtic, el grup Socialista  i el grup d’Entesa a la Diputació de Barcelona 
proposen al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1) Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una 

contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos als 
objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió de 
les nostres autoritats. 

 
2) Creació del PLA ESTRATÈGIC PEL CANVI CLlMÀTIC DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA per donar suport als municipis en la implantació dels acords de  
Paris 2015.   

 
3) En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure i donar suport a accions i iniciatives 

fent especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a:  
 

a) Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació  
b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi 

d’eficiència i eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures domestiques, 
de serveis i industrials. 

c) Mobilitat i transport  
d) Participació i educació  

 
4) Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques 

de suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts 
en la Conferencia Internacional sobre el Canvi Climàtic i especialment la 
Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva 
dels municipis i les regions a la COP 21) 
 

5) Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació de la 
llei de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la 
regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la transició vers una la 
descarbonització de l’economia catalana i a la protecció social i ambiental, 
ambiciosa i concreta  
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6) Traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona, a les entitats 

municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat 
Espanyol.” 

 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Una 
explicació molt ràpida perquè pensem que la moció en sí i la part expositiva ja conté 
tot el que volíem dir, però en definitiva, del que es tracta és d’aprovar una moció en un 
moment en què acabem de viure aquesta Cimera de París. Una Cimera en la qual s’ha 
produït també aquesta Cimera de governs locals contra el canvi climàtic i, a més a 
més, tenint en compte que en el punt 2 d’aquest Ple s’ha donat compte de l’adhesió de 
la Diputació de Barcelona al text que es va aprovar. Aquí del que es tracta és, 
simplement, de començar a treballar el més ràpid possible i, sobretot, el punt més 
important per nosaltres, tots són importants, però el més important són els deures que 
ens posem, com elaborar aquest Pla Estratègic per al Canvi Climàtic de la nostra 
Diputació i d’aquesta manera poder començar a donar suport als municipis, perquè 
tenim una responsabilitat que és compartida i que és col·lectiva, si volem lluitar, que 
veritablement volem lluitar, contra aquest canvi climàtic. I d’aquesta manera se’ns fa 
imprescindible començar a caminar a marxa molt forçada per elaborar aquest Pla 
Estratègic. Un Pla Estratègic que, en el punt 3 de la part dispositiva, intenta enumerar 
quins són els projectes i les accions imprescindibles i, a més a més, també saludem 
les esmenes que ja el Grup d’Entesa ens va incorporar, recordant ja la feina que 
s’havia fet des de la mateixa Generalitat de Catalunya i instant a reprendre aquest 
treball tan imprescindible per a nosaltres. No hem d’oblidar, però, que el moment era 
ara, però que hi ha molta feina que aquesta Diputació prèviament ja havia fet. Que 
s’havia mostrat capdavantera en aquestes accions per la lluita contra el canvi climàtic. 
I, és per això, que la mateixa part expositiva ens recorda tots els processos de 
l’Agenda local 21, del Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible, la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenibilitat, els projectes com la ERDIBA-ELENA i moltes altres 
accions que podem recordar i que s’han portat a terme i que han demostrat un 
compromís molt clar ja d’aquesta administració fa molt de temps i, torno a dir, que s’ha 
mostrat capdavantera al davant d’altres institucions. El que es tracta és de continuar 
exactament en aquesta línia.  
 
La Diputació ha de continuar sent capdavantera en aquesta lluita i, especialment, en 
poder donar tot el suport possible als municipis perquè a partir de la Cimera de París el 
que hem vist és que això o ens ho prenem de manera molt seriosa o no serem 
capaços de deixar els nostres fills i filles, nets i nétes un planeta en unes condicions 
d’habitabilitat i de sostenibilitat. Per entrar en el tema d’aquestes esmenes in voce, hi 
ha una que l’ha explicat molt bé el portaveu del Grup de Convergència i Unió, del 
Govern, que era sobre el punt 3 i que era simplement un afegit que, a més a més, 
complementa molt bé, en el punt 3, apartat b), allà on parla d’infraestructures 
domèstiques, de serveis, industrials, afegeix les municipals i, per tant, nosaltres aquí 
estem completament d’acord, tant el grup d’Entesa, com nosaltres, que ja ho hem 
parlat. I també en el punt 2; el punt quedaria tal com està el redactat perquè el que no 
ens semblava bé és que haguéssim de donar suport a aquells municipis que estan 
adherits al pacte i, en canvi, no es donés suport a aquells que no estan adherits. 
Llavors hem volgut reformular aquesta esmena i, per tant, quedaria tal com està: 
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“Creació del Pla Estratègic pel canvi climàtic de la Diputació de Barcelona per donar 
suport als municipis en la implantació dels acords París 2015.”  
 
I ara sí, vindria aquesta esmena d’addició, que sí que acceptaríem i que diria el 
següent: “Afavorir l’adhesió de tots els municipis al Nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i 
l’Energia (40/30)”. I així queda molt més clar que, evidentment, aquesta Diputació 
donarà suport a tots els municipis en aquesta feina compartida i en aquesta 
responsabilitat compartida de lluita contra el canvi climàtic, però també ens semblava 
molt oportú aprofitar la moció per animar i per afavorir aquesta adhesió a aquest nou 
pacte que és imprescindible. De manera que, si jo no m’he deixat res, en definitiva és 
això. Era el moment, tenim molta feina, això va de veritat i, sobretot, és una 
responsabilitat compartida. No oblidem la feina ja feta que és una feina immensa, però 
encara també ens queda una feina immensa i la Diputació ha de continuar sent 
capdavantera en els temes de la lluita contra el canvi climàtic.  
 
A continuació intervé, com a representant de l’altre Grup proponent, el portaveu del 
Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Suposo que no oblidaran que en el darrer Ple, 
tot i que va ser un Ple llarg, al final vam fer un prec al Govern en relació amb la 
participació de la Diputació a la Cimera. Hem rebut una resposta avui del Govern 
sobre quina va ser la participació de la Diputació en aquesta Cimera, per tant, era un 
tema que per economia de tothom no vam llegir tot el prec que portàvem amb la 
proposta, vam fer, per tant, un prec més breu, però en definitiva el prec nostre és el 
que després hem pogut situar en la moció que el grup Socialista va promoure i que 
nosaltres hem pogut afegir-nos, que en definitiva és recordar el paper que sempre han 
tingut els municipis de la demarcació de Barcelona en la lluita contra el canvi climàtic, 
no perdre de vista que tot i la feina feta queda feina per fer. Nosaltres hem defensat i 
continuarem defensant que els ajuntaments han de fer un treball molt més decidit en la 
lluita contra el canvi climàtic, amb oficines, amb propostes, amb plans. És més 
important que siguem conscients que el que es planteja a París i en l’acord dels 
alcaldes, en el que fa referència a la reducció de gasos significa que, si les ciutats 
volen, el 25% d’aquests gasos d’efecte hivernacle es poden reduir i, per tant, els 
governs locals, i per tant, els ajuntaments, els municipis, les ciutats tenim un paper 
clau en aquesta aposta per la reducció. Queda feina per fer, entenem que la Diputació, 
com sempre, dóna suport als ajuntaments que ho vulguin fer, aplicant les seves 
pròpies mesures, les pròpies responsabilitats més directes, però sobretot ajudant a 
que les ciutats i pobles de la nostra demarcació facin la feina, perquè no és una 
qüestió només que nosaltres visquem millor, sinó una aposta mundial, un repte 
mundial que afecta el conjunt del planeta, per tant tothom ha de fer la seva feina. Com 
ja he dit al començament del plenari, creiem que per primera vegada o, potser no per 
primera vegada, sinó en general en aquests temes de clima, normalment els 
ajuntaments són bastant més ambiciosos que el que acaben sent els governs estatals i 
els líders mundials i, per tant, aquí la Diputació ha de reforçar aquesta idea de ser 
capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Entenc que les esmenes 
han quedat aclarides. Tot seguit dóna la paraula al diputat senyor Garcia Cañizares, 
portaveu del grup Convergència i Unió, qui diu:  Estan aclarides.  
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A continuació intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Més enllà del reconeixement que han fet els portaveus que em precedien sobre la 
feina feta a la Diputació, reiterar les paraules que hem tingut anteriorment, és a dir, la 
Diputació ha de ser coherent amb allò que diu i amb allò que aprova i nosaltres 
entenem que, de la mateixa manera que hi ha d’haver un tractament transversal des 
de totes les àrees, qüestions de gènere, d’igualtat o de transparència, el mateix ha 
d’imbuir qualsevol acció de la Diputació pel que fa referència al canvi climàtic i, 
evidentment, la Diputació no ha de finançar o no ha de promoure activitats que generin 
o incrementin aquestes emissions. Evidentment, saludem la creació del Pla Estratègic 
pel canvi climàtic de la Diputació, nosaltres ja n’avancem el vot favorable. I, al mateix 
temps, entenem que aquest Pla Estratègic del canvi climàtic de la Diputació hauria de 
formar part del Pla de Mandat que vostès no han presentat en aquest Ple, sinó que 
van presentar en Junta de Govern. Nosaltres, en l’apartat de precs i preguntes, teníem 
i tenim la intenció, que reiterarem, de sol·licitar una taula de debat amb els diferents 
grups polítics pel desenvolupament d’aquest Pla de Mandat i observem que el primer 
dintre dels diferents objectius estratègics de la Diputació, el número 1, diu “Facilitar 
l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible en l’ús dels recursos”. Dels 
recursos, entenem, no únicament econòmics sinó també mediambientals. En tot cas, 
votarem a favor i saludem, si és que el Govern ho té a bé, aquesta possible taula de 
debat per a l’establiment o el desenvolupament del Pla de Mandat.  
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyora Sierra, qui diu: Agrair la presentació d’aquesta moció. Jo penso que en el 
tema del canvi climàtic a tot el món anem tard però, especialment a Espanya, anem 
molt tard. Si viatges per Àustria o per Alemanya veus que totes les cases, o gairebé 
totes les cases, tenen plaques solars i aquestes plaques solars estan subvencionades 
pels ajuntaments dels diferents municipis. Aquí, en canvi, tenim un impost al sol, amb 
la qual cosa, més enllà d’aquest tipus de propostes es necessita un canvi de 
consciència, que aquí, a Espanya, malauradament, no ha arribat, per molt bones idees 
i propòsits que tinguem. A mi, per exemple, sempre m’ha sobtat que ningú, 
absolutament ningú, no hagi condemnat mai la campanya de l’ANC d’embolcallar tot 
amb plàstic groc. Jo penso que amb una mesura com aquesta a Alemanya no sé si 
haguessin acabat a la presó o al manicomi, perquè seria absolutament inacceptable. 
Hi ha un esforç per reduir les deixalles, i més en concret el plàstic, i encara hi ha 
arbres que estan tapats amb plàstic groc. M’agradaria que es fes també alguna reflexió 
sobre això algun dia.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Totalment d’acord amb la moció 
presentada pel Grup d’Entesa i pel Grup dels Socialistes. Nosaltres creiem que, com a 
institució, estem fent molta feina i que en podríem fer, segurament, molta més per tots 
els efectes del canvi climàtic. Sobretot tenint en compte que primer vam ser presents a 
la Cimera a París; formem part de l’ICLEI, que és la principal xarxa d’autoritats locals 
contra el canvi climàtic; hem impulsat el Pacte d’alcaldes, més de 215 ajuntaments 
adherits de la nostra demarcació de Barcelona a aquest pacte; dins del mateix catàleg 
de serveis que estem en aquests moments tirant endavant i amb tot un seguit de 
mesures: d’antenes d’eficiència energètica, d’impulsar les energies renovables; hem 
tirat endavant una oficina contra el canvi climàtic i, és cert que, segurament, podríem 
fer molt més que això, però crec que inclús són temes més de buscar una gestió més 
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sostenible per exemple de la gestió de l’aigua i el foment d’altres tipus d’energies 
renovables. I voldria esmentar tot el tema de les calderes de biomassa, que des 
d’aquesta administració s’intenta impulsar arreu del territori de la demarcació. Per tant, 
sens dubte, la feina que estem fent és important. En podríem fer molta més. I és cert 
que hauríem de buscar en la lluita contra el canvi climàtic, una transversalitat 
d’accions. Per tant, cada matèria, cada àrea, hauria d’incorporar elements que 
afavorissin més eficiència respecte la lluita contra el canvi climàtic. Per exemple, quan 
promocionem carrils bicis peatonals, hauríem de prioritzar-ho i ho estem fent. En quin 
sentit? En evitar que en temes de mobilitat en aquesta demarcació, en què la mobilitat 
és molt important, sobretot de vehicle particular, la gent utilitzi molt més els carrils bicis 
o peatonals. Evidentment això faria que minvessin els efectes del CO2 i, per tant, 
també a nivell del canvi climàtic. Això ho podríem fer en cada una de les matèries 
d’una forma molt més transversal, per tant, fóra interessant que dins aquest Pla de 
Mandat aquest aspecte es tingués en compte, de fet així ho hem dit i quan es fa la part 
expositiva del Pla de Mandat es parla que un dels interessos importants d’aquesta 
administració són les mesures ambientals, basades sobretot en energies renovables i 
en mitigació dels efectes que en aquets moments les energies convencionals estan 
produint. Finalment dir que, també, estem en un Estat espanyol que, en els últim anys 
ha tret totes les ajudes hagudes i per haver, en relació amb les primes de foment a les 
energies renovables. No ens trobaríem cap altre estat a l’Europa occidental que hagi 
tret les ajudes de foment d’un nou model econòmic basat en l’economia verda, 
sobretot en les energies renovables. En el cas de l’Estat espanyol també nosaltres ho 
hauríem de reivindicar. Hem d’anar cap a un altre paradigma de model de societat, 
aquest nou paradigma de model de societat que ha de ser més sostingut 
ambientalment. I un dels elements claus és també tendir cap a un nou model econòmic 
basat en economia verda i, precisament, crec que no estem fent res. Crec que com a 
Diputació no tenim competències, però a nivell d’Estat sí que n’hi ha, a nivell de 
Generalitat hauríem d’intentar-ho i, per tant, aquest hauria de ser un element bàsic de 
la transversalitat que jo plantejava, no només en aquesta Diputació hem de fer el que 
puguem. Hem d’ajudar el món local perquè treballi en aquest sentit, però sobretot hem 
d’incidir en altres administracions que tenen capacitat legislativa per poder-hi actuar.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Molt breu. Primer, per explicar perquè havíem proposat aquestes 
esmenes dient que hi estàvem d’acord, d’entrada, amb la proposta de moció. 
Preteníem amb les dues esmenes incorporar infraestructures municipals, perquè 
enteníem que si estàvem parlant des d’un administració municipal i municipalista calia 
fer esment específic, quan parlem d’infraestructures, de les locals. Aquesta era la 
primera voluntat. I la segona, és que creiem que era imprescindible fer esment del 
Pacte d’Alcaldes, sobretot per la feina important que hem fet al llarg dels anys i perquè 
ha estat referència en molts àmbits dins de la pròpia Unió Europea. Hem estat 
exemple, el Pacte d’Alcaldes que s’ha proposat i que ha fet tota la feina durant aquests 
anys i, per tant, calia que en els acords s’hi fes referència i que, a més, s’animés els 
municipis a adherir-se al Pacte d’Alcaldes. Aquesta era la voluntat de les dues 
esmenes. Quant a la resta, evidentment, havent participat activament a la Conferència 
pel Canvi Climàtic de París, no podíem fer una altra cosa que estar absolutament 
d’acord amb el plantejament que es fa. Per acabar, en tot cas, reiterar que demanem 
disculpes per l’enrenou d’aquestes esmenes in voce. Jo creia que es podien fer 
excepcionalment. El ROM no diu el contrari, però, en tot cas, agraeixo la comprensió 
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de la portaveu dels socialistes i de la secretaria general quan passen casos d’aquests 
que, insisteixo, són per qüestions específiques, concretes i molt puntuals de la meva 
feina com alcalde.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En tot cas, jo celebro que puguem 
aprovar també aquesta moció i que ho puguem fer conjuntament els diferents grups i 
sí que crec que aquesta moció ha de formar, inspirar, el Pla de Mandat i en aquesta 
línia que el representant de la CUP preguntava en relació amb una taula de discussió 
política, dir que aquesta es produirà, de fet, així es va plantejar a la Junta de Govern 
per part del Grup d’Entesa. Allà ja vam manifestar que no hi teníem cap inconvenient, 
per tant, ara tenim aquest període participatiu i se’ls convocarà específicament perquè 
puguem aprofundir en els eixos del Pla de Mandat i perquè puguem també incorporar 
posicionaments que vinguin d’altres formacions que no estan a l’equip de govern.  
 
De nou intervé la senyora Díaz, (PSC-CP), qui diu: Molt ràpidament, perquè jo entenc 
que sí que es poden entrar esmenes in voce, de fet, ara mateix, jo en faré una. Però 
l’únic que demanava és tenir el text, si pot ser. No és tant que es puguin fer o no es 
puguin fer. La veritat és que, a vegades, hem de córrer molt alguns portaveus i 
algunes portaveus per entrar les mocions, per entrar-les conjuntament i després 
arriben aquestes esmenes. Ja ho parlarem tranquil·lament a la Junta de portaveus, 
però sobretot jo el que demanava, que crec que potser no se m’ha entès, no és que es 
facin o no es facin esmenes, sinó que les puguem tenir, que les puguem compartir 
abans d’entrar al Ple, tenir el text per poder-lo llegir, no només els proposants i els que 
fem les esmenes, sinó la resta, que també s’hauran de mirar, estudiar i decidir què és 
el que han de fer. I la que jo volia fer in voce és que m’he adonat que en el punt 5 hi ha 
una preposició, la primera que surt, que no hauria de sortir, perquè el redactat tal i com 
està és incorrecte en català, a més a més. Hauria de dir “Instar la Generalitat” i no 
“Instar a la Generalitat”. I, per tant, aquesta espero que me l’accepti tothom perquè és 
una incorrecció en català i puguem treure aquesta preposició que sobra.  
 
El text de la moció que es sotmet a votació és el següent: 
 
“Els passats dies 30 de novembre fins l’11 de desembre la Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI Conferencia 
Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11 a Conferencia de les Parts en qualitat de 
reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto.  
 
L'objectiu de la Conferencia ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les 
Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d'efecte 
hivernacle.  
 
En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en 
dubte que l'actual creixement econòmic esta posant en perill el futur del planeta, si no 
s'adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement econòmic esdevingui en 
un veritable desenvolupament sostenible.  
 
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de 
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però 
també a escala local i fins i tot a escala domestica.  
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L'escala local esdevé un balúa important de tot el procés de desenvolupament 
sostenible i és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració local 
assoleixen un punt clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. Unes iniciatives locals que en el cas de la nostra circumscripció han estat 
capdavanteres, fins i tot en l‘àmbit internacional. Els processos d'Agenda local 21, el 
Pacte d'Alcaldes per una energia sostenible, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat, projectes com l’ERDIBA-ELENA, entre moltes altres accions que aquesta 
Corporació porta temps realitzant, son exemple clar del compromís d'aquesta Institució 
per promoure el desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i pobles en la seva 
triple dimensió: l’econòmica, la social i l'ambiental.  
 
Davant el nou repte que suposa els nous acords de la Conferencia Internacional sobre 
el Canvi Climàtic, el grup Socialista  i el grup d’Entesa a la Diputació de Barcelona 
proposen al Ple l'adopció dels següents acords: 
 

1) Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una 
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos als 
objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió de les 
nostres autoritats. 
 

2) Creació del PLA ESTRATÈGIC PEL CANVI CLlMÀTIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA per donar suport als municipis en la implantació dels acords Paris 2015.  
Afavorir l’adhesió de tots els municipis al Nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia 
(40/30)”. 
 

3) En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure i donar suport a accions i iniciatives 
fent especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a:  
 

a) Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació.  
b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi 

d’eficiència i eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures domestiques, de 
serveis i industrials i infraestructures municipals.  

c) Mobilitat i transport  
d) Participació i educació  

 

4) Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques de 
suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts en la 
Conferencia Internacional sobre el Canvi Climàtic i especialment la Declaració de París 
de la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva dels municipis i les regions 
a la COP 21) 
 

5) Instar la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació de la llei 
de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la 
regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la transició vers una la 
descarbonització de l’economia catalana i a la protecció social i ambiental, ambiciosa i 
concreta  
 

6) Traslladar aquests acords als municipis de la província de Barcelona, a les entitats 
municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat 
Espanyol.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (7), Partit Popular (2), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 

4.- 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 10546 al 
12139, ambdós inclosos, de l’any 2015, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponent a les sessions ordinàries de data 12 i 26 de novembre de 2015. 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: 1.594 decrets dels quals es dóna compte. Avui 
intentarem ser breus, perquè abans de començar ens han dit “si us plau, no parleu 
massa en aquest apartat”, però ens és impossible.  
 
El primer fa referència al 10.889, en referència a un acte institucional dels Premis de 
prevenció d’incendis forestals, celebrat a Sant Lluís de Rístol, per un import de 31.680 
euros. Això ho lligaríem amb un altre decret, concretament l’11.198, sobre una jornada 
que es va fer del Cercle de Turisme al Mont Sant Benet, que es va fer amb un únic 
pressupost, 13.850 euros de càtering per a 250 persones i fent una divisió això dóna 
55,40 euros per persona, que considerem absolutament desproporcionat, més enllà de 
la qualificació com a nota cromàtica o de color de la nostra intervenció a la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local. Avui tenim un acte 
institucional, no sé què costarà, ja ho veurem en el seu moment, però crec que, en 
línies generals, caldria un replantejament global del cost d’aquests actes institucionals 
per la Institució. Creiem que hem de prioritzar les necessitats de la ciutadania i que res 
ajuda els 55,40 euros per persona en un acte institucional. Per molt interessant que 
sigui aquest acte institucional, no pertoquen aquestes quantitats.  
 
Un altre decret seria el 10.374, de reingrés d’un treballador. En aquest cas, aquest 
treballador està adscrit a la Vicepresidència 5a sense atribucions. I no en farem cap 
més comentari, en tot cas ja ho demanarem al final del Ple.  
 
El 10.659, també sobre preus. En aquest cas, d’entrades a la Fira de Barcelona, 
concretament per l’Smart City Expo World Congress. Aquí es gasten 35.750 euros per 
100 entrades i 100 passis, que això és una mitjana per entrada o passi de 179 euros 
per persona. I si únicament comptabilitzem les entrades, són de 257 euros per 
persona. Ja sabem que són per 3 dies, però tenint en compte el que costa l’stand a la 
Diputació, l’aportació que ja hi fa, creiem que aquests preus en aquestes entrades són 
absolutament desproporcionats, o almenys així ho entenem nosaltres.  
 
Del 10.756, ja hem fet referència al punt on es presentaven els acords de París. És la 
subvenció al Reial Automòbil Club de Catalunya per valor de 50.000 euros per la 
celebració a Barcelona del Rally Catalunya Costa Brava, evidentment, aquest Rally, 
que tindrà altres implicacions de caràcter turístic o similars, evidentment, contribueix i 
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molt al canvi climàtic que tots i totes diem que volem combatre, i que, efectivament, 
hem de fer. Per tant, la reconsideració d’aquest tipus de subvencions.  
 
El següent, seria l’11.121. És bastant curiós. Hi ha un import de més de 17.000 d’euros 
per la gravació de trucades telefòniques, per l’adquisició i instal·lació de sistemes de 
gravació de converses telefòniques. Nosaltres demanem quines converses 
telefòniques ha d’enregistrar la Diputació. Aquesta setmana, justament, al despatx 
hem tingut problemes amb el telèfon i ens ha fet dubtar. Ja ens permetran aquesta 
llicència. En tot cas, que ens aclarissin el per què d’aquesta adquisició i instal·lació 
d’aquest sistema de gravació de converses telefòniques.  
 
El següent, 11.122, fa referència a la compra de 25 Ipads air 2, amb wifi, de 64 Gb, és 
a dir a tutti plen, més una funda, adreçats als alts càrrecs directius. Nosaltres voldríem 
la relació de qui és qui té aquestes tauletes i, al mateix temps, qüestionem la 
necessitat que per a la nostra activitat política sigui necessari tenir una tauleta. En tot 
cas, cadascú que tingui la seva i se la pagui.  
 
El 11.226, Ostres! senyor Cañizares, li hauré de tornar a estirar de les orelles, perquè 
és una altra modificació de crèdit i és la que fa 18 enguany. És la divuitena modificació 
de crèdit. Fa dos mesos vam cridar l’atenció perquè vostè va dir que seria l’última i al 
mes passat vostè va tornar a dir que rectificar era de savis. Efectivament, ho és. Però 
va tornar a dir el mes passat que era l’última i, en aquest cas, tornem a tenir una nova 
modificació de crèdit, en aquest cas de 554.000 euros. Jo ja sé que vostè em 
respondrà que el Pressupost és una cosa viva i que, evidentment, hi ha d’haver canvis 
quan convinguin. Encara que sembli contradictori els anem a proposar una modificació 
de crèdit. I la proposta és la següent: que esperem que la primera modificació de crèdit 
de l’any 2016 la 1/2016, sigui que els 250.000 euros que la Diputació tenia previst 
destinar a la Ryder Cup que vagin directament a programes de pobresa energètica.  
 
L’11.830, que va ser conseqüència d’una modificació de crèdit anterior, al mes 
d’octubre, són 25.000 euros per destinar a un fet de Rally cross, el seven mills, que 
creiem que no contribueix en res a mitigar el canvi climàtic.  
 
El següent seria el 11853, que fa referència al reasfaltat del camí del Turó de l’Home, 
del qual ja n’havíem parlat aquí en alguna ocasió. Nosaltres volem la informació 
acurada, és a dir, demanaríem als diputats responsables que qualsevol modificació 
que afecti al Turó de l’Home ens la facin arribar, sense necessitat que passi abans pel 
Ple. El que passa és que quan tu mires l’expendient, resulta que en aquest expedient 
falten més de 80 pàgines i voldríem que ens fessin arribar aquestes 80 pàgines de 
l’expedient que fa referència al reasfaltat del camí del Turó de l’Home. Sembla ser que 
només és una fase, la inicial, que està en molt mal estat i que tenen l’obligació de 
cobrir i de tenir en condicions, no pas de la part final que, evidentment, entenem que 
no faran. 
 
L’11861, no volem parlar específicament d’ell, però sí en alguna ocasió algun altre 
portaveu d’alguna altra formació política n’ha parlat en aquest Ple. Creiem que més 
enllà del Pla de subvencions, en el qual nosaltres no hem dit ni ase ni bèstia, creiem 
que cal un replantejament complert de tot el tema de les subvencions per concessió 
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directa de la Diputació i creiem que hi ha una certa discrecionalitat de Presidència, que 
tot plegat hauríem de reconsiderar. 
 
L’11954, que fa referència a un estudi sobre la pobresa en el treball, amb una 
subvenció a una central sindical. Ens agradaria que en el moment en què aquest 
estudi estigui fet, poder disposar d’ell. 
 
I l’últim no sabem si plantejar-lo, però en tot cas és el 12033, que són 224.000 € per la 
climatització de Can Serra, aquest edifici central de la Diputació que, curiosament, no 
té finestres i que no sabem fins a quin punt afavoreix o no la creació o la mitigació del 
canvi climàtic. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Duran, mirarem de donar resposta 
a aquelles qüestions que puguem fer-ho ara i aquelles que no, li contestarem. 
 
En relació amb el tema dels càterings que vostè comentava, tant el dels premis 
forestals com el del Món San Benet, aquesta organització el que fa són trobades de 
treball o de reconeixement. En el cas dels premis de les ADF vaig estar jo 
personalment. El que es mira és de demanar diversos pressupostos i intentar ajustar al 
màxim. També hem de pensar que s’inclou el servei dins d’aquest preu. Per tant, 
estarem atents a poder ajustar preus, dins una qualitat en el que es serveix.  
 
També saber que en el preu s’incorpora el servei i, per tant, les persones que estan 
prestant el servei estan incorporades dins aquest pressupost. Per tant, nosaltres 
també mirem, per exemple, d’incorporar empreses del tercer sector que prestin servei 
de càtering al que són aquests esdeveniments. Per exemple, avui l’aperitiu tradicional 
que celebrarem després tots els treballadors i treballadores, conjuntament amb tots els 
diputats i diputades que es vulguin quedar, ho fem amb una empresa del tercer sector, 
que entenem que oferta llocs de treball i inclou persones i dóna l’oportunitat a 
persones que si no treballessin en aquestes empreses del tercer sector, tindrien 
dificultats. Per tant, en això estem atents. Des de Protocol tenen aquesta indicació i, 
per tant, nosaltres entenem que en aquests casos estava incorporat el servei i, per 
tant, el preu i el menjar era adequat i era correcte i l’acte va ser un acte molt agraït per 
les persones que van allà a fer una feina i un treball. El tema que em comentava de les 
entrades de l’Smart City són els preus que marca el Congrés, nosaltres no els 
marquem. En tot cas, el que nosaltres podem fer és justificar si és suficient que hi 
vagin tantes persones o potser no hi han d’anar tantes. I pensi, també, que nosaltres, 
aquestes entrades les oferim als ajuntaments, i que molts ajuntaments no tindrien 
l’oportunitat d’assistir a aquest Congrés si no fos la Diputació la que els hi compra 
l’entrada. Per tant, diguéssim que el marge de maniobra que tenim és relatiu, perquè 
ens ho marca el Congrés Smart City. 
 
En el tema de les subvencions des de Presidència, podríem estar d’acord en poder fer 
una reglamentació, perquè nosaltres moltes vegades ens trobem que moltes entitats 
venen a sol·licitar. Nosaltres el que fem, o mirem de fer, és que si hi ha una efemèride 
en concret o algun esdeveniment important en concret, mirem d’ajudar, però, com es 
pot imaginar, des de la Presidència quan més objectivitat puguem posar al suport i a 
les subvencions, doncs també millor per a mi mateixa com a persona, però també per 
a la institució. 
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El tema de la climatització de l’edifici entenc que s’ho han mirat des de serveis tècnics 
i, per tant, moltes vegades hem de fer inversió en el que són els edificis per després 
poder ser més eficients a nivell energètic. Per tant, entenc que aquest és un edifici ja 
que porta uns quants anys, on no s’havia fet aquesta actualització de la climatització, 
que teníem unes pèrdues en eficiència energètica i, per tant, entenc que aquesta és la 
causa. El tema dels ipads és una eina o un instrument de treball necessari. Nosaltres 
posem a disposició dels alts directius d’aquesta casa, dels treballadors, dels 
funcionaris, també amb molt de criteri si necessiten aquestes eines i, per tant, ho 
posem a disposició. De la mateixa manera que li hem facilitat qui disposa de targes de 
crèdit que, com sap, ningú, cap polític disposa d’una tarja de crèdit en aquesta casa, 
doncs, el mateix li explicarem qui són. El tema de les trucades telefòniques no li sé dir. 
Entenc que és una qüestió de temes de seguretat o temes de l’Organisme de Gestió 
Tributària que, a vegades, sí que quan truques a un organismes d’aquests o a 
empreses de serveis et diuen “s’està gravant la trucada”, per tant, si fos així entenc 
que s’avisaria, però li explicarem correctament. 
 
En el tema de la Ryder Cup podria estar d’acord amb vostè, però el que paguem és un 
treball ja realitzat, paguem la proposta que es va elevar i, atès que aquesta proposta 
no ha estat guanyadora, entenem que ja no hi haurà cap més aportació en aquest 
sentit. Per tant, són diners de feina feta, feina efectuada, però, en qualsevol cas li 
acceptaríem aquest canvi, tot i que no el podem fer i, per tant, en aquest moment no hi 
haurà cap altra despesa que haurem d’aixecar en aquest projecte, tenint en compte 
que ha quedat desestimat i, per tant, reorientarem en aquest sentit també la nostra 
proposta. El tema de l’estudi d’aquesta central sindical li facilitarem i el que potser 
demanaria és al Diputat de Medi Ambient si pot parlar-nos del tema del Turó de 
l’Home. I el que no li hagi pogut concretar, m’haurà de disculpar, però li explicarem 
abastament. 
 
Demanaria, doncs,  al Sr. Junyent si ens pot comentar el tema del Turó de l’Home. 
 
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, senyor 
Junyent (CiU), qui diu: Em sembla que ho havíem comentat en alguna Comissió amb 
el senyor Duran, precisament. El diputat Jordi Fàbrega i jo mateix vam estar amb els 
representants de la Plataforma per a la Salvaguarda del Montseny fa uns dies i els hi 
vam garantir que, de moment, no hi havia cap projecte i el que hagi pogut haver-hi en 
un expedient que vostè diu que falten unes pàgines, no sé ni de quin expedient em 
parla, ni de quines pàgines... El que sí li podem donar garanties és que quan ens vam 
seure amb la gent de la Plataforma per a la Salvaguarda del Montseny, amb els que 
ens reunirem la tercera setmana de gener amb la gerent del Parc Natural del 
Montseny, és que no hi havia cap projecte d’aquests que es tirés endavant. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En tot cas per aclarir un moment el tema de les modificacions de 
crèdit. Jo parlava de modificacions de crèdit per despeses, quan venen majors 
ingressos, evidentment hem de fer una modificació de crèdit no prevista, perquè tenim 
majors ingressos. Per tant, que vinguin moltes modificacions d’aquests tipus i si no les 
controlo, perfecte, perquè vol dir que ingressem més diners.  
 
5.- Precs. 
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La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyora Rovira, qui diu: Nosaltres, com que encara no hem rebut resposta 
dels diferents precs que hem anat fent des de que som aquí, des de que som al Ple, 
demanem una vegada més la dimissió de la senyora Parlón com a vicepresidenta 
cinquena, tenint en compte que no té atribucions i més tenint en compte que ara se li 
està posant personal sense tampoc saber encara les atribucions de la vicepresidència. 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
Pràcticament no anàvem a fer-lo, ja li vam dir a vostè i li vam dir als presidents de les 
Comissions i com que ja se n’ha parlat a la moció anterior en relació amb el canvi 
climàtic, només reiterar la nostra voluntat de poder parlar amb l’equip de govern en 
relació amb el Pla de Mandat i a la possibilitat de poder-lo comentar. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo no ho sé, potser ho tinc malentès jo, 
però els precs crec que no es contesten. Per tant, en aquesta línia els recollim i 
queden recollits i mirarem de treballar-los. 
 
6.- Preguntes. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Hi ha unes preguntes per escrit que es 
van entrar, que entenc que totes elles han estat contestades, m’ho poden confirmar? 
Entenc que sí. La del diputat senyor Riera no, i li contestarà el Sr. García Cañizares. 
Per tant, faríem primer les preguntes per escrit i, en tot cas, després els dono paraules 
per preguntes que vulguin fer en aquesta sessió plenària. Per tant, entenc que la 
pregunta que ens va formular el Grup de la CUP-Poble Actiu  en relació amb diferents 
convenis i decrets ha estat resposta. La que ens va fer el Grup del PSC també en 
relació amb una sèrie de treballs d’enginyeria ha quedat resposta i faltaria la pregunta 
que ens va fer el Partit Popular en relació amb el pagament de l’IRPF a l’Agència 
Tributària Catalana. Per respondre, la presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al 
portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia Cañizares, qui diu: Molt 
breument, perquè la pregunta feia referència als treballadors i si els treballadors 
haurien d’estar informats un per un i haurien donar el seu vist-i-plau. No estem en 
aquest estadi encara, estem justament començant a treballar en la proposta d’un 
conveni amb l’Agència Tributària perquè això sigui possible, per tant, no hem arribat a 
aquest punt, però, en tot cas, la qüestió ja la tractarem amb els sindicats. Finalment 
diguem-ne que el responsable és el pagador i no qui ho cobra i aquesta mateixa 
situació podria provocar inseguretat jurídica, si hi hagués inseguretat jurídica en el cas 
de pagament directament a l’Agència Tributària espanyola. Per tant, respondre-li que 
no hem tractat aquesta qüestió encara amb els treballadors ni amb els sindicats. 
Estem en el primer estadi que és el de proposar un conveni amb l’Agència Tributària 
Catalana; per tant, estem aquí i quan vagi progressant ja veurem de quina manera es 
tracta aquesta qüestió amb els sindicats i amb els treballadors. En tot cas, com diria el 
seu líder, “hemos hecho cosas”, però encara no hem arribat a aquest punt. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: Bé, 
hi ha una qüestió, que no hagin arribat al punt o que el pagador sigui la Diputació... el 
pagador és aquell a qui se li fa la retenció, per tant no és la Diputació de Barcelona la 
que paga l’impost de la renda, sinó les persones a les quals se’ls fa la retenció. Per 
tant, nosaltres, ja que no han arribat a aquest punt, si que els hi reclamem que hi hagi 
un informe previ favorable de la Secretaria, de la Intervenció i de la Tresoreria de la 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

59 
 

Diputació sobre aquest tema perquè, insisteixo, el pagament és personal i individual i 
no es pot substituir. Ningú pot substituir aquest tràmit personal i individual si no és amb 
una declaració expressa i individual de cadascun dels contribuents. Per tant, jo els 
reclamaria un informe de Secretaria, Intervenció i de Tresoreria de la Diputació. 
 

Intervé de nou el senyor García Cañizares, (CiU), qui diu: Evidentment, senyor Riera, 
mai no veurà que prenem decisions sense els informes favorables dels tècnics. No 
s’ha posat en dubte mai que tot el que es fa aquí està sempre acompanyat dels 
informes favorables dels tècnics, només faltaria. 
 
A continuació intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Encara hem d’habilitar tot el tema del que són preguntes per escrit o no també en 
aquest Ple i les que formularem. Sí respectarem les tres previstes en l’acord de Junta 
de portaveus que hi havia en el seu moment, llavors, les reformularem com a 
preguntes. Nosaltres vam demanar en diferent fòrums, també en el Ple, el tema de les 
targetes VISA. Se’ns ha fet arribar l’extracte d’aquesta legislatura i nosaltres hem vist 
en algun d’aquests moviments alguna sorpresa, perquè hi ha despeses a llocs com “El 
palacio del bebé”, “Prenatal”, “Toys’R’Us” o “Imaginarium”. Nosaltres, per l’informe del 
qual disposem, sembla que tot pugui venir d’un conveni amb l’Agència Catalana de 
Consum, encara que a nosaltres ens sorprèn. La pregunta és si podríem disposar dels 
extractes de la legislatura anterior, com sol·licitàvem en el seu moment. Aquesta seria 
la primera. La segona faria referència al Catàleg de Serveis. Nosaltres ja ho vam dir fa 
dos mesos, nosaltres vam dir que vostès estan fent una projecció d’aquest Catàleg de 
Serveis que farà que arribi el dia 17 de desembre on vostès l’aprovaran en Junta de 
Govern i ja està. Vostès l’han aprovat en Junta de Govern, sense la participació de cap 
membre d’un partit de l’oposició. Aquest Catàleg de Serveis, del qual ja van dir que 
tenia un certificat de qualitat per la seva elaboració, per la participació, etc, etc, etc, 
resulta que nosaltres no hem pogut tenir la possibilitat, vostès no ens han donat la 
possibilitat, de poder dir: aquest servei potser l’hauríem de reformular d’aquesta 
manera, o potser aquest servei és sobrer, o per què no es contempla la possibilitat 
d’afegir aquest altre servei?. Per tant, la pregunta, perquè ho hem de formular com una 
pregunta, seria: podrem tenir un àmbit on vostès, en primer lloc, expliquin fil per randa 
quines són les novetats d’aquest Catàleg de serveis, què és el que puja, què és el que 
baixa, què han implementat de nou, per què han llevat aquest programa... i a partir 
d’aquesta primera trobada, d’aquesta taula, donar un altre dia o els dies que 
s’escaiguin perquè els diferents Grups de l’oposició simplement puguem dir la nostra, 
perquè si no ens fa copartícips d’aquest Catàleg de Serveis, malament anirem. 
Nosaltres demanem aquesta reunió, primera i segona com a mínim, en la qual el 
Govern ens expliqui a nosaltres, perquè clar, tu t’assabentes del Catàleg de Serveis 
perquè està publicat a la web de la Diputació, així de clar. Així de clar. Per tant, 
aquesta possibilitat. I l’última, també la formularem, encara que ja hem fet esment 
anteriorment. És a dir, abans hem parlat del Pla de Mandat; podrem tenir la 
possibilitat... ? Ja ens ha respost que podrem tenir aquest espai.  
 
De nou intervé el senyor García Cañizares, (CiU), qui diu: Per respondre a la qüestió 
de les targetes. Com demanava el senyor Duran, se li va entregar un informe que 
parlava de qui tenia aquestes targetes i en un dels punts es pot llegir, i entenc que l’ha 
llegit, que sí que hi ha realment un conveni amb l’Agència Catalana de Consum que se 
signa anualment i aquest conveni tracta de què anem per diferents establiments 
controlant la qualitat de determinats productes. És evident que la targeta se li dóna a 
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aquests treballadors i treballadores perquè no portin diners a sobre i que no és estrany 
que hi hagi compres a “El palacio del bebé”, perquè justament la seguretat dels infants 
i dels bebès és molt important i, per tant, mitjançant aquest conveni anem comprovant 
aquests productes que estan a la venda. La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: 
Tenim també el tema del Catàleg. En el tema del Catàleg, jo crec que puc entendre 
que vostè faci una queixa en el sentit de què li hauria agradat participar, però jo, en 
aquest sentit, també li haig dir que jo en el Ple d’octubre els hi vaig dir que tenien tots 
vostès a disposició totes les vicepresidències per parlar del Catàleg. Per tant, crec que 
aquí, recíprocament, tots ens hem de posar un toc, en tot cas, de mancança. Jo puc 
acceptar que potser podíem haver estat més proactius, però també els hi dic que 
vostès també tenen un equip, un Grup, suficientment dotat perquè siguin també 
proactius per contactat amb totes les vicepresidències. Jo, crec que en el Ple d’octubre 
i crec que he revisat l’Acta i tot, els vaig dir que tenien a la seva disposició les 
vicepresidències per parlar del Catàleg de Serveis. El Catàleg de Serveis és una eina 
que es treballa de baix a dalt, és a dir, des dels serveis bàsics, dels equips tècnics, de 
les oficines tècniques de la Diputació cap a les vicepresidències i el vicepresident 
primer, com a coordinador del Catàleg, acaba d’aglutinar tot el document. Per tant, 
escolti, comencem aquest mandat, segur que millorarem, ens agradarà que vostès, 
sobre aquest Catàleg 2016, ens facin aportacions. Nosaltres sí que el que fem és 
consultar els ajuntaments, què és el que ens demanen els ajuntaments i, per tant, 
intentar atendre, en la mesura del possible, les demandes dels ajuntaments i, per tant, 
dir que entenc que vostè demani més participació. Jo li dic que també estem a la seva 
disposició. I pel darrer punt, crec que ja li he contestat que se’ls convocarà pel Pla de 
Mandat, per discutir-lo. 
 

De nou intervé el senyor Duran, (CUP-PA), qui diu: Bé, tenim prou empatia per posar-
nos en el seu lloc, senyora presidenta, però crec que les nostres responsabilitats i les 
seves no són les mateixes. És evident que nosaltres vam arribar encara no fa cinc 
mesos i fa dos mesos li vam manifestar el nostre desig de poder participar. 
Evidentment, vostè pot dir “té totes les portes obertes”, però entenem que és el Govern 
qui ha de convocar els diferents Grups perquè els diferents Grups puguin dir la seva o, 
com a mínim, entendre què és el Catàleg i no assabentar-te perquè està publicat a la 
web de la Diputació, al menys formalment.  
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Molt bé, doncs així ho farem en les 
properes ocasiones. Sense res més a dir, desitjar-los a tots un Bon Nadal, unes molt 
Bones Festes, bona entrada d’any i que el 2016 ens porti, sobretot, seny per gestionar 
correctament aquesta institució. I els espero, a tots aquells que es puguin quedar, en 
aquesta celebració conjunta que farem amb les treballadores i treballadors de la casa. 
Moltes gràcies i bon dia. 
     

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 12 hores, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per la  
secretària que en dóna fe.   
 

Vist i plau 
La presidenta,      La secretària general 
 
 
 


