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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 28 DE GENER DE 2016 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el 28 de gener de 2016, a les 12 hores i 10 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), 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), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque 
(ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-
AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba (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.  
 
Excusa la seva absència la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-
CP). 
 
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, es procedirà a la presa de 
possessió dels nous diputats. 
 
Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Xavier Mulleras 
Vinzia, del Partit Popular, en substitució de l’Il·lm. Sr. Xavier García Albiol i de 
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l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, de Convergència i Unió, en substitució de l’Il·lm. Sr. 
Ramon Riera i Bruch. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia 
del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió dels diputats senyors Xavier 
Mulleras Vinzia candidat electe del Partit Popular per la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, i Pere Regull i Riba, candidat electe de la Federació Convergència i Unió 
per la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, segons les credencials 
emeses per les respectives Juntes Electorals de Zona, i després d’haver donat 
compliment als requisits legalment i reglamentàriament establerts. Tot seguit la 
Presidència demana als senyors Mulleras i Regull que s’acostin a la Mesa Presidencial 
a l’objecte de prendre’ls jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la fórmula 
reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
A continuació, els senyors Mulleras i Regull s’aixequen i lliuren les seves credencials a 
la secretària general, senyora Mahillo, qui manifesta que són conformes. Seguidament, 
s’acosten a la Mesa Presidencial i la presidenta procedeix a la lectura de la fórmula de 
jurament o promesa establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril dient: 
 
Senyor Xavier Mulleras: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir 
amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, 
així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. El senyor Mulleras contesta: “Ho juro”. 
 
Senyor Pere Regull: Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir amb 
fidelitat les obligacions del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat 
al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així 
com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. El senyor Regull contesta: “Per imperatiu 
legal, ho prometo”. 
  
Una vegada llegida la fórmula, la presidenta, senyora Conesa, procedeix a col·locar la 
insígnia de la Diputació de Barcelona als dos nous diputats i a partir d’aquest moment 
adquireixen la condició de diputats amb els honors, drets, obligacions i privilegis propis 
del seu càrrec. Tot seguit els nous diputats es dirigeixen a seure als seus escons 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Donem la benvinguda als nous diputats, i 
iniciarem el tractament dels punts de l’ordre del dia de la sessió. Prèviament a 
l’aprovació de l’acta sí que m’agradaria fer una prèvia. Com a dona, com a presidenta 
de la Diputació, també en nom de totes les dones que ens dediquem a la política, 
volem donar suport a les representants de la CUP i dir que els insults que han rebut 
són insults que, moltes vegades, també hem rebut altres dones en política i, per tant, 
no només ens solidaritzem amb elles, sinó amb qualsevol dona que, per causa de la 
seva dedicació i/o de la seva ideologia, rebi qualsevol comentari que no és, en absolut, 
pertinent. Així ho volia fer constar com a presidenta d’aquesta institució.  

 
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

3 
 

I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 23 de desembre de 

2015.  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Servei de Programació 
 
2. Dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria i el Plec de Bases per 

seleccionar l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del 
programa de crèdit local 2016-2017. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la concessió demanial del pavelló Canigó 

del recinte Torribera, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb 
l’objectiu d’impulsar el projecte “Escola de restauració Santa Coloma de 
Gramenet”, així com l’aprovació inicial de la minuta del conveni que regula la 
referida concessió demanial. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
4. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Casserres, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs 
i altres ingressos de dret públic municipals. 

 
7. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs 
i altres ingressos de dret públic municipals. 

 
8. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de la 

Junta de veïns, de l’Entitat Municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, 
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 

 
9. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Subirats, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret 
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públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 

 
10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallirana, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Declaració d’emergència 
 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12223/15, de 14 de desembre de 

2015, en virtut del qual es declara l’emergència per poder fer front a totes les 
actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes a causa de l’esllavissament 
en el talús del pk. 2+200 de la carretera BV-2242 T.M. Piera per les pluges dels 
dies 2 i 3 de novembre de 2015. 

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

suport a la plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro. 

 
2. Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura 

de Progrés de la Diputació de Barcelona, de suport a les mobilitzacions i accions 
contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 

 
3. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a revisar el 

Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC). 
 
4. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, de suport a la 

connexió del Trambaix amb el Trambesòs per l’Avinguda Diagonal. 
 
5. Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, sobre el 

deute de la Generalitat als Ajuntaments. 
 
6. Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de 

suport als condemnats pels fets d’Aturem el Parlament. 
 
7. Moció que presenta el Grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía de la 

Diputació de Barcelona, per al desenvolupament d’un Protocol Educatiu contra la 
Transfòbia i l’Assetjament escolar per la identitat de gènere. 
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8. Moció que presenten els Grups Entesa, Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal i Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a la 
implantació de Plans i Polítiques Locals d’eradicació de l’assetjament escolar, 
l’homofòbia i la transfòbia als centres educatius i espais juvenils. 

 
9. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i 

pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta 
de Govern. 

 
10. Precs 
 
11. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 23 de desembre 
de 2015. La presidenta, senyora Conesa (CiU), en relació amb l’acta de la sessió 
ordinària de data 23 de desembre 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 

 
Servei de Programació 
 
2.- Dictamen de data 15 de gener de 2016, pel qual es proposa aprovar la 
convocatòria i el Plec de Bases per seleccionar l’entitat financera amb la qual es 
formalitzarà l’acció concertada del programa de crèdit local 2016-2017. 
 
“I. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor capacitat 
econòmica i de gestió.  

 
Els diferents Plans d’Actuació del Mandat aprovats per la Diputació de Barcelona han 
establert com objectiu estratègic la cooperació econòmica i tècnica en el finançament 
de les inversions municipals, a través de la consecució de crèdits, per als ajuntaments 
i entitats municipals descentralitzades (per acrònim EMD), en les millors condicions 
possibles. 
 

 2. La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit Local. 
L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments i EMD 
de la província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions a través 
de la signatura d’un conveni amb una entitat financera, facilitant la gestió per a la 
consecució de préstecs especialment a aquells ajuntaments i EMD amb menor 
capacitat econòmica, i a més, subsidiar part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
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3. Per a l’any 2015 el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 18 de desembre de 
2014 aprovà per unanimitat prorrogar l’acció concertada vigent amb l’entitat financera 
BANCO DE SABADELL, S.A. signat el 2 de febrer de 2015 i sense la possibilitat d’una 
nova pròrroga. 
 
El Ple d’aquesta Corporació, en data 26 de març de 2015, aprovà per majoria absoluta 
la modificació del conveni formalitzat entre Diputació de Barcelona i el Banco de 
Sabadell, S.A., aprovat per la Junta de Govern en data 25 d’abril de 2013 – en el marc 
de l’acció concertada del PCL, aprovada pel Ple de 31 de març de 2013 per els 
exercicis 2013-2014- i modificat i prorrogat pel 2015, mitjançant addenda aprovada per 
acord plenari de data 18 de desembre 2014, amb la finalitat de procedir a aplicar la 
modificació normativa operada pel RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de 
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter 
econòmic, pel que fa referència a les millores del tipus d’interès en els préstecs 
formalitzats pels ens locals. 
 
4. Des dels inicis del Programa, a l’any 1994, fins a l’actualitat, els ajuntaments que hi 
han participat han aconseguit crèdits, per un import de més de 1.605 milions d’euros, 
en les condicions òptimes de cada moment i amb la subvenció per part de la Diputació 
de Barcelona dels interessos d’aquests préstecs per un import de més de 194 milions 
d’euros. 
 
5. La Diputació de Barcelona considera convenient iniciar una nova acció concertada, 
tot seleccionant l’entitat financera que assoleixi el compromís de contractar els 
préstecs sol·licitats en el marc del Programa de Crèdit Local a favor dels ajuntaments i 
entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, 
amb les millors condicions possibles pels anys 2016 i 2017. 
 
La selecció de l’entitat financera en el marc de l’acció concertada es realitzarà 
mitjançant una nova convocatòria pública, amb la finalitat de donar compliment als 
principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, d’acord amb l’article 239 
i concordants del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb subjecció a les Bases reguladores. 
 
II. CONFIGURACIÓ DE L’ACCIÓ CONCERTADA  
 
El Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que la Diputació de 
Barcelona formalitza amb una entitat financera, seleccionada prèvia convocatòria 
pública, i oberta als ajuntaments i EMD de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, per tal de fomentar les inversions públiques locals, tot reduint els costos 
dels préstecs que aquests haurien de sol·licitar, i per tant col·laborant en la reducció 
del seu endeutament, mitjançant la negociació per la Diputació de condicions 
especialment favorables per a tot el col·lectiu d’ens locals beneficiaris, i alhora 
concedint-los subvencions per subsidiar el tipus d’interès. 
 
Dues notes que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la 
participació de cada ajuntaments o EMD en el Programa és òbviament voluntària, i, de 
l’altra, que el flux o moviment econòmic es produeix entre la Diputació i els ens locals 
participants, sobre la base del pagament a aquests per aquella de la subvenció per 
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subsidiar el tipus d’interès del préstec formalitzat entre l’entitat financera seleccionada i 
l’ajuntament o l’EMD corresponent. 
 
L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de 
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o entitats 
municipals descentralitzades que decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i 
s’articula en tres relacions jurídiques: 
 

- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada; 
- la del conveni de la subvenció que s’estableix entre la Diputació i cada entitat local 

participant en el Programa; 
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada 

i cada entitat local. 
 
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament 
vinculades. 
 
En relació amb el preu de les operacions i per tal de valorar les ofertes, cal tenir 
present que, com a novetat respecte de la convocatòria de 2013, el Real Decret-llei 
17/2014, de 26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats 
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, introdueix en la seva 
disposició final primera una modificació del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals i, concretament, un nou article, el 48 bis, que incorpora un nou principi, el de 
“prudència financera”, que, en síntesi, en el que afecta a les operacions del Programa 
de Crèdit Local, disposa el següent: 

 
o Totes les operacions financeres que subscriguin les Corporacions Locals estan 

subjectes al principi de prudència financera.  
o S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que deuen complir les 

operacions financeres per minimitzar el seu risc i cost. 
o Les condicions que han de complir les operacions financeres s’han d’establir per 

mitjà d’una resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera. 
 

Per Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera, es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les entitats locals, la qual cosa té el seu reflex en les 
condicions dels préstecs regulades en la present acció concertada. 
 
Així mateix, en aquesta convocatòria s’ha considerat convenient preveure la 
possibilitat de valorar dos tipus d’actuacions que poden contribuir a la millora de la 
situació econòmica i social dels municipis i ciutadans de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona. 
 
D’una banda, la introducció de millores complementàries al Programa (préstecs ponts 
d’inversions finançades amb subvencions, actuacions relacionades amb la tresoreria), 
que puguin oferir les entitats financeres per al conjunt d’ajuntaments i EMD. Es 
considera convenient valorar aquestes millores pel fet que si el Programa de Crèdit 
Local s’adreça exclusivament a finançar a llarg termini les inversions, les altres opcions 
s’adrecen a altres necessitats de les finances públiques. 
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I d’altra, davant la implicació de les Administracions públiques en matèria 
d’emergència habitacional i de la seva afectació a les entitats financeres, s’ha 
considerat convenient valorar la possible adhesió d’aquestes entitats al Codi de bones 
pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre 
l’habitatge habitual, en la versió original prevista pel RDL 6/2012, de 9 de març, de 
mesures urgents de protecció dels deutors hipotecaris sense recursos i en la versió 
modificada per la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als 
deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social, així com en la redacció 
donada pel RDL 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, 
reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social. 
 
Aquesta actuació es fonamenta en les esmentades mesures aprovades de caràcter 
estatal així com per les mesures aprovades pel Parlament de Catalunya mitjançant la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, pel fet que Catalunya és una de les comunitats 
autònomes més afectades per la crisi econòmica i a més, s’ha convertit en una de les 
que tenen un major nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Així, la 
Diputació considera oportú valorar especialment aquelles entitats financeres que 
estiguin implicades en la solució d’aquesta problemàtica. 
 
III.  RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA 
 
1.  La relació entre la Diputació i cada ajuntament o entitat municipal descentralitzada 
participant en el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona” 
aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data de 22 de desembre 
de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 01.03.2012. 
La referida Norma té naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna compliment al 
requeriment de l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17.11, General de Subvencions, relatiu 
a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de subvencions, i d’aquí que 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona no resulti 
d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit Local (art.4.2.c del text de 
2009), atesa la seva regulació específica. 
 
2.  La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o entitat municipal 
descentralitzada que participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base 
de l’operació de préstec que formalitzen ambdues entitats. 
 
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del 
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba 
exclosa de l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), tot això de conformitat amb 
l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 
2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art. 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la 
TRLCSP. 
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3. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de 
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de 
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents: 
 
a)  Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36. 
 
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242. 
 
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135. 
 
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la 

Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del 1.3.2012). 

 
e) El Plec de Bases l’aprovació del qual es proposa, l’oferta de l’entitat financera 

seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona. 
 
IV. SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCERA I APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES 
DE LA CONVOCATÒRIA 
 

1. D’acord amb els antecedents exposats s’ha elaborat un Plec que inclou les Bases 
que hauran de regir l’acció concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de 
finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del programa de 
crèdit local a formalitzar pels ajuntament i entitats municipals descentralitzades de la 
província de Barcelona. El detall de les Bases és el següent: 
 
PREÀMBUL: Antecedents, motivació i règim jurídic  
BASE 1a. Objecte  
BASE 2a. Durada de l’acció concertada  
BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit  
BASE 4a. Requisits per a la participació de les entitats financeres  
BASE 5a. Presentació de sol·licituds, vigència de les ofertes i vinculació de les 

Bases 
BASE 6a. Termini de presentació de sol·licituds  
BASE 7a. Criteri per a la selecció  
BASE 8a. Òrgan de selecció  
BASE 9a. Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera 
BASE 10a. Selecció de l’entitat financera  
BASE 11a. Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera  
BASE 12a. Formalització de l’acció concertada  
BASE 13a. Entitats beneficiàries dels préstecs  
BASE 14a. Finalitat dels préstecs  
BASE 15a. Responsabilitat de les entitats beneficiàries  
BASE 16a. Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona  
BASE 17a. Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de 

Crèdit Local  
BASE 18a. Comissió d’avaluació del concert  
BASE 19a. Normes reguladores del Programa de Crèdit Local  
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BASE 20a. Regulació de l’acció concertada  
BASE 21a. Causes d’extinció  
BASE 22a. Prerrogatives i jurisdicció competent 
 
2. Quant a la tramitació val a destacar, finalment, que en el Plec de Bases s’hi 
contenen les determinacions següents: 
 
a) La convocatòria s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (Base 

6a). 
 

b) Prèvies les formalitats establertes i l’emissió dels informes corresponents, la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat 
financera que formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa 
d’acord amb els criteris fixats en el Plec de Bases, i tenint en compte que podrà 
declarar desert el concert en cas que cap de les ofertes satisfés els interessos 
generals (Bases 9a. i 10a.), tot això en aplicació del ROAS/1995 (art. 130 a 135, a 
contrari) i del Decret núm. 8749/15 publicat al BOPB de 13/10/2015. 

 
En virtut de tot això, el Director sotasignat proposa al Diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que elevi al Ple, previ 
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, l’aprovació dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció 
concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les 
operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels 
ajuntament i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 
“Índex 
 
PLEC DE BASES QUE HAURAN DE REGIR L’ACCIÓ CONCERTADA AMB UNA ENTITAT 
FINANCERA PER A L’OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT SUBSIDIAT DE LES OPERACIONS 
FINANCERES INSCRITES DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL A FORMALITZAR 
PELS AJUNTAMENTS i ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DE L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
PREÀMBUL: Antecedents, motivació i règim jurídic 
BASE 1a. Objecte 
BASE 2a. Durada de l’acció concertada 
BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit 
BASE 4a. Requisits per a la participació de les entitats financeres 
BASE 5a. Presentació de sol·licituds, vigència de les ofertes i vinculació 

de les Bases 
BASE 6a. Termini de presentació de sol·licituds 
BASE 7a. Criteri per a la selecció 
BASE 8a. Òrgan de selecció 
BASE 9a. Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat 

financera 
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BASE 10a. Selecció de l’entitat financera 
BASE 11a. Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera 
BASE 12a. Formalització de l’acció concertada 
BASE 13a. Entitats beneficiàries dels préstecs 
BASE 14a. Finalitat dels préstecs 
BASE 15a. Responsabilitat de les entitats beneficiàries 
BASE 16a. Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona 
BASE 17a. Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del 

Programa de Crèdit Local 
BASE 18a. Comissió d’avaluació del concert 
BASE 19a. Normes reguladores del Programa de Crèdit Local 
BASE 20a. Regulació de l’acció concertada 
BASE 21a. Causes d’extinció 
BASE 22a. Prerrogatives i jurisdicció competent 
 
PREÀMBUL: Antecedents, motivació i règim jurídic 
 
1. L’àmbit competencial de les Diputacions prioritza l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis i, de forma especial, als de menor capacitat econòmica i 
de gestió.  
 
2. La Diputació de Barcelona va aprovar al maig de 1994 el Programa de Crèdit Local. 
L’objectiu era obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments i Entitats 
Menors Descentralitzades (per acrònim EMD) de la província, per a l’endeutament municipal 
derivat de les noves inversions a través de la signatura d’un conveni amb una entitat 
financera, facilitant la gestió per a la consecució de préstecs especialment a aquells 
ajuntaments i EMD amb menor capacitat econòmica, i a més, subsidiar part de la càrrega 
financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
3. Des dels inicis del Programa, a l’any 1994, fins a l’actualitat, els ajuntaments que hi han 
participat han aconseguit crèdits, per un import de més de 1.605 milions d’euros, en 
condicions òptimes i amb la subvenció per part de la Diputació de Barcelona dels interessos 
d’aquests préstecs per un import de més de 194 milions d’euros. 
 
4. La Diputació de Barcelona considera convenient iniciar una nova acció concertada, tot 
seleccionant l’entitat financera que assoleixi el compromís de contractar els préstecs 
sol•licitats en el marc del Programa de Crèdit Local a favor dels ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, amb les 
millors condicions possibles pels anys 2016 i 2017. 
 
La selecció de l’entitat financera en el marc de l’acció concertada es realitzarà mitjançant 
una nova convocatòria pública, amb la finalitat de donar compliment als principis de 
publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, d’acord amb l’article 239 i concordants 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i amb subjecció a les Bases reguladores. 
 
5. El Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que la Diputació de 
Barcelona formalitza amb una entitat financera, seleccionada prèvia convocatòria pública, i 
oberta als ajuntaments i EMD de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, per tal de 
fomentar les inversions públiques locals, tot reduint els costos dels préstecs que aquests 
haurien de sol·licitar, i per tant col·laborant en la reducció del seu endeutament, mitjançant 
la negociació per la Diputació de condicions especialment favorables per a tot el col·lectiu 
d’ens locals beneficiaris, i alhora concedint-los subvencions per subsidiar el tipus d’interès. 
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Dues notes que caracteritzen aquesta acció concertada són, d’una banda, que la 
participació de cada ajuntament i EMD en el Programa és òbviament voluntària, i, de l’altra, 
que el flux o moviment econòmic es produeix entre la Diputació i els ens locals participants, 
sobre la base del pagament a aquests per aquella de la subvenció per subsidiar el tipus 
d’interès del préstec formalitzat entre l’entitat financera seleccionada i l’ajuntament o l’EMD 
corresponent. 
 
6. L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de Barcelona, 
l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que decideix participar 
en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions jurídiques: 
 
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada; 
 
- la del conveni de la subvenció que s’estableix entre la Diputació i cada entitat local 

participant en el Programa; 
 
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i cada 

entitat local. 
 
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament vinculades. 
 
7. En relació amb el preu de les operacions i per tal de valorar les ofertes, cal tenir present 
que, com a novetat respecte de la convocatòria de 2013, el Real Decret-llei 17/2014, de 26 
de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats 
locals i altres de caràcter econòmic, introdueix en la seva disposició final primera una 
modificació del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i, concretament, un nou 
article, el 48 bis, que incorpora un nou principi, el de “prudència financera”, que, en síntesi, 
en el que afecta a les operacions del Programa de Crèdit Local, disposa el següent: 
 
o Totes les operacions financeres que subscriguin les Corporacions Locals estan subjectes 

al principi de prudència financera.  
o S’entén per prudència financera el conjunt de condicions que deuen complir les 

operacions financeres per minimitzar el seu risc i cost. 
o Les condicions que han de complir les operacions financeres s’han d’establir per mitjà 

d’una resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera. 
 
Per Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera, es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les entitats locals, la qual cosa té el seu reflex en les condicions 
dels préstecs regulades en la present acció concertada. 
 
8. Davant les dificultats dels ajuntaments i EMD per accedir al crèdit, en aquesta 
convocatòria s’ha considerat convenient preveure la possibilitat d’introduir l’opció de millores 
complementàries al Programa (préstecs ponts per a inversions finançades amb 
subvencions, actuacions relaciones amb la tresoreria), que puguin oferir les entitats 
financeres per al conjunt d’ajuntaments i EMD i que seran objecte de valoració. I es 
considera convenient pel fet que si el Programa de Crèdit Local s’adreça exclusivament a 
finançar a llarg termini les inversions, les altres opcions s’adrecen a altres necessitats de les 
finances municipals 
 
D’altra banda, davant la implicació de les Administracions públiques en matèria 
d’emergència habitacional i de la seva afectació a les entitats financeres, s’ha considerat 
convenient valorar la possible adhesió d’aquestes entitats al Codi de bones pràctiques per a 
la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual, en 
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la versió original prevista pel RDL 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció 
dels deutors hipotecaris sense recursos i en la versió modificada per la Llei 1/2013, de 14 de 
maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute 
i lloguer social, així com en la redacció donada pel RDL 1/2015, de 27 de febrer, de 
mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre 
social. 
 
Aquesta actuació es fonamenta en les esmentades mesures aprovades de caràcter estatal 
així com per les mesures aprovades pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, pel fet que Catalunya és una de les comunitats autònomes més 
afectades per la crisi econòmica i a més, s’ha convertit en una de les que tenen un major 
nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Així, la Diputació considera oportú 
valorar especialment aquelles entitats financeres que estiguin implicades en la solució 
d’aquesta problemàtica. 
 
9. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa de 
Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores del Programa 
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona” aprovades per el Ple de la Diputació de 
Barcelona en sessió de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, del 01.03.2012. La referida Norma té naturalesa 
reglamentària, raó per la qual es dóna compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L 
38/2003, de 17.11, General de Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica 
per a modalitats de subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona no resulti d’aplicació directa, sinó supletòria al Programa de Crèdit 
Local (art. 4.2.c del text de 2009), atesa la seva regulació específica. 
 
10. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o, EMD que participa 
en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de préstec que 
formalitzen ambdues entitats. 
 
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del 
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba exclosa de 
l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDL 
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), tot això de conformitat amb l’article 52 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es 
remet a l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la TRLCSP. 
 
11. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de 
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de foment, ve 
regulada per les disposicions i els instruments següents: 
 
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36. 
 
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242. 
 
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13.6; art. 130 a 135. 
 
d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’1.03.2012). 
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e) El Plec de Bases l’aprovació del qual es proposa, l’oferta de l’entitat financera 
seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona. 
 
BASE 1a. Objecte  
 
L’objecte del present Plec és seleccionar una entitat financera disposada a obrir una línia de 
crèdit permanent envers als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la 
província de Barcelona per operacions a llarg termini incloses en els pressupostos de 
l’entitat, subsidiada per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’aconseguir les 
condicions econòmiques més favorables per al conjunt dels ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades. La línia de crèdit es formalitzarà d’acord amb els criteris de les 
Bases de l'acció concertada i dels del Programa Crèdit Local aprovats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Així mateix, el Programa de Crèdit Local es podrà complementar amb actuacions derivades 
de les millores ofertes en els termes de les presents Bases. 
 
BASE 2a. Durada de l’acció concertada 
 
La durada de l’acció concertada s’estableix pel anys 2016 i 2017 (fins a 31/12/2017), 
tanmateix la vigència del concert podrà ésser prorrogada de manera expressa i previ acord 
de la Junta de Govern per un any més (fins a 31/12/2018), sempre i quan les parts 
obligades per l’acció concertada així ho decideixin, en la forma i d’acord amb el que 
s’estableix a la Base 18a. 
 
BASE 3a. Condicions dels préstecs i línia de crèdit 
 
Els préstecs a signar entre l’ajuntament o EMD i l’entitat financera seleccionada, acollits al 
Programa de Crèdit Local, tindran les característiques mínimes següents: 
 
a) Línia de crèdit: serà d’un mínim de 100 milions d’euros anuals.  
 
b) Import: coincidirà amb la proposta feta per la Diputació de Barcelona a l’entitat financera, 

per a cada sol·licitud formulada. 
 
c) Disponibilitat: serà d’un any. S’entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de 

trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment de la 
seva signatura i serà com a mínim igual a l’import de la subvenció de la Diputació. 

 
d) Carència: serà d’un any. 
 
e) Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys. 
 
f) Sistema d’amortització: Trimestral en la forma habitual de l’entitat financera. 
 
g) Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals.  
 
h) Tipus d’interès aplicable: EURIBOR a tres mesos + diferencial màxim sobre l’EURIBOR 

establert per Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (per 
acrònim RSGTPF) en el moment de la concessió del préstec – millora de l’entitat. 

 
Com millora de l’entitat s’entendrà el percentatge de reducció, que s’aplicarà al 
diferencial màxim sobre l’euríbor a tres mesos per un préstec de vida mitjana 67,50 
mesos, establert a la RSGTPF, ofertat per l’entitat financera adjudicatària. 
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i) Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 
 
j) En la firma dels contractes de préstec, entre l’entitat financera i l’ajuntament o l’entitat 

municipal descentralitzada, actuaran com a fedatari/a públic/a el/la secretari/ària de 
l’entitat local respectiva. 

 
k) La millora de l’entitat financera adjudicatària es mantindrà durant el tercer any, en cas de 

pròrroga del concert.  
 
BASE 4a. Requisits per a la participació de les entitats financeres. 
 
Les entitats financeres que vulguin presentar-se a aquesta acció concertada hauran de 
complir els requisits següents: 
 
o Estar inscrites al Registre corresponent del Banc d’Espanya, de solvència reconeguda i 

amb representació en la major part del territori de la província de Barcelona, amb plena 
capacitat d’obrar. 

 
 Es considera que una entitat financera té representació en la major part de la província 

de Barcelona quan l’entitat disposa d’oficines pròpies almenys en 75 municipis i EMD de 
la província, entre els quals s’han d’incloure totes les capitals de comarques de la 
província de Barcelona. 

 
No s’admetrà en aquesta acció concertada la sindicació d’entitats. 
 
BASE 5a. Presentació de sol·licituds, vigència de les ofertes i vinculació de les Bases 
 
5.1. Els sol·licitants presentaran, a les oficines del Registre General de la Diputació de 
Barcelona (Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona), de 9 a 13,30 hores, instància 
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de dos sobres 
tancats, a l’anvers dels quals haurà de figurar, respectivament, la corresponent inscripció: 
 
- “SOBRE NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local” , 
 
- “SOBRE NÚM. 2. Oferta per prendre part en l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local” . 
 
5.2. El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel sol·licitant 
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació següent: 
 
a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o adaptació de l’entitat 
sol·licitant en el seu cas. 
 
b) Original o còpia autenticada de l’escriptura de nomenament de càrrec social o poder 
notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà de còpia 
autenticada del seu DNI-, documents tots ells acreditatius de la capacitat suficient per 
prendre part en el concert i , en particular, per a la concessió de la línia de crèdit que 
constitueix el seu objecte i validats prèviament per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria de 
la Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els Registres Públics corresponents, en 
el seu cas. 
 
c) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre corresponent 
del Banc d’Espanya.  
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d) Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa d’oficines 
pròpies. 
 
5.3. El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel sol·licitant 
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació següent: 
 
Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació, servirà de 
base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i EMD. 
 
5.4. Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de finalització 
de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de Barcelona haurà de 
resoldre la present convocatòria.  
 
5.5. La presentació de sol·licituds a l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
comporta l’acceptació de les condicions incloses a les presents Bases. 
 
L’incompliment d’algun dels requisits previstos al Programa de Crèdit Local serà causa 
d’exclusió del procediment de selecció. 
 
5.6. La presentació de la instància, sol·licitud i oferta s’ajustarà estrictament als models 
d’instància, Annex I, de sol·licitud, Annex II i d’oferta, Annex III. 
 
BASE 6a. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils, inclosos dissabtes, 
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la present acció concertada en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
BASE 7a. Criteri per a la selecció 
 
7.1. Els criteris i la ponderació que es tindran en compte a l’hora de seleccionar l’entitat 
seran els que tot seguit s’indiquen: 
  
a) El percentatge de reducció ofertat sobre el diferencial màxim sobre l’euríbor a tres mesos 
per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos, establert a la RSGTPF, fins a 70 punts. 
 
b) Millores presentades, fins a 20 punts. 
 
c) Adhesió al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb 
garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012), 10 punts. 
 
a) Criteri preu de les operacions: 
 
Es tindrà en compte el percentatge de reducció, proposat per l’entitat financera. 
S’assignaran 70 punts a la proposta que ofereixi el percentatge de reducció més alt, tot 
puntuant la resta d’ofertes en funció de la diferència amb l’oferta més alta i de manera 
proporcional, d’acord amb la fórmula següent: 
 
 
 
         Diferència amb l’oferta més alta 
Puntuació = 70 –     ___________________________    x  70  
 
             Oferta més alta 
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b) Criteri millores presentades 
 
Es valoraran aquelles que, com actuacions complementàries al Programa de Crèdit Local, 
s’adrecin al conjunt dels Ajuntaments i EMD de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, fins a un màxim de 20 punts, d’acord amb els subcriteris següents: 

 
- préstecs ponts per a inversions finançades amb subvencions fins a 10 punts,  
- actuacions relacionades amb la tresoreria, fins a 10 punts, 
 
La puntuació de les millores ofertades es realitzarà en funció dels imports, preus i durada 
dels préstecs. 
 
7.2. L’oferta de millores a les quals fa referència la lletra b) de l’apartat anterior té caràcter 
opcional; en el cas de no oferir-se millores, la puntuació a atorgar en relació amb l’aplicació 
del criteri de l’esmentada lletra serà de 0 punts. 
 
7.3. En el cas que dues o més entitats obtinguin la mateixa puntuació en la fase anterior es 
prendrà en consideració l’import anual de la línia de finançament ofert per l’entitat financera. 
L’entitat financera que presenti una línia de crèdit major serà la proposada per portar a 
terme l’acció concertada. 
 
7.4. Únicament en el cas que dues o més entitats presentin la millor oferta d’acord amb els 
apartats anteriors resultarà seleccionada aquella que tingui oficines pròpies en un número 
major de municipis i entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona. 
 
BASE 8a. Òrgan de selecció 
 
8.1. L’Òrgan de selecció estarà integrat per la Presidenta de la Corporació que podrà 
delegar en el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, i pels vocals següents: 
 
- El Coordinador d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. 
- La Secretària General de la Corporació o persona que la substitueixi. 
- La Interventora General de la Corporació o persona que la substitueixi. 
- El Tresorer de la Corporació o persona que el substitueixi. 
- El Director de Planificació de Serveis Econòmics. 
- El Cap del Servei de Programació. 
 
8.2. Actuarà com a Secretari/ària de l’Òrgan de selecció un funcionari/ària del Servei de 
Programació. 
 
BASE 9a. Obertura de sol·licituds i proposta de selecció de l’entitat financera 
 
9.1. El primer dimecres hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de les 
sol·licituds, l’Òrgan de selecció procedirà a l’obertura dels sobres núm. 1 i a la qualificació 
de la documentació en ells continguda. 
 
Cas que la documentació presenti defectes, l’Òrgan de selecció podrà concedir un mínim de 
tres dies hàbils per a la seva esmena. 
 
L’Òrgan de selecció rebutjarà les sol·licituds que no continguin la documentació exigida. 
 
9.2. El primer dimecres hàbil següent a l’obertura dels sobres en els termes de l’apartat 
anterior, l’Òrgan de selecció procedirà en acte públic, que se celebrarà a l’edifici Can Serra, 
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situat al carrer Rambla de Catalunya núm. 126 de Barcelona, a les 12 hores, a l’obertura 
dels sobres núm. 2, prèvia indicació, per part de la Secretaria de l’Òrgan de selecció, de les 
entitats que hagin resultat admeses per haver acomplert els requisits exigits. 
 
9.3. Previs els corresponents informes, l’Òrgan de selecció formularà proposta de selecció 
de l’entitat financera a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
BASE 10a. Selecció de l’entitat financera  
 
A la vista dels antecedents, dels informes emesos i de les propostes formulades, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat financera que formuli 
l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord amb els criteris fixats en 
aquest Plec de Bases. Igualment, podrà declarar desert el concert en cas que cap de les 
ofertes satisfés els interessos generals. 
 
BASE 11a. Publicació i notificació de la selecció de l’entitat financera 
 
El resultat del procés de selecció de l’acció concertada regulada en aquest Plec de Bases 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es notificarà a l’entitat 
seleccionada i a la resta que haguessin participat. 
 
BASE 12a. Formalització de l’acció concertada 
 
L’acció concertada entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera seleccionada es 
formalitzarà en document administratiu que adoptarà la forma de conveni. 
 
BASE 13a. Entitats beneficiàries dels préstecs 
 
Tots els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona podran ésser beneficiaris dels préstecs segons la legislació vigent.  
 
BASE 14a. Tipologia dels préstecs 
 
Dins del Programa de Crèdit Local, es podran concertar préstecs a llarg termini que la 
legislació vigent permeti concertar als Ajuntaments i EMD, que tingui per finalitat finançar 
qualsevol inversió inclosa en els pressupostos dels destinataris. 
 
I també es podran concertar les altres operacions plantejades per l’entitat adjudicatària com 
a millores al Programa. 
 
BASE 15a. Responsabilitat de les entitats beneficiàries 
 
15.1. L’entitat beneficiària del préstec serà responsable davant l’entitat financera que se 
l’hagi atorgat del compliment de les obligacions que se’n derivin. 
 
15.2. La Diputació de Barcelona no es responsabilitzarà, en cap cas, en front l’entitat 
financera seleccionada, de l’incompliment de les obligacions derivades dels préstecs en què 
puguin incórrer els municipis o EMD, per la qual cosa l’entitat financera, en el seu cas, haurà 
d’adreçar les accions pertinents davant dites corporacions locals. 
 
15.3. A la minuta de préstec, l’entitat bancària podrà incloure les garanties de retorn del 
préstec que consideri adients. En cas d’impagament d’algun dels terminis, es podrà 
sol·licitar la domiciliació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a favor 
de l’Entitat. 
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BASE 16a. Subvenció dels interessos per la Diputació de Barcelona 
 
16.1. Els interessos dels préstecs a llarg termini del Programa de Crèdit Local generats dins 
d’aquest concert podran ser subsidiats total o parcialment per la Diputació de Barcelona en 
funció de les seves disponibilitats pressupostàries, i d’acord amb la normativa aprovada a 
l’efecte. 
 
Els interessos a subsidiar es calcularan sobre l’import i la durada del préstec pactada 
inicialment entre l’entitat financera i l’ajuntament o l’entitat municipal descentralitzada. 
 
16.2. La Diputació de Barcelona podrà demanar a l’ajuntament o EMD beneficiari el retorn 
de l’import de la subvenció en els casos d’incompliment de les condicions de l’operació 
formalitzada en el marc del Programa de Crèdit Local, o en el cas d’amortització anticipada 
del crèdit concedit. Malgrat l’anterior, l’Entitat financera haurà de mantenir les condicions 
financeres pactades inicialment amb l’ajuntament o EMD. 
 
16.3. La Diputació de Barcelona aprovarà la consignació pressupostària destinada a 
subsidiar els interessos dels préstecs del Programa de Crèdit Local derivats de la resolució 
de la present convocatòria. 
 
16.4. D’acord amb les Bases del Programa de Crèdit Local, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona determinarà anualment el tipus d’interès a subsidiar.  
 
16.5. La Diputació de Barcelona pagarà, d’una sola vegada, l’equivalent financer dels punts 
percentuals del tipus d’interès subvencionat. 
 
El pagament es realitzarà, sempre que sigui possible, un mes després de la signatura del 
préstec. L’entitat financera que en resulti seleccionada aplicarà l’esmentada subvenció a 
reduir el principal i, en conseqüència, l’import d’interessos i amortitzacions a pagar per 
l’entitat local corresponent al llarg de la durada del préstec subvencionat. Per tal que això 
sigui possible, s’estableix la condició que la primera disponibilitat del préstec coincideixi amb 
el moment de la seva signatura i que sigui, com a mínim, igual a l’import de la subvenció de 
la Diputació. L’entitat financera haurà d’expedir la justificació de l’aplicació de la subvenció al 
principal del préstec en el moment de la seva aplicació, que coincidirà amb la data de 
pagament per part de Diputació de Barcelona. 
 
BASE 17a. Gestió dels préstecs i de les subvencions en el marc del Programa de 
Crèdit Local 
 
17.1. Totes les sol·licituds de préstec dels ajuntaments i les EMD que es vulguin acollir 
aquest concert es realitzaran a través de la Diputació de Barcelona. 
 
17.2. El Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, responsable de la gestió 
d’aquest concert, farà una proposta a l’entitat financera, per a cada sol·licitud, sobre la 
quantia del préstec a concedir dins de la línia de crèdit concertada. 
 
L’entitat financera seleccionada haurà de donar resposta, en un termini de 15 dies hàbils, 
sobre la viabilitat de l’operació, aplicant sempre la rebaixa en punts bàsics de l’oferta. 
 
Quan l’entitat peticionaria reuneixi les condicions legals per endeutar-se i, en el cas que 
sigui necessària, disposi de l’autorització del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, i l’entitat financera seleccionada tingui dubtes sobre la seva 
vialitat, serà la Comissió d’avaluació del concert l’encarregada de resoldre aquests 
expedients. 
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17.3. La resta de condicions dels préstecs seran les que resultin de l’aplicació de la Base 
3a. i de l’oferta de l’entitat financera seleccionada. 
 
17.4. La documentació per tramitar el préstec contindrà un informe del/la interventor/a del 
municipi o de l’EMD sol·licitant sobre la solvència financera de l’ens peticionari, on constarà 
l’última liquidació d’ingressos i despeses del municipi o EMD agregada per capítols 
pressupostaris, el pressupost consolidat vigent d’ingressos i despeses agregat per capítols 
pressupostaris, l’import del saldo viu del principal dels crèdits concertats per la Corporació 
sol·licitant, l’anualitat teòrica d’aquests préstecs i el romanent de tresoreria total, segons 
l’última liquidació pressupostària. 
 
Per facilitar als ajuntaments i les EMD la presentació de la informació anterior, la Diputació 
de Barcelona elaborarà una fitxa que contingui aquestes dades d’una manera estructurada. 
 
Aquesta informació serà tramesa a l’entitat financera i s’entendrà suficient per a la concessió 
dels préstecs. Quan l’entitat financera de forma justificada ho consideri necessari per a la 
concessió del préstec podrà demanar a la Diputació de Barcelona informació 
complementària sobre les finances del municipi o l’EMD. 
 
17.5. L’entitat financera determinarà el departament i les persones de contacte per a la 
tramitació i resolució dels expedients. 
 
Durant els tres primers mesos de funcionament d’aquest concert es crearà una Comissió 
tècnica de seguiment de la gestió d’aquest programa per resoldre els problemes de gestió 
que puguin aparèixer. Aquesta Comissió estarà integrada per tècnics de la Direcció de 
Planificació Econòmica de la Diputació de Barcelona i pels tècnics responsables de la gestió 
d’aquesta línia de crèdit que determini l’entitat financera, i tindrà les funcions següents: 
 
a) Establir la documentació necessària que hauran de presentar els ajuntaments i les 
entitats municipals descentralitzades per efectuar la sol·licitud del préstec. 
 
b) Determinar els circuits i protocols per a la tramitació del préstec. 
 
c) Definir els mecanismes de seguiment i de coordinació adients amb els agents que 
intervenen en el procés de sol·licitud, aprovació, concessió del préstec, signatura i 
disposició del préstec. 
 
d) Vetllar per a què tots els processos protocols i circuits definits garanteixin la màxima 
agilitat en l’atorgament del préstec, quan l’entitat sol·licitant reuneixi les condicions 
establertes. 
 
e) Altres funcions que la comissió consideri necessàries desenvolupar en funció de les 
circumstàncies que sobrevinguin. 
 
La periodicitat de les reunions de la comissió tècnica serà fixada per la Diputació de 
Barcelona. 
 
BASE 18a. Comissió d’avaluació del concert 
 
18.1. Es crearà una Comissió paritària integrada per membres de l’Entitat financera i de la 
Diputació de Barcelona amb l’objecte de fer el seguiment i avaluació del funcionament del 
concert.  
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18.2. Aquesta Comissió serà l’encarregada de: 
 
a) Arbitrar els mecanismes necessaris pel bon funcionament d’aquest programa. 
b) Avaluar i resoldre les peticions formulades pels ajuntaments i EMD que presentin dubtes 

sobre la seva viabilitat.  
c) Establir els procediments d’aplicació de les millores complementàries del Programa de 

Crèdit Local i fer-ne el seguiment. 
 
18.3. Aquesta Comissió es reunirà cada vegada que es consideri necessari amb l’objecte 
d’avaluar el programa de finançament i proposar-ne millores, i de forma obligatòria per a 
determinar la pròrroga del concert i les seves condicions. 
 
BASE 19a. Normes reguladores del Programa de Crèdit Local 
 
La Diputació de Barcelona regularà aquells aspectes, no contemplats en els punts anteriors, 
sobre la gestió de les sol·licituds i concessió de subvencions a través de les normes 
reguladores del Programa de Crèdit Local. 
 
BASE 20a. Regulació de l’acció concertada 
 
L’acció concertada es regularà pel conveni formalitzat, pel present Plec de Bases, per la 
normativa i les determinacions específiques aprovades per la Diputació de Barcelona, per la 
legislació local i general relativa a l’activitat de foment, per la resta de normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, per les de dret privat. 
 
BASE 21a. Causes d’extinció 
 
Són causes d’extinció de l’acció concertada les següents: 
 
a) El compliment del termini. 
b) El mutu acord. 
c) La resta de causes previstes a la legislació. 
 
BASE 22a. Prerrogatives i jurisdicció competent 
 
22.1. La Diputació de Barcelona ostenta la prerrogativa d’interpretació de les presents 
Bases i la seva aplicació. 
 
22.2. La Jurisdicció del contenciós administratiu serà la competent per resoldre les 
controvèrsies que es plantegin en el marc de l’acció concertada formalitzada i regulada en el 
present Plec de Bases.” 

 
Segon. Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.  Del resultat de la convocatòria de l’acció concertada se’n donarà compte al 
Ple per al seu coneixement. 
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ANNEX I 

Al Dictamen sobre aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per seleccionar 
l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de 

Crèdit Local 
 

MODEL D’INSTÀNCIA 
 
En/Na......................................... amb DNI núm................., en representació de 
.........................., en qualitat de ............., amb domicili a ................................................., 
núm. ........, de .................................... (municipi), ............. (codi postal), telèfon ................. 
(fix), .................. (mòbil) i ........................................................... (adreça electrònica), 
assabentat de l’interès de la Diputació de Barcelona en seleccionar una entitat financera per 
a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del 
Programa de Crèdit Local a formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades de la província de Barcelona, així com de les condicions a què han 
d’ajustar-se les ofertes que les entitats financeres vulguin formular a l’efecte, 
 
DECLARA  
 
Que l’entitat que representa té interès en concórrer a l’acció concertada convocada, i a 
aquest efecte  
 

PRESENTA 
 
Els dos sobres tancats següents: 
 
- SOBRE NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local. 
 
- SOBRE NÚM. 2. Oferta per prendre part en l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local. 
 
Barcelona, a .......... de ............................. de 2016 
 
 
 
Excel·lentíssima Sra. Presidenta de la Diputació de 
Barcelona 
 
Barcelona, 15 de gener de 2016 
 
El Director de Serveis de Planificació Econòmica 

 
 
 
 
 

Javier Martínez de Morentin López 
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ANNEX II 
Al Dictamen sobre aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per seleccionar 

l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 

 

MODEL DE SOL·LICITUD 

 

 

En/Na......................................... amb DNI núm................., en representació de 
.........................., en qualitat de ............., i segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari .........., en data ............. i amb número de protocol ..........., domiciliada a ........... carrer 
........................, núm.........., DECLARA: 
 
 
Primer.- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents. 
 
Segon.- Que no es troba incurs en cap causa d’incompatibilitat ni inhabilitació legal i, en 
especial, les de la Llei 25/1983, de 26 de desembre i de la Llei 5/2006, de 10 d’abril. 
 
Tercer.-.Que acompanya els documents requerits a les Bases reguladores de l’acció 
concertada. 
 
Quart.-.- Que accepta plenament el Plec de Bases reguladores de l’acció concertada i totes 
les obligacions que se’n derivin com a sol·licitant i com a seleccionat, si ho fos. 
 
I, en conseqüència, 
 

SOL·LICITA: 
 
 
la seva admissió a l’acció concertada convocada per la Diputació de Barcelona per al 
finançament subsidiat d’operacions financeres dels Ajuntaments i les Entitats municipals 
descentralitzades de la província de Barcelona. 
 
 
........................................, ......... de ................. de 2016 
 
(Lloc, data, signatura i segell de l’entitat sol·licitant). 
 

________________________________________________________________ 

Barcelona, 15 de gener de 2016 
El Director de Serveis de Planificació Econòmica 

 
 
 
 

Javier Martínez de Morentin López 
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ANNEX III 
Al Dictamen sobre aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per seleccionar 

l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 

 
MODEL D’OFERTA  

 
En/Na.........................................., amb DNI núm. ................................, en representació de 
............................................................................................ assabentat de l’interès de la 
Diputació de Barcelona en seleccionar una entitat financera per a l’obtenció de finançament 
subsidiat de les operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a 
formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de 
Barcelona, així com de les condicions a què han d’ajustar-se les ofertes que les entitats 
financeres vulguin formular a l’efecte, 
 
DECLARA  
 
Que l’entitat que representa té interès a oferir la concertació d’una línia de préstec a 
formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de 
Barcelona, inscrites dins del Programa de Crèdit Local en les condicions que s’indiquen tot 
seguit: 
 
a) Millora sobre el diferencial màxim en les operacions de préstec a llarg termini dins 
del Programa de Crèdit Local: 
 
Percentatge de reducció que s’aplicarà al diferencial màxim sobre l’euríbor 
a tres mesos per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos, establert a la 
RSGTPF vigent en el moment de la concessió del préstec  

 

 
b) Línia de Crèdit ofertada:  

Import : 

 
c) Millores que es presenten - Actuacions complementàries al Programa de Crèdit 
Local: 
 
 
d) Adherida al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes 
amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012).   
 SI                        NO          
 
Que per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta oferta, la Diputació de Barcelona 
podrà adreçar-se al Sr/Sra. ............................................................................., amb número 
de telèfon ..................................... o a l’adreça electrònica ..................@..... 
 
........................................, ......... de ................. de 2016 
 
(Lloc, data, signatura i segell de l’entitat sol·licitant). 
_________________________________________________________________________ 
Barcelona, 15 de gener de 2016 
El Director de Serveis de Planificació Econòmica 
 
 
 
Javier Martínez de Morentin López” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: El nostre Grup, en relació amb aquest punt, que com vostès 
saben és un històric d’aquesta casa, que és el Programa de Crèdit Local, volia fer uns 
breus comentaris i una petita proposta. 
 
En definitiva aquest punt el que ens fa veure és que en aquest país necessitem una 
banca pública, però segurament aquest és un debat més llarg; en definitiva, és com 
aquesta corporació fa per aconseguir que els ajuntaments puguin tenir finançament. La 
millor solució hagués estat que aquest país tingués banca pública, però com no n’hi 
ha, hem d’anar a la solució que tenim, que és aquesta i que és anar a fer una proposta 
que ens permeti contractar, amb aquelles entitats financeres que vulguin, un programa 
de crèdit local. 
 
En aquest sentit, nosaltres creiem que és evident que és un programa que garanteix el 
finançament de l’activitat municipal i és molt important, sobretot molt necessari per als 
petits i mitjans ajuntaments, per la qual cosa creiem que és una eina molt útil i 
entenem que té una funció important. Però creiem que caldria, ja en les bases, fer un 
pas més endavant. Ja vam parlar a la Comissió d’Hisenda sobre la banca ètica i 
entenem que el paper de la banca ètica no és, potser, el d’aquest Programa de Crèdit, 
però sí que creiem que aquells elements de responsabilitat social, de vegades pot ser 
un oxímoron, parlar de banca i responsabilitat social potser no coincideix massa, però 
sí que creiem que com a corporació que fa un servei públic hem de garantir que les 
entitats financeres amb què treballem facin el màxim esforç per tenir responsabilitat 
social i responsabilitat territorial, que atenguin la gent que més pateix i, sobretot, que 
no facin actuacions injustes amb els ajuntaments. En aquest sentit, ja és previst a les 
bases, que hi hagi 10 punts sobre 100 en relació amb l’adhesió al Pla de bones 
pràctiques, però creiem que això és insuficient i que hauríem d’haver incrementat els 
punts. De fet, la nostra proposta va al punt 7a), que es redueixi a l’apartat a) el 
percentatge d’interès que val 70 sobre 100 punts a 50 punts sobre 100 punts i que els 
punts restants s’ubiquin a les altres dues clàusules, que tenen a veure amb millores 
que poden presentar les entitats vinculades a les responsabilitats social i territorial de 
les entitats. En aquests moments, les entitats financeres han d’ajudar també el món 
local. No pot recaure tot sobre les esquenes dels ajuntaments i, per tant, entenem que 
una bona opció és que aquesta puntuació del concurs vagi molt més equilibrada entre 
la part financera, que seria l’interès i la part social i territorial que són les altres dues 
clàusules. La nostra proposta que l’apartat a) es redueixi en 20 punts i que l’apartat b), 
que són les millores proposades per les entitats, valgui 40 punts en lloc de 20. Aquesta 
és la nostra proposta i sotmetríem a la consideració del Govern que es pugui canviar i, 
si no, ja cercaríem la manera de fer efectiu el tràmit corresponent. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, senyor Funes. Algun altre Grup? 
Donaria la paraula al diputat d’Hisenda, més que res perquè, evidentment, tenim 
pressa per trobar una entitat financera per poder atendre les demandes dels 
ajuntaments i, per tant, entenent la bondat de la seva proposta, potser endarreriria els 
calendaris. Bàsicament, perquè el diputat d’Hisenda pugui explicar les novetats que sí 
s’hi han incorporat, té la paraula. 
 
El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació (CiU), senyor Garcia Cañizares, diu: En tot cas, com deia el propi diputat, 
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hem incorporat algunes condicions, que puntuen i que no estaven incorporades, que 
fan referència justament a aquesta part de responsabilitat social que poden tenir les 
entitats financeres. Hi ha un llistat d’entitats financeres adherides a codis de bones 
pràctiques i és una condició que puntua estar en aquest grup d’entitats. 
 
Entenc que també hi ha una qüestió territorial. Una de les qüestions que van ser força 
complicades va ser el fet de dir quina implantació territorial tenien les entitats 
financeres, perquè algunes de les entitats que podien treballar o havien presentat 
proposta tenien una implantació que no era prou important. Llavors, vam rebaixar la 
quantitat d’oficines presents en el territori perquè hi poguessin participar més entitats 
financeres. Quant a això, com que, al final, el que estem fent és aprovar les bases, 
agafaria la proposta com un prec però, com deia la presidenta, estem amb la 
necessitat de poder oferir ja els crèdits als municipis, amb la qual cosa tot el que es 
pugui incorporar o modificar no hauria de variar en absolut els terminis per poder 
adjudicar aquesta proposta que tenim sobre la taula, de la qual avui portem els plecs. 
 
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 (9), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (5), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 5 
abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 
3.- Dictamen de data 23 de desembre de 2015, pel qual es proposa aprovar la 
concessió demanial del pavelló Canigó del recinte Torribera, a favor de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu d’impulsar el 
projecte “Escola de restauració Santa Coloma de Gramenet”, així com 
l’aprovació inicial de la minuta del conveni que regula la referida concessió 
demanial. 
 
“La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Pavelló Canigó, situat al Recinte 
de Torribera, amb una superfície construïda de 1.116,05 m2 i naturalesa jurídica de bé 
de domini públic afecte a un servei públic, que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb el codi d’actiu F000998 a nivell d’edifici, amb un valor base de 
242.305,23 euros. 
 
Per escrit del passat 26 de març de 2014, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
es va adreçà a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, sol·licitant la cessió 
d’ús del Pavelló Canigó del Recinte de Torribera, per a impulsar el Projecte Escola de 
Restauració Santa Coloma, redactat per la societat Grameimpuls, SA, empresa 
municipal constituïda per executar les polítiques de promoció econòmica i d’ocupació 
definides per l’Ajuntament. 
 
L’Escola de Restauració de Santa Coloma de Gramenet ERESC es un centre formatiu 
que va néixer l’any 1991, fruit de la iniciativa de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet i l’empresa municipal Grameimpuls, SA, amb la finalitat de poder dotar a la 
ciutadania i a les empreses del sector d’un referent (dins el municipi i a nivell 
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supramunicipal) on es poguessin formar professionals que posteriorment treballessin 
en l’àmplia oferta de restaurants de la ciutat. 
 
La utilització del Pavelló Canigó permetrà l’ampliació de les instal·lacions i per tant de 
l’oferta formativa de l’Escola amb noves especialitats, així com integrar totes les 
entitats relacionades amb el sector de l’hosteleria i l’alimentació en un mateix recinte, 
en convivència amb la formació universitària impartida per la Universitat de Barcelona 
en el Campus de l’Alimentació. 
 
En data 3 de novembre de 2015 s’ha tornat a rebre a l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de 27 d’octubre de 
2015 reiterant el seu interès en la cessió d’ús del Pavelló Canigó del Recinte de 
Torribera i proposant un projecte d’obres de rehabilitació per tal d’adequar l’espai a un 
nou ús com a escola de restauració. 
 
Per escrit de 30 de novembre de 2015 la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística 
emet informe tècnic sobre la idoneïtat del projecte. 
 
La Diputació de Barcelona té la voluntat de tramitar una concessió demanial del 
Pavelló Canigó del Recinte Torribera, a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, ja que no està previst que aquest s’ocupi pels seus propis serveis, amb una 
durada de 20 anys, prorrogable per períodes quinquennals, i com a màxim fins a l’1 de 
juliol del 2068. 
 
Segons l’article 61 lletra c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
reglament del Patrimoni dels Ens Locals on s’estableix que les concessions 
administratives no poden excedir de 50 anys, article que resta afectat pel disposat per 
l’article 93.3 bàsic de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, a on s’estableix que el termini màxim de duració no podrà 
excedir de 75 anys termini que no s’excedeix en aquesta concessió. 
 
Atès el que assenyalen els articles 61 i 62 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
 
En l’expedient administratiu figuren la memòria del Director de Serveis de Planificació 
Econòmica i l’Informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 9 i 10 de desembre de 2015, respectivament. 
 
De conformitat amb l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (en endavant LBRL), les entitats locals, per al compliment de les seves 
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat 
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de 
béns. 
 
En relació a les relacions interadministratives, aquestes es troben regulades en l’article 
55, actual lletra e) de la LBRL, en les relacions recíproques entre les diferents 
administracions hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència 
actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les 
seves activitats, en relació amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant 
TRLMRLC) i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC). 
 
Així mateix, l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les administracions públiques (en endavant LPAP), estableix que les administracions 
públiques ajustaran les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi 
de lleialtat institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i 
assistència, i l’article 186, no bàsic, assenyala la possibilitat de celebrar convenis amb 
altres administracions públiques o amb persones jurídiques de dret públic o de dret 
privat que pertanyin al sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions de caràcter 
patrimonial. 
 
Quant a la formalització de convenis administratius, cal tenir en compte l’article 57 de 
la LBRL, juntament amb els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i el Títol IX, 
Capítol II convenis de col·laboració de la LRJPAPC. 
 
L’article 93 i següents de la LPAP, regulen les concessions sobre béns de domini 
públic, relacionats amb la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa norma que 
regulen la utilització dels béns i drets de domini públic. 
 
Pel que fa a l’atorgament directe de la concessió demanial, l’article 93.1 de la LPAP, 
normativa bàsica, en relació a l’article 137.4.a) de la mateixa norma, permet aquesta 
possibilitat. 
 
La utilització dels béns de domini públic està regulada a l’article 218 del TRLMRLC, en 
relació amb el títol III, capítol I del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant RPEL). 
 
L’article 93.4 de la LPAP, amb caràcter bàsic, estableix que les concessions d’ús 
privatiu o aprofitament especial del domini públic podran ser gratuïtes i atès que 
l’objectiu d’aquest projecte és impulsar les polítiques de promoció econòmica i de 
l’ocupació de l’Ajuntament amb un projecte que fomenta el sector de l’hosteleria i 
l’alimentació de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. 
 
D’acord amb l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú; i l’article 52 de la 
LRJPAPC, en relació amb els principis de publicitat i transparència, se sotmet aquesta 
concessió demanial a informació pública. 
 
Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial, i d’acord amb l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local, les cessions d’ús gratuïtes estan regulades en la norma 19 de 
reconeixement i valoració, “Adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de béns i 
drets”. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 221 del TRLMRLC i 60 del RPEL les 
concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys i quantia superior al 
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10% dels recursos ordinaris s’han d’aprovar per la majoria absoluta del Ple corporatiu, 
així mateix l’article 47. 2.j) de la LBRL ho estableix pel citat termini, però, quan aquesta 
quantia excedeixi el 20% dels recursos ordinaris. 
 
El valor del bé objecte de concessió és de 242.305,23 euros i de conformitat amb el 
certificat, de data 5 de febrer de 2015, emès per la Interventora General de la 
Diputació de Barcelona, els recursos ordinaris del pressupost inicial consolidat de la 
Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2015, als efectes de l’article 41.2 del 
RPEL, són de 246.480.780 euros, per la qual cosa es conclou que el valor dels béns 
objecte de concessió no excedeix el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per 
tant, tampoc el 20% i l’acord es pot aprovar per majoria simple. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, per majoria simple 
en aplicació de l’article 33.2 lletra o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de règim Local, en no haver estat delegada en cap altre òrgan i de conformitat 
amb l’apartat setè II subapartat f.1) del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de novembre de 2015), aquesta competència del Ple no està 
delegada ja que en els supòsits d’adopció d’actes no serà delegable quan el termini 
sigui superior a quatre anualitats i, per tant, no s’acompleix amb aquest requisit en 
tractar-se d’una concessió demanial amb una durada de 20 anys i amb prorrogues 
tàcites quinquennals, com a màxim fins a l’1 de juliol de 2068.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ Informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment, d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans l’aprovació dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT la concessió demanial, a favor de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet del Pavelló Canigó del Recinte de Torribera situat en 
aquest municipi, propietat de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte de impulsar el 
Projecte “Escola de restauració Santa Coloma” incrementant les instal·lacions actuals 
de l’escola de restauració i ampliant l’oferta formativa amb noves especialitats. 
 
Segon. APROVAR INICIALMENT la minuta de conveni de concessió demanial, a favor 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del Pavelló Canigó del Recinte de 
Torribera, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANTA 
COLOMA DE GRAMENET PER A LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL PAVELLÓ CANIGÓ 
DEL RECINTE TORRIBERA. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per.................................................... 
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AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, representat per................ 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Pavelló Canigó, situat al Recinte de 
Torribera, amb una superfície construïda de 1.116,05 m2 i naturalesa jurídica de bé de 
domini públic afecte a un servei públic, que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb el codi d’actiu F000998 a nivell d’edifici. 
 
II. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’ha adreçat a la Diputació de Barcelona 
sol·licitant la cessió d’ús del Pavelló Canigó del Recinte Torribera per a impulsar el Projecte 
Escola de Restauració Santa Coloma redactat per la societat Grameimpuls SA, empresa 
municipal constituïda per executar les polítiques de promoció econòmica i de l’ocupació 
definides per l’ajuntament. 
 
III. L’Escola de Restauració Santa Coloma és un centre formatiu que va néixer l’any 1991, 
fruit de la iniciativa de l’ajuntament i l’empresa municipal Grameimpuls, SA, amb la finalitat 
de poder dotar a la ciutadania i a les empreses del sector d’un referent (dins el municipi i a 
nivell supramunicipal) on es poguessin formar professionals que, posteriorment, treballessin 
en l’amplia oferta de restaurants de la ciutat. 
 
IV. Amb la concessió demanial d’aquest edifici s’incrementaran les instal·lacions actuals de 
què disposa l’Escola de Restauració, així com ampliar l’oferta formativa amb noves 
especialitats, permetent segons s’indica al projecte, l’obtenció dels corresponents certificats 
de professionalitat atorgats pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
V. En el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col·laboracions amb altres administracions per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
Aquesta voluntat, s’ha fet palesa en nombrosos acords i convenis, així com en activitats 
realitzades per la pròpia Corporació. 
 
Com a conseqüència dels antecedents exposats, reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, acorden subscriure un conveni d’acord amb els següents,  

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni la concessió demanial, a favor de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet (en endavant l’ajuntament), de l’edifici Pavelló Canigó, situat al 
Recinte de Torribera, que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi 
d’actiu F000998 a nivell d’edifici. 
 
Segon.- Cànon 
 
La present concessió demanial és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació 
econòmica a l’ajuntament. 
 
Tercer.- Destinació 
 
L’ajuntament destinarà l’edifici Pavelló Canigó per impulsar el Projecte “Escola de 
Restauració Santa Coloma”, incrementant les instal·lacions actuals de l’escola de 
restauració i ampliant l’oferta formativa amb noves especialitats.  
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Quart.- Gestió 
 
L’ajuntament gestionarà la utilització d’aquest edifici de manera directa o per l’entitat que 
determini, que formi part del sector públic de l’ajuntament. 
 
Així mateix l’ajuntament assumirà en qualsevol cas les responsabilitats que es puguin 
derivar al respecte.  
 
Cinquè.- Termini, vigència i eficàcia del conveni 
 
El present conveni tindrà una durada de 20 anys, i entrarà en vigor a comptar des de la data 
de la darrera signatura, moment a partir del qual estarà plenament vigent i desplegarà tots 
els seus efectes. 
 
Sisè.- Pròrroga 
 
Una vegada finalitzat el període establert al pacte anterior, el conveni es prorrogarà de 
forma tàcita per períodes quinquennals, la finalització dels quals, haurà de coincidir amb 
l’acabament del curs acadèmic, i com a màxim fins a l’1 de juliol de 2068, inclòs el termini 
inicial i les pròrrogues, sempre i quan les parts no manifestin la seva voluntat de finalitzar el 
conveni amb una antelació mínima de tres mesos a l’acabament dels terminis pactats. 
 
Setè.- Despeses 
 
7.1. L’ajuntament assumirà totes les despeses que puguin originar-se en els espais 

utilitzats, com a conseqüència dels manteniments o contractes propis de l’edifici així 
com els que siguin repercutibles. 

 
7.2. Així mateix, aniran a càrrec de l’ajuntament, la part de despeses generals del recinte de 

Torribera que li puguin correspondre com a usuari del recinte, per la utilització del 
pavelló Canigó. 

 
7.3. L’ajuntament assumirà les despeses que puguin originar-se en l’edifici objecte 

d’aquesta concessió demanial, l’impost de béns immobles o qualsevol altre que el 
substitueixi, així com altres impostos, tributs, taxes, contribucions i altres gravàmens.  

 
7.4. Els impostos, arbitris i contribucions i altres que s’imposin per raó de l’activitat, seran a 

càrrec de l’ajuntament. 
 
Vuitè.- Obres d’adequació, reparacions, conservació, millora i manteniment. 
 
8.1. L’ajuntament, o entitat que determini, que formi part del sector públic de l’ajuntament, 

realitzaran al seu càrrec les obres d’adequació de l’edifici Pavelló Canigó a la 
destinació prevista en el pacte tercer, i haurà de tramitar pel seu compte i càrrec les 
llicències que siguin pertinents. 

 
 Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la 

Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta 
Corporació, en el cas que l’informe resultés en algun punt desfavorable no es podran 
iniciar les obres fins a la seva subsanació. 

 
8.2. L’ajuntament haurà de vetllar per la conservació i manteniment de l’edifici objecte de 

concessió demanial, així com de les seves instal·lacions, en compliment de les 
disposicions legals i reglamentàries d’aplicació. 
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 Així mateix, l’ajuntament redactarà un programa de manteniment de l’edifici objecte del 
present conveni durant tot el termini de durada de la referida concessió demanial que 
serà actualitzat cada quatre anys. 

 
8.3. L’ajuntament no podrà fer cap tipus d’obra ordinària, extraordinària o estructural en 

l’edifici Pavelló Canigó objecte de la concessió demanial, fora d’obres menors o 
reparacions de manteniment d’instal·lacions o altres, sense l’autorització expressa de la 
Diputació de Barcelona. 

 
 L’autorització esmentada requerirà sol·licitud prèvia acompanyada de memòria o 

projectes d’obres, que haurà de ser informada pels serveis tècnics de la Corporació i, 
en tot cas, la realització dels treballs seran a càrrec de l’ajuntament. 

 
 Un cop autoritzades les obres per la Diputació, l’ajuntament comunicarà l’inici d’obres a 

la Subdirecció d’Edificació, que podrà estar present a la signatura de replanteig i a fer el 
seguiment de les obres quan ho consideri oportú. 

 
8.4. Finalitzada l’obra, l’ajuntament lliurarà a la Diputació un joc de plànols, en el suport que 

es convingui, de les obres executades, indicant el pas exacte de les instal·lacions i els 
serveis. 

 
 També, als efectes de vetllar pel compliment del manteniment de les instal·lacions, els 

serveis tècnics de la Diputació emetran, cada quatre anys, informe valorant l’adequada 
conservació de l’estructura dels edificis, de les cobertes, de les façanes i la seva obra 
de fàbrica, de les fusteries, dels elements verticals de comunicació (mecànics o no), 
dels espais i de les instal·lacions. La Diputació podrà requerir a l’ajuntament els fulls 
d’inspecció tècniques obligatòries. 

 
 En el supòsit que de l’expressat informe se’n derivin aspectes a esmenar, la Diputació 

de Barcelona instarà a l’ajuntament per a què realitzi dins el termini fixat les obres o 
altres accions necessàries per mantenir en adequat estat d’ús l’edifici objecte de 
concessió demanial i les seves instal·lacions, segons les indicacions del citat informe. 

 
 Si les obres o accions requerides no arribessin a executar-se en el termini que a tal 

efecte hagi fixat la Diputació de Barcelona, les efectuarà aquesta, sent les despeses 
que es generin a càrrec de l’ajuntament. 

 
8.5. En qualsevol cas aniran per compte i càrrec de l’ajuntament els costos relatius a les 

llicències d’obres que sigui necessari tramitar, així com, si s’escau adequar l’edifici del 
Pavelló Canigó i les seves instal·lacions al compliment de les normatives tècniques, de 
seguretat, de sostenibilitat o d’altres que puguin establir-se per les distintes 
administracions competents mentre sigui vigent aquesta concessió demanial. 

 
Novè.- Subministraments continus 
 
La Diputació de Barcelona procedirà a fer les gestions necessàries per efectuar al canvi de 
titular de les pòlisses dels contractes de subministraments actualment vigents a favor de 
l’ajuntament.  
 
L’ajuntament, durant la gestió d’aquests espais, contractarà amb les companyies 
corresponents, els subministraments continus que es puguin individualitzar, com ara aigua, 
gas, electricitat i telèfon. 
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Si l’ajuntament no pogués contractar el subministrament, en un termini de dos mesos des de 
la signatura del conveni o bé si es tractés d’un subministrament no individualitzable, la 
Diputació de Barcelona abonarà l’import corresponent i amb posterioritat passarà a 
l’ajuntament nota de càrrec per aquest concepte.  
 
Desè.- Lliurament de l’edifici i desenvolupament de l’activitat 
 
1. En el moment en que es porti a terme el lliurament de l’edifici per part de la Diputació de 
Barcelona a l’ajuntament, es lliurarà tota la documentació tècnica i plànols que puguin ser 
requerits pel referit ajuntament. 
 
2. Les activitats que es desenvolupin en l’espai cedit disposaran de la llicència necessàries 
per al desenvolupament de les mateixes. 
  
3. L’ajuntament no pot utilitzar cap espai exterior del recinte, annex a l’edifici, de forma 
privativa. 
 
Onzè.- Responsabilitat i assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil 
o penal per les vicissituds que es puguin produir en l’edifici autoritzat en concessió demanial 
a l’ajuntament. 
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 
seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general de l’edifici objecte 
d’aquesta concessió demanial. 
 
L’ajuntament serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les 
persones, béns i els espais utilitzats sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o 
activitats que s’hi desenvolupen. 
 
En el cas de que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 
perjudicis, l’ajuntament rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import, sempre que hi 
hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen sense 
perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes dels danys. 
 
Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’ajuntament contractarà o inclourà a les 
seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, l’edifici objecte 
d’aquesta concessió demanial, per tal de cobrir els danys que per determinades causes es 
puguin produir. 
 
Les indemnitzacions que es puguin produir com a conseqüència de l’anteriorment esmentat 
es destinaran per l’ajuntament a reparar els danys causats o per a fer front a qualsevol 
responsabilitat derivada dels riscos coberts.  
 
Dotzè.- Permisos i llicències 
 
Si per l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta concessió demanial fossin 
necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens públics, 
serà responsabilitat exclusiva de l’ajuntament la seva obtenció així com el pagament de 
qualsevol import relacionat amb les mateixes.  
 
Si per la realització de qualsevol obra autoritzada d’acord al pacte vuitè fos necessària 
l’obtenció de la corresponent llicència d’obra, aquesta s’haurà de presentar davant de la 
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Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona, o unitat que desenvolupi les seves 
funcions, abans del començament de les obres, essent per compte i càrrec de l’ajuntament.  
 
Tretzè.- Limitacions 
 
En cap cas l’ajuntament podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma 
l’immoble objecte del present conveni. 
 
Catorzè.- Provisió de material 
 
L’ajuntament proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
prevista, i el retirarà en un termini no superior als trenta dies després de l’extinció del 
conveni o finalització temporal del mateix, passats els quals s’entendrà que tot allò no retirat 
resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Quinzè.- Seguretat 
 
La Diputació de Barcelona prestarà el servei de protecció, vigilància i control d’accessos al 
recinte Torribera i el servei de vigilància d’exteriors a través dels mitjans necessaris, a tal 
efecte, comunicarà a l’ajuntament mitjançant l’interlocutor que designi, qualsevol 
contingència que es pugui detectar exteriorment i que pugui repercutir en la seguretat del 
mateix edifici. 
 
L’ajuntament comunicarà a la Diputació de Barcelona les necessitats d’autorització d’accés 
al recinte amb vint-i-quatre hores d’antelació, mitjançant formulari que es facilitarà per part 
de la Diputació de Barcelona, en el qual figurarà l’acceptació del marc general d’instrucció 
d’accés i normes d’ús al recinte i de l’espai comú, així com l’acceptació al tractament 
informàtic de les dades personals que s’utilitzarà exclusivament per gestionar les sol·licituds 
d’accés. 
 
L’ajuntament haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal de que l’Escola de 
Restauració compleixi, en tot moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de 
persones, mesures de seguretat i evacuació. 
 
Setzè.- Reversió d’obres i millores 
 
En el moment de resolució del conveni, o d’acabament del mateix per la finalització del 
termini establert, els immobles objecte de la concessió demanial d’acord amb el present 
conveni revertiran a la Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i 
millores efectuades, sense dret a pagament o indemnització a favor de l’ajuntament, restant 
obligat l’ajuntament a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i d’acord 
amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment. A aquest efecte, les parts 
signaran una acta de recepció dels espais.  
 
Dissetè.- Causes d’extinció 
 
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, qualsevol de les parts podrà proposar la 
rescissió per mutu acord del present conveni abans de l’arribada del termini pactat, 
mitjançant comunicació que inclogui la justificació dels fets que la motiven, amb una 
antelació a la data efectiva de rescissió de, com a mínim, tres mesos. 
 
Igualment, el conveni s’extingirà: 
 
Per l’incompliment de les condicions establertes als presents pactes. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

35 
 

Per la destinació dels espais utilitzats a finalitats que es considerin inadequades o suposin 
un perill evident per a l’estat de l’immoble, supòsit en el qual revertiran de forma automàtica 
a la Diputació de Barcelona. 
 
Cap dels supòsits d’extinció citats en aquest pacte donarà dret a indemnització de cap tipus. 
 

Divuitè.- Naturalesa 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de 
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós 
administratiu amb competència a la província de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Tercer. AUTORITZAR a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, les obres de 
rehabilitació del Pavelló Canigó del Recinte de Torribera, amb l’objectiu d’adequar-lo 
per a un nou ús com a escola de restauració, de conformitat amb el projecte de 
“Rehabilitació del Pavelló Canigó del Recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet 
per a escola de restauració”, presentat a la Subdirecció d’Edificació i amb l’informe 
favorable del Servei de Projectes i Obres, de 30 de novembre de 2015. 
 
Quart. DETERMINAR que la concessió demanial, a efectes comptables, es realitza 
d’acord amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19ª de la 
Instrucció de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial, d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona 
que s’adjunten a l’annex, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en 
el moment de mecanització de l’operació a l’Inventari. 
 
Cinquè. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Sisè. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords, 
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Setè. FACULTAR al Diputat delegat de l’Àrea de Presidència, Serveis Generals i  
Relacions amb la ciutat de Barcelona per a la signatura del conveni i qualsevol altre 
document que pugui derivar-se dels presents acords. 
 
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients.” 
 
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 
(9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: El punt ha quedat aprovat i aprofito, no ho 
he dit abans, per excusar la vicepresidenta cinquena i alcaldessa de Santa Coloma per 
la passa de la grip i agraïm, de fet, al vicepresident Marc Castells que aguanti el Ple, 
però l’haurem d’excusar abans d’hora perquè es troba en la mateixa situació. Entenem 
que els altres, no sé si estem vacunats, però esperem sobreviure a la situació. 
 
S’incorporen a la sessió la diputada senyora Martínez i el diputat senyor Asens, 
ambdós del Grup Entesa. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
4.- Dictamen de data 10 de desembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació 
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu en data 29 d'octubre de 2015 acordà l’ampliació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Cardedeu en data 29 d'octubre de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

37 
 

I.- Taxa reguladora del mercat municipal 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Preus públics per allotjaments del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de 
Cardedeu (CSETC) 
 
 Notificació de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
5.- Dictamen de data 13 de novembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació 
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Casserres, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 
 

“El Ple de l’Ajuntament de Casserres en data 8 d'octubre de 2015 acordà l’ampliació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Casserres, en data 8 d'octubre de 2015, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acta necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 

Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
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quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
6.- Dictamen de data 13 de novembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en data 21 d'octubre de 2015 acordà 
la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat, en data 21 d'octubre de 2015 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
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 Eliminar la competència de: "qualificació de les infraccions i imposició de sancions 
tributàries" 

 
Segon. Notificar aquest acord de modificació de delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de modificació de delegació i llur 
acceptació per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu 
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
7.- Dictamen de data 19 de novembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en data 19 d'octubre de 2015 acordà 
la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, en data 19 d'octubre de 2015 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Eliminar la competència de: "qualificació de les infraccions i imposició de sancions 

tributàries" 
 
Segon. Notificar aquest acord de modificació de delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de modificació de delegació i llur 
acceptació per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu 
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
8.- Dictamen de data 13 de novembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació 
de la delegació acordada pel Ple de la Junta de veïns, de l’Entitat Municipal 
descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats tributs i ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de la Junta de veïns de l'Entitat Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà en 
data 1 de setembre de 2015 acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic locals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
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en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Acceptar la delegació acordada pel Ple de la Junta de veïns de l'Entitat 
Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, en data 1 de setembre de 2015 a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
Funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de: 
 
- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 

explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  
 Expedició de documents cobratoris.  
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.  
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
Funcions de gestió, liquidació i recaptació de les Taxes següents: 
 

- Taxa pel servei de clavegueram 
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrada 

de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic 
local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena 
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 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

Funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic següents 
 

I.- Taxa per prestació de serveis de cementiris. Taxa per la ocupació de terrenys d'ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Taxa mercats de venda no sedentària. Taxa pel subministrament d'aigua. Taxa per 
llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. Taxa per 
la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la 
via pública. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat 
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, així com pel controls posteriors a l'inici de l'activitat, 
els control periòdics i les revisions periòdiques. 
 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

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

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

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

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

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

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

corresponent. 
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 Recaptació dels deutes, en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 

 Notificació de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords sisè, setè i vuitè de l’acord de delegació.  
 
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Entitat 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
9.- Dictamen de data 13 de novembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació 
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Subirats, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Subirats en dates 18 de maig de 2015 i 27 de juliol de 2015 
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
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La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Subirats, en dates 
18 de maig de 2015 i 27 de juliol de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

47 
 

II.- Taxes per 
 
-  Prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les 

activitats i instal·lacions 
-  Llicències urbanístiques 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Subirats a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

 
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.  
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
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V.- Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposi contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d'interès general i de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil. 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  
 Expedició de documents cobratoris.  
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.  
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
VII.- Taxes per 
 
-  Gestió de residus 
-  Prestació de serveis en cementiris locals 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII.- Taxes per 
 
-  Prestació escola bressol 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
-  Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a 

la via pública 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX.- Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XI.- Sancions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIII.- Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta Corporació, en via de 

constrenyiment, dels ingressos corresponents a Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores d'aquest municipi, un cop providenciat el constrenyiment per 
aquest Ajuntament 

 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIV.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Aprovació de crèdits incobrables. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
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Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
10.- Dictamen de data 10 de desembre de 2015, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallirana, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Vallirana en data 8 d'octubre de 2015 acordà la modificació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vallirana, en data 8 d'octubre de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
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- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Eliminar la competència de: "qualificació de les infraccions i imposició de sancions 

tributàries" 
 
Segon. Notificar aquest acord de modificació de delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de modificació de delegació i llur 
acceptació per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu 
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (7), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Declaració d’emergència 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm 12223/15, de 14 de 
desembre de 2015, en virtut del qual es declara l’emergència per poder fer front a 
totes les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes a causa de 
l’esllavissament en el talús del pk. 2+200 de la carretera BV-2242 T.m. Piera per 
les pluges dels dies 2 i 3 de novembre de 2015. 
 
“Vist l’informe emès, en data 25 de novembre de 2015, pel cap de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, (amb entrada al Servei juridico-administratiu en data 26 de 
novembre de 2015), el qual és del següent tenor literal: 
 

“La carretera BV-2242 transcorre pels termes municipals de Piera, Cabrera d’Anoia i Sant 
Sadurní d’Anoia, i dona accés a diversos nuclis dels tres municipis  
 
Durant els dies 2 i 3 de novembre, han tingut lloc diversos episodis de pluges amb 
intensitats importants que han produït nombrosos desperfectes en l’àmbit de les comarques 
de l’Anoia i l’Alt Penedès. Concretament, en la carretera BV-2242 s’han produït diverses 
esllavissades i enrunaments que tot i ser de poca importància han generat una tasca de 
mes de dos setmanes de neteja. Dins d’aquests treballs de neteja i restitució, en una 
inspecció efectuada el passat dia 23 de novembre en el talús del pk. 2+220 de la ctra. BV-
2242, es varen detectar uns assentaments i esllavissades en el talús situat en el marge 
esquerre de la carretera que pot afectar a l’estabilitat del terraplè que sustenta la carretera. 
 
En aquest punt, aproximadament a 10 mts. per sota de la calçada existeix una obra de pas 
de 3 mts. d’amplada i 5 mts. d’alçada que dona continuïtat al torrent de la Venta. 
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Inspeccionada la llera del torrent i la estructura, es detecta igualment l’erosió d’una part el 
peu del talús situat en el marge dret i danys estructurals importants en l’obra de pas, 
concretament en la solera i aletes que han quedat erosionades i destruïdes pel pas violent 
de l’aigua provocant l’inestabilitat dels talussos que suporten. 
 
La situació actual, origina que l’actuació de properes pluges que puguin desenvolupar-se 
poden agreujar encara més aquesta situació amb el trencament de l’estructura i 
enfonsament de la calçada. 
 
Es proposa la actuació immediata consistent en la reparació de la fonamentació i solera de 
l’obra de pas mitjançant la reconstrucció d’una llosa armada de formigó, reparació de les 3 
aletes d’acompanyament danyades (1 en el marge dret i les dues del marge esquerre), 
reposició dels basaments d’escollera a l’entrada i sortida de l’obra de pas per evitar l’erosió 
de l’acció del pas de l’aigua, reconstrucció del peu del talús danyat amb escollera i 
posteriorment reconstrucció dels talussos malmesos. 
 
Durant les obres no està previst que s’hagi de tallar la carretera, tot i que en alguns 
moments s’haurà de fer trànsit alternatiu. Degut al trànsit existent, no es preveuen 
afectacions importants. 
 
En aquests moments, s’ha procedit a l’eliminació de tota aportació d’aigua des de la 
carretera, duent-se a terme una inspecció cada 8 hores del talús danyat de forma que, si 
afectés al carril situat en el marge esquerre s’establís un pas alternatiu en tant s’hagin 
reparat els danys. 
 
El cost aproximat previst per a actuar en aquest punt s’estima en 202.751,57 euros, IVA 
inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines i sens perjudici que 
aquesta quantitat esdevingui superior ja que en el treball que portarà l’estabilització del 
talús, s’anirà descobrint les zones concretes que han quedat en situació inestable, i que 
s’han de sanejar per a mantenir la carretera en condicions de seguretat per al trànsit. Així 
mateix, en aquest moment no es coneix a quina profunditat es troba la capa de material 
ferm, i en conseqüència, la alçada del mur. 
 
Es considera com a contractista apte per a realitzar els treballs a Construcciones y 
Explanaciones Gras, SA. 
 
A la vista de l’anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions d’emergència.” 

 
Atès que la situació descrita en l’informe tècnic esmentat ha de considerar-se com 
d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 113 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre. 
 
Atès que l’article 274.4 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 preveu que el President 
de la Corporació pot exercir les facultats excepcionals pròpies de la tramitació 
d’emergència en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes de les 
administracions públiques, donant-ne compte al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Atès el que disposa l’art. 117.1 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació amb 
el règim excepcional per a la contractació d’obres d’emergència. 
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Atès que la despesa inicial aproximada de 202.751,57 EUR, IVA inclòs, podria anar 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del pressupost de 
l’exercici 2015 d’aquesta Corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui 
en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de 
les actuacions. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ: 
 

Primer. Declarar l’emergència per poder fer front a totes les actuacions necessàries 
per pal·liar els desperfectes a causa de l’esllavissament en el talús del pk. 2+220 
de la carretera BV-2242 TM Piera, de conformitat amb l’informe tècnic reproduït en la 
part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. Aprovar i autoritzar el pressupost aproximat de 202.751,57 EUR, IVA inclòs, 
per poder fer front a totes les despeses derivades de les actuacions, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/21000 del pressupost de l’exercici 2015 
d’aquesta Corporació, sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
mateixes. 
 
Tercer. Adjudicar l’esmentada obra d’emergència a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES GRAS S.A., CIF XXX, amb domicili a (XXX) XXX (XXX), XXX, pel 
pressupost estimat de cent seixanta-set mil cinc-cents seixanta-tres euros amb 
vint-i-vuit cèntims (167.563,28 EUR), IVA exclòs, i que aplicant el 21% d’IVA 
d’import trenta-cinc mil cent vuitanta-vuit euros amb vint-i-nou cèntims (35.188,29 
EUR), resulta un import total estimat de dos-cents dos mil set-cents cinquanta-un 
euros amb cinquanta-set cèntims (202.751,57 EUR). 
 
Quart. Donar compte del present Decret al Ple Corporatiu, en la primera sessió que 
celebri.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Com saben, aquesta actuació va haver de 
ser abordada per l’emergència que va suposar. Tot seguit dóna la paraula al diputat 
d’Infraestructures viàries i mobilitat senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: En tot cas, 
sí que és una emergència, cosa que ve succeint a la demarcació de tant en tant. 
Tinguem en compte que van caure a Piera a l’entorn de 90-100 l/m2 la nit del 2 al 3 de 
novembre de 2015, que és l’últim episodi de pluges importants al país que hem tingut, 
les quals van descalçar el talús i el ferm del pont que hi havia i, per tant, hi havia el risc 
imminent que s’esfondrés el pont. Es va haver d’intervenir el 4 de novembre per via 
d’urgència, mitjançant una empresa del territori i amb un cost de 202.000 euros. 
Posteriorment, es va fer el Decret de la Presidència, del qual en donem compte avui 
en aquest Ple. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 

S’incorpora a la sessió el diputat senyor Junyent (CiU). 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem a la part de seguiment i control 
de la gestió corporativa, la part de les mocions.  
 

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

1.- Moció que presenta el Grup CUP – Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
de suport a la plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro.  
 

 
El passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el 
Plan Hidrológio de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca 
inicialment havia de revisar els greus errors del Pla anterior aprovat encara no fa dos 
anys, per l’avui Comissari europeu, Miguel Arias Cañete. 
 
Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de 
no perdre el finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta. 
 
Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala” 
l’aigua del riu Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua que 
podran vendre aquest recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre 
deixa uns minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre, a les 
Nogueres, passant pel tram baix de l’Ebre i fins la desembocadura. 
 
Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals 
ecològics per al tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, 
espai d’alt valor estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta 
va ser revisada, per adequar-la a la Instrucció de Planificació Hidrològica aquest 2015, 
pels mateixos experts que ja van fer la primera proposta dins del marc de la Comissió 
de Sostenibilitat. 
 
Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de 
consens polític i social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre i posteriorment pel Ministeri d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a 
uns cabals irrisoris inferiors a 100 m3/s que ens porten a èpoques passades, com 
l’antic Plan Hidrológico Nacional d’Aznar i el transvasament de l’Ebre cap a València, 
Múrcia, Almeria i Barcelona. 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample 
bagatge en la lluita per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals 
ecològics, unit a l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma de 
concessions de regadiu, no obeeix a la intenció de posar en marxa les 465.000 
hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de vendre els drets 
d’aigua associats a aquestes hectàrees, a altres usuaris, especialment usuaris 
urbanístics i recreatius d’altres conques. 
 
En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar, ara es 
camuflaran en un mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua 
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o figures similars. Per tal de tirar endavant dit mercadeig serà necessària la 
construcció de més de 56 infraestructures de regulació entre preses i embassaments 
al llarg de la conca. Entre aquests destaca el recreixement de l’embassament de Yesa 
(Navarra), la més gran de totes aquestes obres i que compta amb una forta oposició 
entre els pobles afectats. 
 
Una vegada més, s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius 
que mai no arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), 
mentre la terra i els drets de l’aigua passen a mans de les grans corporacions 
agroindustrials, i les constructores s’omplen les butxaques amb grans obres de formigó 
que només serveixen per enterrar diners i altres favors. Aquests són els veritables 
beneficiats d’aquest pla, el caciquisme més recalcitrant de les cúpules de les 
comunitats de regants, les grans corporacions agroindustrials que mercadejaran amb 
els nostres recursos naturals i les constructores. 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de 
Cuenca des de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al 
Tribunal Suprem; l’europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè 
obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol per incompliment de les normatives 
comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que començaran el proper 
7 de febrer amb una manifestació massiva a Amposta. 
 
Per tot això, des del grup Candidatura d’Unitat Popular Poble actiu (CUP Poble Actiu 
CUP-PA) a la Diputació de Barcelona sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
1. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als 

actes que s'organitzin al municipi/comarca/comarques per difondre la seva tasca. 
 
2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de la 

Diputació de Barcelona al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre 
aprovat pel govern espanyol. 

 
3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels 

nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els 
permeti recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 

 
4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no 

pot estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig 
entre falsos usuaris. 

 
5. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma 

en Defensa de l’Ebre C/Enric d’Ossó, 23 (Tortosa, 43500) i al Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. 

  
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Finalment, després de parlar amb les 
companyes de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, hem decidit retirar la nostra 
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proposició en favor de l’altra, a la qual s’havien sumat diferents grups, i entenc, 
aleshores, que puntualitzarem, en el torn d’intervencions, diferents qüestions que 
creiem que són fonamentals. 
 
2.- Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, amb l’adhesió dels Grups Entesa i CUP – Poble Actiu de 
la Diputació de Barcelona, de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla 
Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 
 
“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que 
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els 
quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou 
comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País 
Valencià).  
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que 
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar 
l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat 
del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles 
i pesqueres que s’hi desenvolupen.  
 
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals 
per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys 
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal 
ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal 
hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, 
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera 
prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que 
garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran 
ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de 
Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no 
va ser atesa. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense 
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats 
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que 
s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel 
Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de 
conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de 
l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.  
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de 
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de 
l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen 
concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments). 
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La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va 
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet 
la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va 
constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per 
adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho 
modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el 
contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les 
quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre.  
 
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur 
socioeconòmic i mediambiental del delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
1. MANIFESTAR al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de la Diputació de Barcelona 

a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en 
Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 

 
2. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra 

el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 
 
3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió 

per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar 
una resposta institucional unitària. 

 
4. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així 

com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i 
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els 
cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre. 

 
5. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 

compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees 
d’Aigua, Aus i Hàbitats. 

 
6. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió 

per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, 
vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs. 

 
7. EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres 

de l'Ebre, respecte als cabals ecològics d'una manera especial. 
 
8. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Com 
a proponents, de manera instrumental, això sí que ho vull explicar, perquè així ho vam 
comentar a la Junta de Portaveus, aquesta era la voluntat de tothom, de tothom que 
volia adherir-se a aquesta moció, de presentar conjuntament aquesta moció, però és 
veritat que, prèviament, la CUP havia presentat la moció que s’acaba de retirar i vam 
pensar, un cop ens va arribar posteriorment una moció aprovada per la Diputació de 
Tarragona i aprovada també, pràcticament de manera literal, per molts dels 
ajuntaments que es veuen més directament afectats per l’aprovació d’aquest Pla, vam 
pensar que aquí fóra bo aprovar, també, un text similar, pràcticament idèntic, al que 
s’està aprovant en una part del territori, del país que, torno a dir, està més directament 
afectat per aquesta aprovació. 
 
Crec que les explicacions estan molt ben recollides en la part expositiva amb aquesta 
aprovació que es va produir en el primer Consell de Ministres de l’any 2016 -el primer 
del mes de gener- de la qual voldria destacar, sense entrar en una sèrie d’arguments 
que crec que ja fa molts anys que coneixem, destacaria primer, que ens tornem a 
trobar amb un procés d’elaboració i aprovació de decrets que afecten el territori però 
que no han estat ni parlats ni consensuats en absolut amb el territori. El més greu és 
que, a més d’aquesta manca de diàleg i de comunicació amb el territori, la mateixa 
Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de Conca, va presentar 
més de quatre mil al·legacions, basades en requeriments que, a més, havia fet la 
Comissió Europea, que no van ser escoltats en el moment de l’elaboració i l’aprovació 
del Pla. Per tant, estem parlant de fins i tot 32 discrepàncies, 10 de les quals són 
idèntiques a les queixes que ens fa arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre i, per 
tant, del que es tracta ara mateix amb aquesta moció és, primer, manifestar el rebuig 
al Pla; a continuació, donar suport a totes aquelles accions i iniciatives d’entitats, 
d’associacions i, també, d’institucions que mostrin aquest rebuig, i, sobretot, demanar 
al Govern de la Generalitat que convoqui urgentment la Comissió per la sostenibilitat 
de les terres de l’Ebre. També, donar suport al Govern de la Generalitat en un tema 
així i als ajuntaments afectats i demanar, com molt bé diu l’acord, a la Comissió 
Europea de Medi Ambient que vetlli pel compliment i l’adequació del Pla hidrològic de 
la conca de l’Ebre a les Directives europees d’aigua, aus i hàbitat. Això és bàsic. I, si 
no, anar directament a Europa i alçar la veu per dir que el Pla hidrològic de la conca de 
l’Ebre és un Pla que no ha tingut en compte el territori ni les mateixes directives 
europees. 
 
Dit això, doncs poca cosa més. Agrair la voluntat i l’actitud dels grups. Nosaltres, torno 
a dir, l’hem entrat de manera instrumental, però aquesta no és una moció sols del PSC 
sinó de tots els Grups que volem aprovar-la aquí conjuntament. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup Partit 
Popular, senyor Reyes, qui diu: “Hoy, aquí, recibimos una moción que presentan 
diferentes partidos que quieren erigirse como los grandes defensores del Delta del 
Ebro y creo que estamos todos, por supuesto, a favor de defender el Delta del Ebro y 
el río Ebro, pero esta moción -se presentaban inicialmente dos mociones- a nadie se le 
escapa que es una crítica sistemática a todo lo que hace el Gobierno central en 
Cataluña. Por lo tanto, una total utilización del tema del Ebro para atacar al Gobierno 
de España. 
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Durante siete años, durante siete años, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, aquel 
Gobierno que dejó a un lado el Plan Hidrológico Nacional, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho 
el gobierno socialista durante siete años, para solucionar un grave problema de 
nuestro país, con estas carencias hídricas que tenemos desde siempre? 
Absolutamente nada. No se hizo nada por parte de los gobiernos socialistas de 
Rodríguez Zapatero.  
 
Bueno, porque no podemos considerar eficientes los sistemas de las depuradoras de 
agua de mar. Al contrario. No son sostenibles y son ruinosos. ¿Cómo se consume el 
agua en nuestro país? Dos tercios se consumen en la agricultura y en la industria y el 
resto es de consumo humano, por lo cual no estamos hablando del hecho que este 
plan se destine a utilizar el agua para regar campos de golf. No. Ese no es su fin. 
Estamos hablando de personas, estamos hablando de la agricultura de nuestro país, 
del turismo y de la industria, principales motores de la economía nacional y, si 
aplicamos ese principio, que ustedes nos quieren imponer, de “las personas de las 
zonas por donde pasa el río son las propietarias del agua”, se rompe el criterio de 
solidaridad interterritorial, cosa que no podemos compartir. 
 
Estamos de acuerdo con que ha de haber un caudal suficiente, por supuesto, para el 
Delta del Ebro, pero también es cierto que necesitamos una gestión social del agua. A 
nadie se le escapa que Barcelona lleva prácticamente casi noventa días sin 
precipitaciones, sin lluvias, y que estamos nuevamente cerca de la sequía en el Área 
Metropolitana de Barcelona, en Barcelona. Nosotros somos diputados que 
representamos a la provincia de Barcelona. ¿Estaremos en contra de un trasvase del 
agua del Ebro para dar de beber a los vecinos de Barcelona? ¿Estará la Diputación de 
Barcelona en contra de eso? Creo que no. No podemos estar en contra de eso ni 
contra que haya agua para los regantes de la provincia de Barcelona ni contra, por 
ejemplo, que el Parque Agrario del Baix Llobregat pueda regarse también si fuera 
necesario. No estaríamos presentando una moción en esa línea si lo que hoy se 
plantease hoy fuese un trasvase del Ebro hacia Barcelona. Por lo tanto, no 
compartimos ni el espíritu ni el uso torticero de esta moción. No nos parece serio,  
porque además este Plan que presenta el Gobierno nacional es un plan que pretende 
cumplir los objetivos medioambientales, mejorar el saneamiento y la depuración. Es 
decir, mejorar la calidad del agua y combatir los efectos de la sequía e inundaciones, 
mejorando la gobernanza del agua. Si sumamos todas las inversiones recogidas por 
los diferentes planes, estamos hablando de 17.500 millones de euros en inversión, que 
tendrán un gran efecto, por supuesto, en la creación de puestos de trabajo y en la 
actividad económica. Por lo tanto, desde el Grupo del Partido Popular no daremos 
apoyo a esta moción porque el agua es de todos.”  
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Em centraré a treure altres qüestions perquè, si comencés a contestar, estaria 
contestant tota l’estona. Aleshores, era important per a nosaltres i també parlant amb 
les companyes de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, posar sobre la taula una 
qüestió: el mini transvasament que va tenir lloc en 1989, ja que arran de la presència 
de la indústria petroquímica i l’augment demogràfic a les diferents comarques no hi 
havia prou aigua per alimentar les diferents àrees i també les persones. Per a 
nosaltres és important posar sobre la taula aquesta qüestió, perquè crec que ens 
mostra les contradiccions i com alguns partits polítics aquí presents -de fet, tots 
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excepte Ciutadans- han utilitzat aquesta qüestió i la Plataforma en Defensa de l’Ebre i 
la qüestió de l’Ebre i del Pla Hidrològic d’una manera partidista, nítidament partidista, 
per la qual cosa creiem que és l’hora de posar sobre la taula aquest debat i que 
cadascú també assumeixi la seva responsabilitat davant d’aquesta qüestió. 
 
La contradicció està en el fet que tots els partits que ara donen suport i que avui han 
presentat aquesta moció conjunta, cap d’ells no diu res sobre aquest mini 
transvasament que va tenir lloc i, de fet, l’any 2000 Convergència i Unió no estava en 
contra del Pla Hidrològic Nacional; en 2008 el PSC, Esquerra Republicana de 
Catalunya i Iniciativa per Catalunya tampoc no estaven en contra de portar aigua de 
l’Ebre a Barcelona. Per tant, és important per a nosaltres clarificar i posar els punts 
sobre les “ies” sobre quin és el posicionament real i si s’està o no utilitzant d’una 
manera partidista aquesta qüestió. El mini transvasament és una infraestructura que ja 
està feta, és una infraestructura molt útil perquè el dia que es vulgui fer el 
transvasament no caldrà fer tantes obres. Si ara es vulgues fer el tram cap a 
Barcelona, només caldria fer la canonada entre Barcelona i el Baix Penedès, que és a 
on arriba ara, per la qual cosa creiem que ja s’han creat infraestructures gràcies a l’ajut 
de molts partits que ara estan aquí fent una ferma defensa de l’Ebre. Per tant, cal que 
tots siguem una mica sincers i coherents. 
 
Finalment, dir que nosaltres, senyors del PP, creiem que l’aigua és un patrimoni que 
no pot estar en mans d’interessos privats, ni ser una eina d’especulació i mercadeig 
entre els falsos usuaris, cosa que no diem nosaltres sinó que ho marca la Directiva 
marc de l’aigua. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyora Sierra, qui diu: Abans de parlar sobre aquesta moció, m’agradaria expressar 
públicament, com he fet en privat, el meu suport a les companyes de la CUP pels 
terribles insults que han rebut. Recordar que els insults són també violència i agrair, 
també, públicament el fet que el senyor Rabell (Catalunya Sí que es pot) i la senyora 
Natàlia Sánchez (CUP) es van solidaritzar públicament amb nosaltres per aquest 
mateix motiu. 
 
Dit això, sobre la defensa de l’Ebre, evidentment tots defensem l’Ebre, com no podria 
ser d’una altra manera, i, sobre aquesta moció, hi ha coses que podríem votar a favor i 
coses que no podem votar a favor, per la qual cosa ens abstindrem. En primer lloc, 
ens abstenim perquè entenem que aquest Pla ha seguit tots els procediments legals i, 
a més, va ser aprovat amb un ampli consens -76 vots a favor, 12 vots en contra i 6 
abstencions- en el Consell competent, on hi ha representació de l’Administració 
General de l’Estat, les comunitats autònomes, els ajuntaments, els organismes de la 
Conca, les organitzacions professionals, econòmiques, els sindicats i les ONG, amb la 
qual cosa aquest Pla té un fort recolzament general, tot i que no el tingui a un territori 
concret, i segurament s’hauria de trobar la manera que aquest consens fos més ampli 
encara perquè aquesta part estigués, també, d’acord amb les gestions que es fan, 
perquè no serveix de gaire, tampoc, un consens molt ampli i una part molt en contra, 
encara que sigui molt petita. Les minories s’han de respectar també. 
 
Des de Ciutadans, volem emprar totes les eines que estiguin a la nostra mà per 
assegurar-nos que es garanteix el compliment de totes les normatives europees, no 
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només la Directiva marc de l’aigua sinó, també, com ha dit la senyora Díaz, la d’aus i 
de l’hàbitat, que és molt important en el cas del Delta de l’Ebre. I, en aquest sentit, 
recolzarem i promourem les actuacions de control de la Comissió Europea perquè es 
vetlli pel compliment d’aquestes directives i impedirem les accions en contra 
d’aquestes mateixes directives. Els plans de conca, com ha dit el company del PP, 
inclouen actuacions de conservació, protecció, depuració i regeneració i si ens 
carreguem el Pla també ens carregarem la seva part bona, perquè no és només una 
qüestió de cabal d’aigua sinó, també, de qualitat de l’aigua. Si tenim molt cabal però no 
tenim aigua de qualitat, no farem gran cosa i aquest és el teòric objectiu –diuen- dels 
plans: millorar la qualitat de l’aigua, i aquest és el camí que s’ha de treballar. Nosaltres, 
doncs, treballarem per garantir que s’avaluï l’estat de totes les masses d’aigua, de 
conformitat amb la Directiva marc de l’aigua, abans de plantejar altres infraestructures 
que podrien deteriorar la qualitat de l’aigua o impedir-ne el bon estat. 
 
En resum, ens abstenim perquè, si bé no rebutgem el Pla, sí que estem d’acord amb 
alguns punts de la moció, especialment amb aquells punts que tenen a veure amb què 
la Comissió Europea controli el compliment de totes les directives.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Inicialment, el nostre Grup volia demanar que constés com a 
cosignant de la moció -suposo que tothom ha vist les dificultats evidents de la Junta de 
portaveus per acabar-ne d’ajustar els textos. Per tant, en vista que la moció final és 
aquesta i de consens, ens agradaria aparèixer com a cosignants d’aquesta. Primer 
element. 
 
Segon element. Crec que hem de començar qualsevol debat que fem sobre l’Ebre fent 
un reconeixement a la gent que està treballant per a la seva defensa, sobretot la 
Plataforma en Defens a de l’Ebre, les entitats, els moviments socials, i també molts 
regidors i alcaldes del territori, que són de tots els partits i defensen cada dia el seu 
territori com ningú. Crec que és el primer que hem de fer en qualsevol debat que fem 
en relació amb aquest tema. 
 
Un altre element que volem situar és que no estem fent un debat absolutament tècnic -
no enganyem la gent- perquè no ho és. És un debat polític i té a veure amb el  
desenvolupament territorial d’aquest país i del conjunt de l’Estat i amb les decisions 
polítiques que cadascú pren i amb els costos, sobre el territori, de qualsevol decisió 
política. En aquest cas, el PP pren una decisió que té uns costos econòmics, socials i 
mediambientals en un territori tan important com el Delta de l’Ebre. I, per tant, no hi ha 
cap explicació tècnica que justifiqui la proposta de transvasament que fa, ni la reducció 
del cabal. Al final, el que hem de defensar és que, en aquests moments, com que no hi 
ha cap justificació tècnica que defensi això, que té un impacte enorme sobre el territori, 
no es pot acceptar. No emboliquem el que no és amb justificacions tècniques perquè 
no les té i, en definitiva, l’únic que justifica aquest plantejament és que, com que 
nosaltres defensem un model insostenible de desenvolupament territorial, volem tenir 
una porteta d’endollar i treure cabal de l’Ebre per si ens correspon fer més Marina d’Or 
o més operacions similars que, en definitiva, és el model territorial que han defensat el 
Partit Popular i el Govern de l’Estat fins a l’últim dia, perquè fins l’últim dia de govern 
estan apostant per això. Per tant, nosaltres no compartim aquest model de 
desenvolupament i no podem estar d’acord amb una proposta que no compta amb cap 
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sosteniment tècnic, amb cap consens polític ni amb cap consens territorial i que, a 
més, suposa un enfonsament físic del Delta si això s’aplica, per la qual cosa ens 
carregaríem un element reconegut per tothom: la Reserva de la Biosfera del Delta de 
l’Ebre, d’un element reconegut internacionalment. No només s’està parlant de 
l’incompliment de directives ambientals europees, sinó que s’està atacant una reserva 
natural que la pròpia UNESCO ha reconegut. 
 
En definitiva, nosaltres demanem reconeixement a la gent que està lluitant i explicar 
les coses com són. Això és una decisió política que té un impacte sobre el 
desenvolupament territorial del nostre país i nosaltres demanem que totes les 
institucions catalanes s’impliquin en la defensa d’aquest territori. Ja farem altres 
revisions sobre la història d’aquest país en un altre moment. Ja saben que sóc molt 
amic de la història i també molt amic de la mitologia. Per tant, el que hem de fer, en 
aquests moments, és defensar un territori important. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, volem manifestar que hi 
estem totalment d’acord, evidentment. Entenc que és una moció que no és d’un 
partit polític, sinó que és una moció que ens demana la gent del territori. La gent de 
l’Ebre demana el màxim recolzament del país i, de fet, aquesta demarcació podria 
obviar el suport cap a una part del territori nacional de Catalunya. Al contrari, crec que 
és bo que aquesta institució, que defensem el món local, que defensem el 
municipalisme, també estigui al costat dels moviments socials, al costat de la gent que 
lluita pels seus drets, i, òbviament, nosaltres no podem estar d’acord amb un model 
econòmic erroni. Pensar que l’aigua és infinita és equivocar-nos i enganyar-nos a 
nosaltres mateixos. L’aigua és un bé escàs i l’aigua és, sens dubte, és un dels valors 
més importants de les nostres vides com a persones, per la qual cosa no podem 
actuar amb banalitats respecte a l’aigua. 
 
També parlaria de canvi climàtic. Ja fa 86 dies que, en una gran part del territori 
nacional, no està plovent. Alguns ens diuen que els recursos hídrics estan garantits 
per a divuit mesos gràcies als embassaments. La pregunta que us formalitzo i em 
formalitzo a mi mateix és si el model econòmic que, en aquests moments, tenim, és 
viable?. És viable que augmentem, en 700.000 ha, el regadiu en l’Estat espanyol, un 
Estat que forma part d’un clima mediterrani, i que els experts -no nosaltres els polítics- 
diuen que, en els pròxims anys, hi haurà una reducció de les pluges entre el 30% i el 
60%? Per què no planifiquem i preveiem el futur? Sobretot, per a les noves 
generacions. No tant per a nosaltres, sinó per a les futures generacions de catalans i 
catalanes, i també de la resta de ciutadans de l’Estat espanyol, potser hem d’anar cap 
a un altre model econòmic més sostenible i no basat en la utilització equívoca de 
l’aigua. Aquesta és una reflexió que voldríem posar sobre la taula. Algú parlava -el 
representant del Partit Popular- d’una inversió de 17.500 milions d’euros per part de 
l’Estat espanyol. D’on els trauran? Un Estat espanyol endeutat i, com es diu en 
castellà, “en quiebra”, que té un endeutament del 103% del seu Producte Interior Brut. 
Difícilment algú voldrà, en els pròxims anys, comprar deute d’aquest Estat espanyol, 
d’on traurà aquests recursos per poder tirar endavant el Pla de conques?.  
 

No vull repetir-me en els arguments dels meus companys, però per què no escoltem la 
gent del territori? Una gent del territori que ens diu, entre altres coses, per mitjà de la 
Comissió de sostenibilitat de les terres de l’Ebre, que, per garantir un mínim cabal 
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ecològic, per tant, els arrossars i tota la biodiversitat existent en el Delta, necessitem 
un cabal mínim ecològic de més de 3.500 hm3/any i vostès, des del Partit Popular, 
plantegen sense cap mena d’informe tècnic que això es redueixi a l’entorn d’un 15-
20% i, a més a més, en èpoques inclús de sequera. Nosaltres diem que, en èpoques 
de sequera, potser no s’ha de prendre aigua al riu, perquè també s’ha de garantir la 
preservació, no només com a element de la biodiversitat –d’importància cabdal en 
l’àmbit natural- sinó per la gent que hi ha viscut, viu, treballa i lluita en aquelles terres. 
 

Finalment, crec que també cal donar resposta, de suport en l’àmbit institucional, a la 
manifestació que hi haurà aquest diumenge, a les dotze del migdia, a Amposta, per 
part de la Plataforma en Defensa de l’Ebre perquè, com a Diputació, a mi només em 
queden paraules d’agraïment a aquesta gent i d’homenatge a la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, que va guanyar una lluita i estem convençuts que tornarà a guanyar 
aquesta nova lluita, i més si té el recolzament de tots nosaltres. És el proper 
diumenge, perdó. En fem propaganda, que també és important. 
 

Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: De fet, intervindré breument perquè crec que ja s’ha parlat força 
d’aquesta moció i, justament, com dèiem a l’inici, aquesta és una moció presentada 
per un Grup polític, concretament el Partit dels Socialistes de Catalunya, però avalada 
per uns quants grups que ja hem manifestat el nostre suport.  
 

Quatre coses més, perquè crec que tota la qüestió que deriva d’aquesta moció ja ha 
estat explicada i el compliment de la Directiva europea de l’aigua crec que és suficient 
per poder rebutjar directament la proposta d’aquest Pla Hidrològic. Per tant, diguem 
que aquesta ja donaria valor i es carregaria la major, que és el fet de no complir amb 
allò que s'haurà de complir quan es transposi la Directiva. Quant a les qüestions que 
s’han plantejat, és evident que les estem discutint des d’un punt de vista polític i, 
segurament, un dels grans problemes que ens trobem sovint és que es parla molt amb 
voluntat política i en aquest cas, el de la conca de l’Ebre i del Delta, s’obvia o no es 
considera prou la visió científica de tot el que és el cabal de l’Ebre, de tot el que és la 
conca de l‘Ebre i, sobretot, de què li està passant al Delta. Per tant, el Govern de 
l’Estat espanyol ha perdut l’ocasió d’escoltar més la part científica que hi treballa, que 
hi té molt a dir i, que en part, s’ha menyspreat. S’ha oblidat de les institucions del 
territori. Diferents portaveus han dit que el que és important arreu és arribar a acords 
amb el territori afectat i, aquí, s’ha tingut poc en compte el territori, les zones 
afectades, sobretot, la que ens toca a nosaltres, i no s’han tingut en compte, a l’hora 
de negociar, pactar i consensuar, les institucions del país; parlem de la Generalitat de 
Catalunya, parlem dels ajuntaments de la zona. 
 

Per tant, i en definitiva, estem en un moment que ens podíem haver estalviat, sobretot 
perquè manca diàleg i consideració cap a la part científica i perquè, a més, es dóna el 
cas que això ho aprova un Govern en funcions, la continuïtat del qual no es coneix. 
Possiblement, segur, que no és el mateix Govern; a dia d’avui no sabem amb quins 
partits es formarà el Govern, però és segur que no serà el mateix Govern, amb la qual 
cosa era una bona ocasió per no aprovar-ho i esperar la constitució d’un nou Govern, 
que potser podria dialogar més amb el territori i les institucions afectades. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
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Progrés (9), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra del Grup Partit Popular 
(3) i l’abstenció del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat 
definitiu de 44 vots a favorlk, 3 vots en contra i 3 abstencions. 
 
3.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, per a revisar 
el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 
(PGDCFC). 
 
“El Govern de la Generalitat està finalitzant la tramitació per aprovar el nou Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), el termini 
d'informació pública del qual va finalitzar coincidint amb les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 27 de setembre de 2015. Aquest pla és l'eina que determina les accions i 
mesures necessàries per desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica per a 
les Conques hidrogràfiques Internes de Catalunya i per a les aigües subterrànies i 
costaneres associades. El Pla té com a objectius: assolir el bon estat ecològic de les 
masses d’aigua de totes les conques tal com fixa la Directiva Marc de l’Aigua tot 
garantint el seu subministrament. 
 
A l’apartat de balanç de recursos hídrics del Pla de Gestió, i per tal de garantir 
l'estimació de recursos per les diverses conques internes s’afirma que el sistema Ter-
Llobregat (el que abasteix a la Regió metropolitana de Barcelona però que també 
inclou els abastaments a les comarques gironines) és deficitari, ja a l’any 2015. En 
conseqüència, es diu que el sistema Ter-Llobregat precisa d’una font complementària 
d'aportació externa d’aigua. El document continua afirmant d'aquí 5 anys caldria 
aportar 126 Hm3 d’aigua externa cada any (és a dir, no generada en les pròpies 
conques del Ter i del Llobregat), i que cap al 2045, d'aquí 29 anys, caldria incrementar 
aquestes "aportacions externes" fins a 189 Hm3 a l’any. 
 
El més sorprenent és que per a satisfer aquestes previsions extraordinàries de 
demanda de major increment de recursos hídrics pel sistema Ter-Llobregat, el 
PGDCFC proposa "traslladar" al Plan Hidrológico Nacional la solució de l'origen de 
l'aportació complementària i el seu finançament. És a dir, demanar que l'augment del 
recurs vingui de les conques externes al districte fluvial de Catalunya, i l'única conca 
fluvial propera, capaç de subministrar aquest cabal, és la del Ebre o el Roine (un 
transvasament que reiteradament ha estat proposat pel govern de CiU). 
 
A això s'ha d'afegir unes dades preocupants: des del 2011 fins el 2015, i en especial 
coincidint amb la privatització de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat, s’ha alterat l’ordre 
de prioritats de les fonts d’aportació de recursos pels consums no agrícoles al sistema 
Ter-Llobregat, és a dir principalment cap a Barcelona i el seu entorn metropolità, 
incomplint les previsions del Pla de Gestió de les conques internes de Catalunya 2010-
2015. Així, les dessaladores (plantes ITAM) del Prat de Llobregat -amb capacitat per 
aportar 60 Hm3 a l'any- i la de Tordera -amb capacitat d’aportar altres 20 Hm3 a l'any- 
només han aportat entre 13 i 23 Hm3 a l'any, mentre que del Ter s’han extret cabals 
d’entre 153 i 206 Hm3 cada any i del Llobregat d’entre 155 i 195 Hm3. Alhora s’ha 
descuidat totalment, fins i tot abandonat, la política de recuperació i reutilització de 
l’aigua procedent del sistema de depuració terciària (d’alta qualitat) de la planta del 
Prat, i en canvi s’han continuat mantenint les extraccions d’aigua dels pous de 
Cornellà, del Besòs i de la Tordera, entre 37 i 39 Hm3 cada any, quan és sabut que els 
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aqüífers de la conca del Llobregat estan sobreexplotats i han patit episodis de 
contaminació. A les mesures antitransvassistes cal afegir una nova planta a Cubelles, 
que podria aportar fins a 60 Hm3 més a l’any, unida a la recuperació de cabals 
procedents de sistemes terciaris de depuració, i a la continuació en les polítiques 
d’estalvi i l’eficiència en la distribució i consum d’aigua, tant per usos domèstics com 
agrícoles i industrials. 
 
Aquestes dades, derivades d’una política poc sostenibilista del govern de CiU, han dut 
com a conseqüència l'incompliment sistemàtic del "Compromís del Ter", reclamat pels 
ajuntaments i entitats civils de les comarques gironines, i aprovat pel govern 
d’esquerres de la Generalitat que es comprometia a garantir un cabal de manteniment 
ordinari de 4,8 m3/s desembassats al Pasteral. Aquest compromís suposava reduir el 
transvasament d’aigua del Ter a la regió metropolitana de Barcelona fins als 115 Hm3/ 
l’any 2015, quan en realitat, com hem vist, encara s’estan transvasant d’entre 163 a 
200 Hm3/any. 
 
En definitiva, si es complissin els plans de gestió, de recuperació, estalvi i eficiència en 
l'ús de l’aigua així com els plans d’inversió que va deixar dissenyats i aprovats pel 
govern d’esquerres en el període 2004-2010, ara no caldria fer emergir el fantasma del 
transvasament i incloure les previsions de recursos extres més enllà de les conques 
internes mitjançant transvasaments d’aigua del Ebre o del Roine. 
 
Per altra banda, des de la dimensió de la governança de l'aigua cal dir que la 
participació ciutadana, la transparència i la rendició de comptes en la gestió de l'aigua 
són claus no només per a garantir-ne una gestió més sostenible i propera a les 
sensibilitats del territori, sinó també per a la construcció d’una societat més 
democràtica i amb una ciutadania apoderada que exerceix els seus drets i deures, 
partint de la visió de l’aigua com a bé comú. 
 
Així doncs, davant la incertesa i l’amenaça que suposa la revisió Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), respecte el propi riu 
Ebre i el sistema Ter-Llobregat el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa 
al Ple l’adopció dels següents: 
 
1. Instar el Govern de la Generalitat a reobrir i revisar el Pla de Gestió de Districte de 

conca fluvial de Catalunya 2016-2021 i garantir l'abastament de totes les 
poblacions prioritzant l'ús eficient, l'estalvi i els recursos hídrics de cada conca. Per 
tant, a no executar cap nou transvasament i a implementar un calendari de retorn 
pel cabal del Ter, donant compliment al Pacte del Ter i preveient la substitució 
progressiva dels cabals transvasats gràcies a les aportacions dels nous recursos 
disponibles en el marc del Pla estratègic de disponibilitat dels recursos hídrics en 
l’àmbit ATLL. 

 
2. Instar el Govern de la Generalitat a recuperar i actualitzar el Pla estratègic de 

disponibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL, aprovat l’any 2010, que preveu 
la utilització adequada de les diverses fonts de subministrament i la millor gestió 
dels aqüífers i de les masses d’aigua tal com demana la moció sobre la gestió de 
l'aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril de 2015. 
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3. Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin fonts 
de subministrament diferents, contemplant la utilització de l’aigua de la pluja, entre 
d’altres. 

 
4. Implementar polítiques transversals d’adaptació als impactes del canvi climàtic que 

apunten a una major sequera i una concentració dels episodis de pluja i la seva 
afectació tant al previsible augment de la demanda com a la millora de les 
capacitats del sanejament i el drenatge urbà i la capacitat d’emmagatzematge 
d’aigua de pluja. 

 
5. Demanar al Govern de la Generalitat l’impuls del procés per a convertir l’Agència 

Catalana de l’Aigua en l’òrgan regulador del control públic del cicle integral de 
l’aigua a totes les conques fluvials de Catalunya. 

 
6. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un pla d’acompanyament i recursos 

per a la municipalització de l’aigua (PARMA) que inclogui, entre altres mesures, la 
creació, dins l’Agència Catalana de l’Aigua, d’un equip d’assessorament jurídic i si 
s’escau amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, a disposició dels 
municipis que vulguin iniciar la remunicipalització dels serveis d’aigua per a 
garantir-ne la correcció, la fiabilitat i el bon desenvolupament normatiu. 

 
7. Instar el Govern de la Generalitat a l’actualització el Pla d’usos d’aigua de 

Catalunya, de manera que inclogui mesures de bona gestió, estalvi i eficiència en 
els diferents sectors –agrícola, ramader, industrial, de serveis, lúdic i domiciliari–, 
per a garantir la preservació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua i dels 
cabals ecològics dels rius. 

 
8. Endegar el procés per al Pacte nacional de l’aigua amb una posada en comú entre 

el conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de gestió del 
cicle integral de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya, tal com demana la 
moció sobre la gestió de l'aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril 
de 2015. 

 
9. Promoure noves formes de control social i de democràcia participativa en la gestió 

del cicle de l’aigua, en què l’ens públic gestor rendeixi comptes de les seves 
activitats i s’asseguri l’accés de tots els ciutadans a la informació, amb l’establiment 
d’indicadors de gestió accessibles, donant publicitat als acords i resolucions de 
l’ens gestor i les condicions de prestació del servei, facilitant les consultes 
públiques, la informació i la presentació de reclamacions, o constituint elements de 
participació com el consell social, entre altres actuacions. Així mateix, promoure 
que la Diputació de Barcelona i la resta d’ens locals estableixin mecanismes 
semblants en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
10. Comunicar els presents acords al president de la Generalitat de Catalunya a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la conselleria d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre i a la Plataforma Aigua és Vida.” 

 
Abandona la sessió el diputat senyor Castells (CiU) 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Suposo que no s’escapa a ningú que aquesta moció té a veure 
amb el debat que acabem de tenir. Inicialment, era una esmena a les mocions en 
relació amb el Pla Hidrològic, una esmena al nostre estil, és a dir unes quantes 
paraules, unes quantes línies i uns quants acords, no ho negaré. Però inicialment era 
una esmena. Com que el text era divers, al final vam considerar oportú fer una moció 
pròpia sobre el tema perquè, en definitiva, el que nosaltres volíem era plantejar dos 
elements de debat: un, alertar sobre aquest fantasma dels transvasaments i dels 
possibles transvasaments, perquè veiem que, en el Pla de conca actual del Govern 
català no s’acabava de resoldre clarament o, més aviat, es deixa una porta oberta als 
transvasaments i a la connexió amb el Pla Hidrològic Nacional i al possible 
transvasament del Roine, per la qual cosa enteníem que hi havia una necessitat 
d’alertar sobre això. Podríem fer un debat sobre el Pla Hidrològic Nacional, però no 
havíem de perdre de vista que ja, en aquest moment, Catalunya està fent el 
plantejament de les seves conques i planteja un possible transvasament. Enteníem 
que aquest era un element important i que havíem d’alertar sobre això. I, dos, que 
queda suficientment clar, crec, en els acords de la moció, la nostra voluntat com a 
Grup que els ajuntaments, els municipis, vagin fent passos, si volen o si poden, cap a 
una millora de la gestió de l’aigua i, en molts casos, una remunicipalització de la 
prestació dels serveis d’aigua. Per tant, en definitiva, la nostra moció anava en aquest 
sentit: alertem sobre això. Catalunya té l’oportunitat en aquests moments de fer un Pla 
de conca. Ja va bé. Per cert, en cap dels plans anteriors no es parlava de 
transvasament. Ens preocupa que, en aquest nou Pla, s’obri la possibilitat a un 
transvasament en qualsevol moment, que només s’explica per la lògica de fer 
desenvolupaments territorials insostenibles. Tornem al debat d’abans. Per tant, com 
que hem d’apostar perquè Catalunya sigui sostenible i no hi hagi desenvolupaments 
econòmics i territorials que castiguin el nostre medi, no seria justificable un 
transvasament i, en tot cas, hauríem de fer un debat sobre què tenim a Catalunya, què 
podem gestionar i com aprofitem al màxim els recursos hídrics del nostre país al 
màxim. Aquesta moció va en aquest sentit i vol fer aquest plantejament de l’aigua com 
un bé públic, defensar l’accés a l’aigua com un dret de la ciutadania i plantejar una 
millora en la gestió del cicle de l’aigua, amb un paper clau per part dels municipis de la 
nostra demarcació, evidentment, amb la col·laboració de la Generalitat, que és qui ha 
de tenir aquest paper. Aquesta era la voluntat de la moció i així la presentem. Esperem 
que sigui de suficient consens per a tothom.  
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: En primer lloc, dir que nosaltres mostrarem el nostre recolzament a aquesta 
proposició i, de fet, CUP-Capgirem Barcelona ja vam presentar en l’Ajuntament de 
Barcelona una proposició en aquesta línia a l’anterior Comissió d’Ecologia, per la qual 
cosa ens sumem a les diferents reivindicacions. 
 
Volem recordar diferents coses perquè la història és, per a nosaltres, important per 
entendre on som i per demanar explicacions sobre certes qüestions que sembla que el 
temps s’hagi emportant, malgrat els pesi a alguns grups polítics. Dir, com hem reiterat 
abans, que l’aigua és, per a nosaltres, un dels elements bàsics per a totes les 
persones, però també és un factor de reequilibri territorial. Alhora, també, dir que, el 
2010, el Govern de la Generalitat va establir el compromís pel Ter, el qual pretenia 
reduir gradualment la derivació d’aigües superficials del riu Ter i aconseguir, d’aquesta 
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manera, millorar-ne l’estat ecològic per intentar complir la Directiva marc de l`aigua. 
Segons aquest compromís, hi havia una sèrie de dades i una sèrie de reduccions que 
s’havien de produir i, en el mateix temps, hi havia el Sistema Ter-Llobregat, on 
s’havien de construir diferents dessaladores, Tordera i Llobregat, que, ara mateix, 
estan operant per sota de llurs possibilitats. Remarcar això és important per a 
nosaltres, perquè creiem que cal fer, doncs, un esforç en aquest sentit i utilitzar al 
màxim els recursos que tinguem al nostre abast per tal de garantir aquest sistema. 
 
D’altra banda, també és important per a nosaltres posar sobre la taula que, en 2012, 
es va privatitzar Aigües Ter-Llobregat, aquesta privatització simbolitza, per a nosaltres, 
un mercadeig i, de fet, és un mercadeig amb un bé comú, l’aigua, per la qual cosa hem 
posat en reiterades ocasions sobre la taula la proposta de que es reverteixi aquesta 
privatització d’una vegada per totes. Alhora, creiem també que, a part de les diferents 
propostes que aquí realitza Entesa, amb les quals estem d’acord, i aprofitem per 
animar els municipis on tenen alcaldies Entesa, Iniciativa o Barcelona en comú, que 
comencin a tirar endavant això ja que tenen les possibilitats i els mecanismes per fer-
ho. Per exemple, a Barcelona, en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és l’òrgan 
que gestiona l’aigua, no estem veient cap pas en aquest sentit, fet que és un indicador 
d’alerta que estarem vigilant. Per tant, bones intencions que ens semblen estupendes, 
però també creiem que calen fets concrets que, de moment, Entesa no està 
desenvolupant en els seus municipis.  
 
Alhora, nosaltres, també volíem posar sobre la taula el fet que cal millorar l’eficiència 
del consum de l’aigua, cal fer ús de les aigües regenerades per les depuradores, de 
les diferents aigües residuals, cal, també, estudiar la utilització de les aigües pluvials, 
cal analitzar i posar en valor el cost de l’ús de l’aigua dessalada, també en funció de 
l’impacte generat, i cal realitzar un estudi exhaustiu de l’estat hidrològic d’alguns 
aqüífers al·luvials. Per tant, creiem que hi ha diferents coses concretes que no s’han 
tingut en compte aquí i nosaltres animem a tenir-les en compte si això s’aprova. 
Alhora, dir que, en aquells llocs on realment hi hagi gent que vulgui tirar endavant 
municipalitzacions o vulgui donar participació directa en la gestió de l’aigua per part de 
tots els veïns i veïnes, tirin endavant aquest procés i que no es quedi només en un 
paper que serà o no aprovat avui aquí, però animo i encoratjo a tirar-ho endavant allà 
on hi hagi possibilitats. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Aquesta és una moció que, segons ha dit el seu ponent, és un afegitó a la que hem 
debatut anteriorment i que, molt encertadament, el president del meu Grup ja ha 
definit. Dir que és una moció que la veiem molt ben intencionada i, fins i tot, 
heterodoxa, per no dir barroca, perquè barreja una gran quantitat de qüestions amb 
alguna de les quals podríem estar d’acord, com per exemple en el fet que no 
defensarem el nyap que s’ha produït amb l’adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat, on hi 
ha un “lio”, per dir-ho d’alguna forma suau, que encara no està resolt i aquí podríem 
estar d’acord amb la moció. El que passa és que aquesta moció no té en compte la 
situació del territori que nosaltres estem defensant.  
  
Abans, el meu company i president del Grup, deia que nosaltres som la Diputació de 
Barcelona i Barcelona té una molt important problemàtica d’aigua. La nostra nació té 
un repartiment d’aigua molt divers. Plou molt a Galícia, Astúries i Cantàbria mentre 
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que, a Múrcia, a Castelló i a les zones del sud-est, no plou tant; i a Catalunya, passa 
una cosa similar, ja que formem part d’aquesta nació i tenim un problema similar. El 
principal problema és que a Barcelona no tenim pluja i aquí es parla d’aprofitar la pluja. 
Però si no en tenim! Vivim en un país on, com diu la cançó, “al meu país, la pluja no 
sap ploure” i aquest és el problema que nosaltres tenim, per la qual cosa hem 
d’aprofitar el que tenim d’una manera més acurada i hem de buscar solucions que no 
siguin anar a buscar la Mare de Déu de Montserrat, com es va fer en 2008, em sembla 
recordar, qui ens va respondre i es va passar un mes plovent. Però no sempre tindrem 
aquesta solució. Per tant, hem de buscar camins perquè puguem disposar, Barcelona i 
la seva àrea metropolitana, de l’aigua necessària, no sols la domèstica sinó la de la 
agricultura, la del turisme i la industrial, fet pel qual estem a favor de qualsevol solució 
que aporti aigua a aquesta zona, que és la que hem de defensar perquè som diputats 
de la província de Barcelona. Votarem en contra de la moció. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu adjunt del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: Desde Ciutadans, como 
ya hemos manifestado en la moción anterior, relativa al Ebro, defendemos la 
preservación de un bien escaso como es el agua y la mejora de todas las estructuras 
implicadas en el ciclo del agua, con el claro objetivo de mantener su calidad y evitar 
pérdidas tanto medioambientales como económicas, así como el desaprovechamiento 
de los recursos hídricos. Concretamente, desde nuestro partido defendemos la 
necesidad de abordar un plan de revisión de las plantas depuradoras en 
funcionamiento, así como de las redes y la distribución. También consideramos 
necesaria la potenciación de la inversión en técnicas de optimización del uso del agua 
y de reducción de las cuantiosas pérdidas que puedan producirse en la red de 
distribución. Asimismo, apostamos por promover y facilitar la reutilización del agua, en 
todas las depuradoras, para riego, usos de ornamentación y limpieza. 
  
Ciutadans se ha comprometido a velar porque los diferentes planes de interconexión 
entre las diferentes cuencas hidrográficas internas de Cataluña se cumplan 
correctamente, con el fin de facilitar los trasvases de agua necesarios, asegurando el 
suministro, siendo necesarios, además, según nuestra opinión, planes de mejora 
urbana orientados a optimizar los recursos, minimizando su impacto sobre los ciclos 
del agua, y la elaboración de un plan integral de recuperación y conservación de los 
humedales y de los ríos de la Comunidad Autónoma, siguiendo las directivas marco en 
la materia en ámbitos como el control de caudales, el uso de recursos, la depuración y 
la conservación de la biodiversidad. 
 
En relación con la parte dispositiva de la moción, concretamente el acuerdo sexto, 
consideramos que la remunicipalización de la gestión del agua únicamente puede 
tener sentido en el suministro a grandes municipios, como Barcelona o el área 
metropolitana, pero no tanto en otros en los que, por su tamaño, no resultaría eficiente. 
Tampoco somos partidarios del hecho de que la gestión del agua entre dentro del 
ámbito de la democracia participativa, ya que defendemos que la toma de decisiones 
debe realizarse por organismos especializados y siempre bajo criterios técnicos y 
científicos. Y que por parte de la tramitación correspondiente, se abra un período en el 
que haya la posibilidad de formular aportaciones por parte de todos los agentes 
interesados; por lo cual no estamos de acuerdo con que se tomen decisiones 
mediante consultas populares, como se propone en el acuerdo noveno. El control 
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social ejérzase, en todo caso, mediante las elecciones. Sin embargo, como sí 
compartimos la idea de que hay que garantizar la sostenibilidad ambiental y la 
eficiencia en las políticas de suministro de agua, que es precisamente lo que dice la 
moción, nuestro voto será de abstención. 
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Pel que fa a aquesta moció, 
nosaltres avancem que el nostre vot serà d’abstenció, també, perquè, com s’ha dit, 
per part d’algun altre Grup, és una moció molt ben intencionada, amb bona part de la 
qual nosaltres, també, ens identifiquem, però avanço que hi ha algunes qüestions que, 
pensem, necessiten una mica més de reflexió i, fins i tot de debat, i, per tant, aquesta 
moció és, com deia el proponent, molt completa, està molt ben treballada, és -torno a 
dir- molt ben intencionada però hi ha detalls, alguns dels quals ja s’han explicat, que 
pensem que necessiten d’una major reflexió. Segurament, el mateix procés que tenim 
aquí, de poder esmenar-la amb el temps que tenim, no ens ha portat a poder proposar 
esmenes que no eren curtes. Eren esmenes més profundes amb una mica més de 
contingut. Per això, optem per l’abstenció. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres, 
crec que estem d’acord sobre la qüestió de revisar la gestió de les conques fluvials de 
Catalunya, però farem un SÍ crític per diversos motius. Primer, perquè crec que tot el 
que està plantejant Entesa en aquesta moció requeriria un monogràfic sobre el tema 
de l’aigua, un monogràfic en el qual tots els partits representats avui aquí a la 
Diputació poguessin parlar sobre com s’està gestionant l’aigua a escala local en el 
nostre país. Segon, perquè gran part dels plantejaments que s’hi estan fent són més 
un debat que s’hauria de fer més en el Parlament de Catalunya, que no pas en el 
plenari d’aquesta Diputació. Tercer, perquè diversos aspectes que es plantegen des 
de la moció d’Entesa, ja s’estan fent des de l’Àrea de la matèria de Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona, que està donant suport a tots aquells municipis que tenen una 
gestió pública de l’aigua i no a aquells que tenen una gestió privada de l’aigua. Per 
tant, aquells municipis de la demarcació que tenen una gestió pública de l’aigua 
compten amb el recolzament de la matèria de Salut Pública en temes de qualitat, 
salubritat, millores, etc. Per tant, part del que es planteja aquí ja s’està fent des de la 
Diputació. Dir, també, que, des de Medi Ambient, s’estan fent campanyes per buscar 
l’eficiència en la gestió de l’aigua. Hi ha una utilització correcta, i un ús sostenible i 
correcte dels recursos hídrics i, per tant, part dels plantejaments que es fan a la moció 
els està fent la nostra administració en aquests moments 
 
Nosaltres creiem, de veritat, que fóra convenient que poguéssim fer aquest debat 
monogràfic, sobretot perquè, quan parlem en termes de remunicipalització de l’aigua, 
de la gestió municipal de l’aigua, Esquerra Republicana de Catalunya hi està 
completament d’acord però, en tot cas, amb qui podríem debatre això és amb el 
conjunt del món local de la demarcació. Per què? Perquè, segurament, les entitats 
municipalistes i gran part del món local no estarien d’acord amb alguns plantejaments 
amb els quals alguns partits polítics sí estem d’acord: l’aigua hauria de ser de gestió 
pública. Per què? Deia el representant de Ciutadans que, per als pobles petits, pot ser 
econòmicament insostenible. Miri, li demanaria que vingués a veure com estem 
gestionant l’aigua al meu municipi -Sant Pere de Torelló- del qual sóc alcalde, on 
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podrà observar que la gestió és pública de tota la vida i que és del tot correcta, sense 
cap mena de dèficit. Al contrari. Posar-nos en mans de privats és, potser, moltes 
vegades, menys sostenible econòmicament, fins i tot en pobles petits i molt petits on el 
mateix alcalde ha de fer-ne el manteniment de l’aigua, com a Sant Jaume de 
Frontanyà, per posar un exemple. 
 
Finalment, voldria dir al Grup d’Entesa que hi ha un excés de punts aquí a tenir en 
compte. Hi ha acusacions directes contra el Govern de Convergència i Unió i no vull 
defensar la seva gestió en aquests darrers quatre anys en el Govern de la Generalitat, 
però no tota la problemàtica de l’aigua deu venir per la gestió de Convergència i Unió 
en aquests anys, sinó que aquest tema requereix un debat més profund sobre com 
s’ha gestionat l’aigua. En tot cas, votarem a favor perquè, bàsicament, el conjunt de 
punts que plantegen vostès en la moció coincideix, ideològicament, amb el que 
pensem i no podem votar-hi en contra ni abstenir-nos, tot i que entenem -torno a 
repetir- que aquesta qüestió requereix un debat amb més profunditat i amb el conjunt 
de forces polítiques i agents socials del nostre país i del nostre territori de la nostra 
demarcació de Barcelona. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: No sé sí votarem el punt amb un SÍ crític o no crític però, en tot 
cas, faig un plantejament d’inici dient que nosaltres, tot i tenint el bagatge que és 
important tenir en diversos governs, el que fem especialment és mirar cap al futur i el 
que veiem en la proposta de la moció, tot i que compartim el fet que hauríem 
d’aprofundir-hi i parlar dels temes i de les qüestions individualment, entenem que el 
futur és més important que el que ha passat fins ara i que entendria que es pot fer 
aquesta revisió que, en principi, està demanant aquesta moció, per moltes raons. 
Perquè segurament hi ha hagut qüestions que no s’han portat amb prou diligència en 
el seu moment, i segurament perquè hi ha coses que han canviat i perquè hem vist 
com algunes de les infraestructures fetes al llarg dels anys no estan donant el servei 
que estava previst, com les dessaladores. Per altra banda, hauríem de plantejar-nos 
per què molts ajuntaments o una part molt important dels ajuntaments de la 
demarcació van decidir, en el seu moment, privatitzar l’aigua, fet que és una qüestió 
que no podem discutir en un plenari de la Diputació sinó que, com deien altres grups, 
caldria una anàlisi en profunditat, amb molt més temps i amb molta més informació. 
Podem parlar de municipis grans o de municipis petits, però què passa amb els 
municipis mitjans, que tenen moltes instàncies, que tenen moltes xarxes que han 
hagut de donar aigua els darrers anys i que poden estar molt separats de les 
captacions? Hauríem de poder treballar conjuntament tot això. Per tant, posaríem un 
condicionant molt senzill d’entendre: per aprovar la moció, n’hauríem de treure les 
referències explícites a Convergència i Unió. Som el Grup de Convergència i Unió i 
fem un plantejament de futur, però semblaria incoherent que votéssim una moció que 
ens critica directament i, per tant, jo proposaria als ponents de la moció al Grup 
d’Entesa) que, en el tercer i el cinquè paràgrafs, on es fa una referència explícita a 
nosaltres, doncs es traguessin aquestes referències a Convergència i Unió en els 
diferents òrgans de govern que ha tingut els darrers anys. Entendria que, amb això, 
tindríem coherència amb la representació del Grup Polític que ara estem representant 
aquí. 
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Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: En tot cas, 
agrair-vos els vostres posicionaments, les vostres aportacions i les vostres reflexions 
que, en alguns casos, potser que siguin encertades. Fins i tot, podem fer una certa 
autocrítica, si és que és possible, en relació amb el text presentat. Entenem que és un 
text treballat, rigorós, basat en documents i en la història i la capacitat de treball de 
cadascú. Entenem que el Grup de Convergència i Unió ens faci aquesta demanda, 
que acceptaríem si fóssim capaços de trobar el redactat, que seria, en el nostre cas, 
suprimir-la directament en el tercer paràgraf; i, en relació amb el cinquè paràgraf, no 
tindríem cap inconvenient per suprimir la primera frase, que fa referència al Govern, 
amb el benentès que l’important és, en aquest cas, que consti que hi ha un Pacte del 
Ter, que molts ajuntaments han signat, i, per tant, hi ha una administració municipalista 
i ha d’aparèixer aquesta voluntat de treballar en el marc del Pacte del Ter, cosa que no 
podíem perdre de vista.  
 

Dues coses ràpides. Aquesta moció volia dir que la pilota és al teulat del Govern de la 
Generalitat. Ha d’actuar. No hem estat nosaltres qui l’ha votat, però aquí hi ha grups 
que sí li han donat suport, per la qual cosa situem en el Govern de la Generalitat la 
responsabilitat de revisar-la per tal que sigui molt més justa i molt més equilibrada, així 
com que la proposta que faci aprofiti millor els nostres recursos hídrics, cosa evident. 
En relació amb la possible gestió, no parlem de fer assemblees sinó d’una major 
participació, major democràcia participativa i major presència dels ens locals en la 
gestió de l’aigua. Això és el que estem defensant. Crec que s’està ja fent a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Crec que estem treballant per revisar què està fent  
l’empresa mixta i les tarifes, així com, també, s’està fent una auditoria de com 
funciona. És la feina que estem fent a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Si em 
deixen, per acabar, parlar amb algun alcalde que està present aquí. Si vostès van a un 
municipi gran o mitjà, que gestiona l’aigua municipalitzada i la gestiona directament, 
hauran de buscar en la meva comarca i en el meu partit. Per tant, crec que no haig 
d’explicar res més del que és la municipalització de l’aigua i com es gestiona. 
  

Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: No sé si dir una d’ordre. Nosaltres 
ens hem posicionat sobre un text. Em perdonarà la presidenta però és que ho he de 
dir: no costa res, en començar el debat, si s’ha de produir algun canvi o hi ha algun 
suggeriment, fer-ho abans. Llavors, entenem que el nou text no significa un canvi 
profund perquè no estem parlant de la part dispositiva. És l’expositiva. Ho entenem 
perfectament. Però ho agrairíem. No ens esperem a emetre el darrer posicionament 
sinó fem-ho abans i, així, podrem votar sobre el text que s’acabarà aprovant o no. 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Té raó i, per qüestió d’ordre, procedirem 
d’una altra manera en propers plenaris. 
 

Tot seguit li dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora 
Rovira, qui diu: Només per al·lusions, perquè el senyor Funes s’havia referit a la 
nostra intervenció i dir que la Generalitat de Catalunya té les competències però també 
les té l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els municipis, també. Per tant, dir que tots 
tenim una part de responsabilitat i, en aquest cas, crec que si Entesa governa en 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el que ha de fer és tirar-hi endavant aquesta 
proposició en aquest òrgan. 
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I la moció que es sotmet a votació té el text següent: 
 
“El Govern de la Generalitat està finalitzant la tramitació per aprovar el nou Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), el termini 
d'informació pública del qual va finalitzar coincidint amb les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 27 de setembre de 2015. Aquest pla és l'eina que determina les accions i 
mesures necessàries per desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica per a 
les Conques hidrogràfiques Internes de Catalunya i per a les aigües subterrànies i 
costaneres associades. El Pla té com a objectius: assolir el bon estat ecològic de les 
masses d’aigua de totes les conques tal com fixa la Directiva Marc de l’Aigua tot 
garantint el seu subministrament. 
 
A l’apartat de balanç de recursos hídrics del Pla de Gestió, i per tal de garantir 
l'estimació de recursos per les diverses conques internes s’afirma que el sistema Ter-
Llobregat (el que abasteix a la Regió metropolitana de Barcelona però que també 
inclou els abastaments a les comarques gironines) és deficitari, ja a l’any 2015. En 
conseqüència, es diu que el sistema Ter-Llobregat precisa d’una font complementària 
d'aportació externa d’aigua. El document continua afirmant d'aquí 5 anys caldria 
aportar 126 Hm3 d’aigua externa cada any (és a dir, no generada en les pròpies 
conques del Ter i del Llobregat), i que cap al 2045, d'aquí 29 anys, caldria incrementar 
aquestes "aportacions externes" fins a 189 Hm3 a l’any. 
 
El més sorprenent és que per a satisfer aquestes previsions extraordinàries de 
demanda de major increment de recursos hídrics pel sistema Ter-Llobregat, el 
PGDCFC proposa "traslladar" al Plan Hidrológico Nacional la solució de l'origen de 
l'aportació complementària i el seu finançament. És a dir, demanar que l'augment del 
recurs vingui de les conques externes al districte fluvial de Catalunya, i l'única conca 
fluvial propera, capaç de subministrar aquest cabal, és la del Ebre o el Roine. 
 
A això s'ha d'afegir unes dades preocupants: des del 2011 fins el 2015, i en especial 
coincidint amb la privatització de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat, s’ha alterat l’ordre 
de prioritats de les fonts d’aportació de recursos pels consums no agrícoles al sistema 
Ter-Llobregat, és a dir principalment cap a Barcelona i el seu entorn metropolità, 
incomplint les previsions del Pla de Gestió de les conques internes de Catalunya 2010-
2015. Així, les dessaladores (plantes ITAM) del Prat de Llobregat -amb capacitat per 
aportar 60 Hm3 a l'any- i la de Tordera -amb capacitat d’aportar altres 20 Hm3 a l'any- 
només han aportat entre 13 i 23 Hm3 a l'any, mentre que del Ter s’han extret cabals 
d’entre 153 i 206 Hm3 cada any i del Llobregat d’entre 155 i 195 Hm3. Alhora s’ha 
descuidat totalment, fins i tot abandonat, la política de recuperació i reutilització de 
l’aigua procedent del sistema de depuració terciària (d’alta qualitat) de la planta del 
Prat, i en canvi s’han continuat mantenint les extraccions d’aigua dels pous de 
Cornellà, del Besòs i de la Tordera, entre 37 i 39 Hm3 cada any, quan és sabut que els 
aqüífers de la conca del Llobregat estan sobreexplotats i han patit episodis de 
contaminació. A les mesures antitransvassistes cal afegir una nova planta a Cubelles, 
que podria aportar fins a 60 Hm3 més a l’any, unida a la recuperació de cabals 
procedents de sistemes terciaris de depuració, i a la continuació en les polítiques 
d’estalvi i l’eficiència en la distribució i consum d’aigua, tant per usos domèstics com 
agrícoles i industrials. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

76 
 

Aquestes dades han dut com a conseqüència l'incompliment sistemàtic del 
"Compromís del Ter", reclamat pels ajuntaments i entitats civils de les comarques 
gironines, i aprovat pel govern d’esquerres de la Generalitat que es comprometia a 
garantir un cabal de manteniment ordinari de 4,8 m3/s desembassats al Pasteral. 
Aquest compromís suposava reduir el transvasament d’aigua del Ter a la regió 
metropolitana de Barcelona fins als 115 Hm3/ l’any 2015, quan en realitat, com hem 
vist, encara s’estan transvasant d’entre 163 a 200 Hm3/any. 
 
En definitiva, si es complissin els plans de gestió, de recuperació, estalvi i eficiència en 
l'ús de l’aigua així com els plans d’inversió que va deixar dissenyats i aprovats pel 
govern d’esquerres en el període 2004-2010, ara no caldria fer emergir el fantasma del 
transvasament i incloure les previsions de recursos extres més enllà de les conques 
internes mitjançant transvasaments d’aigua del Ebre o del Roine. 
 
Per altra banda, des de la dimensió de la governança de l'aigua cal dir que la 
participació ciutadana, la transparència i la rendició de comptes en la gestió de l'aigua 
són claus no només per a garantir-ne una gestió més sostenible i propera a les 
sensibilitats del territori, sinó també per a la construcció d’una societat més 
democràtica i amb una ciutadania apoderada que exerceix els seus drets i deures, 
partint de la visió de l’aigua com a bé comú. 
 
Així doncs, davant la incertesa i l’amenaça que suposa la revisió Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), respecte el propi riu 
Ebre i el sistema Ter-Llobregat el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa 
al Ple l’adopció dels següents: 
 
1. Instar el Govern de la Generalitat a reobrir i revisar el Pla de Gestió de Districte de 

conca fluvial de Catalunya 2016-2021 i garantir l'abastament de totes les 
poblacions prioritzant l'ús eficient, l'estalvi i els recursos hídrics de cada conca. Per 
tant, a no executar cap nou transvasament i a implementar un calendari de retorn 
pel cabal del Ter, donant compliment al Pacte del Ter i preveient la substitució 
progressiva dels cabals transvasats gràcies a les aportacions dels nous recursos 
disponibles en el marc del Pla estratègic de disponibilitat dels recursos hídrics en 
l’àmbit ATLL. 

 
2. Instar el Govern de la Generalitat a recuperar i actualitzar el Pla estratègic de 

disponibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL, aprovat l’any 2010, que preveu 
la utilització adequada de les diverses fonts de subministrament i la millor gestió 
dels aqüífers i de les masses d’aigua tal com demana la moció sobre la gestió de 
l'aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril de 2015. 

 
3. Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin fonts 

de subministrament diferents, contemplant la utilització de l’aigua de la pluja, entre 
d’altres. 

 
4. Implementar polítiques transversals d’adaptació als impactes del canvi climàtic que 

apunten a una major sequera i una concentració dels episodis de pluja i la seva 
afectació tant al previsible augment de la demanda com a la millora de les 
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capacitats del sanejament i el drenatge urbà i la capacitat d’emmagatzematge 
d’aigua de pluja. 

 
5. Demanar al Govern de la Generalitat l’impuls del procés per a convertir l’Agència 

Catalana de l’Aigua en l’òrgan regulador del control públic del cicle integral de 
l’aigua a totes les conques fluvials de Catalunya. 

 
6. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un pla d’acompanyament i recursos 

per a la municipalització de l’aigua (PARMA) que inclogui, entre altres mesures, la 
creació, dins l’Agència Catalana de l’Aigua, d’un equip d’assessorament jurídic i si 
s’escau amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, a disposició dels 
municipis que vulguin iniciar la remunicipalització dels serveis d’aigua per a 
garantir-ne la correcció, la fiabilitat i el bon desenvolupament normatiu. 

 
7. Instar el Govern de la Generalitat a l’actualització el Pla d’usos d’aigua de 

Catalunya, de manera que inclogui mesures de bona gestió, estalvi i eficiència en 
els diferents sectors –agrícola, ramader, industrial, de serveis, lúdic i domiciliari–, 
per a garantir la preservació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua i dels 
cabals ecològics dels rius. 

 
8. Endegar el procés per al Pacte nacional de l’aigua amb una posada en comú entre 

el conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de gestió del 
cicle integral de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya, tal com demana la 
moció sobre la gestió de l'aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril 
de 2015. 

 
9. Promoure noves formes de control social i de democràcia participativa en la gestió 

del cicle de l’aigua, en què l’ens públic gestor rendeixi comptes de les seves 
activitats i s’asseguri l’accés de tots els ciutadans a la informació, amb l’establiment 
d’indicadors de gestió accessibles, donant publicitat als acords i resolucions de 
l’ens gestor i les condicions de prestació del servei, facilitant les consultes 
públiques, la informació i la presentació de reclamacions, o constituint elements de 
participació com el consell social, entre altres actuacions. Així mateix, promoure 
que la Diputació de Barcelona i la resta d’ens locals estableixin mecanismes 
semblants en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
10. Comunicar els presents acords al president de la Generalitat de Catalunya a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la conselleria d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre i a la Plataforma Aigua és Vida.” 

 

I el Ple n’acorda, amb les esmenes incorporades “in voce” a la sessió, l’aprovació de la 
Moció 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), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra del Grup Partit 
Popular (3) i l’abstenció dels Grups Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (9) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 34 
vots a favor, 3 vots en contra i 12 abstencions. 
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4.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, de suport a 
la connexió del Trambaix amb el Trambesòs per l’Avinguda Diagonal.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), informa que el Grup proponent ha retirat la 
moció. 
 
5.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, 
sobre el deute de la Generalitat als Ajuntaments. 
 
“Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les 
administracions que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts 
aspectes, des d’on es poden gestionar millor les competències que tenen relació amb 
el benestar de la ciutadania. 
 
I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per part 
del Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques 
socials i el que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris 
perquè aquestes polítiques s’implementin amb garanties de qualitat. 
 
Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues 
darreres legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat 
de Catalunya amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la 
Generalitat tenia un deute amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, 
com les diputacions provincials, de 667 milions d’euros. 
 
A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el 
Govern de la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als 
ciutadans que han hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant 
del Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments que va acumular una baixada 
del 20% des de 2010 o del PUOSC que es va reduir, en només dos anys amb una 
retallada del 73%. 
 
Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les polítiques 
socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha 
implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que els municipis les 
puguin implementar. 
 
Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’euros 
en els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte 
contra la pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172 milions 
d’euros entre 2012 i 2015; la política de lluita contra la pobresa energètica en la que 
encara no s’ha constituït el fons; la d’accessibilitat sense recursos per implementar la 
nova llei; les partides per l’educació 0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les 
de beques menjador que són clarament insuficients i on en algunes comarques de 
Barcelona s’han produït retallades de fins al 50%. 
 
Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis 
municipals: les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les 
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escoles de música i els serveis socials així com centres per a persones amb 
discapacitat o gent gran. 
 
Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer públic 
el seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de 
pagament dels seus compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments han 
anat avançant. 
 
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot 
provocant que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis 
(competències que no tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està situada, 
a hores d’ara, entre el 25% i el 30% del pressupost anual. 
 
Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els 
municipis amb una major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen menys 
de 5.000 habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a les 
diputacions a fer un sobreesforç en aquest municipis. 
 
A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres 
legislatures, el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la 
Llei de Governs Locals i de la Llei de finances locals. 
 
Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus 
compromisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats 
a les corporacions locals. Un Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que 
es comprometi amb l’augment dels recursos que reben els ens locals i amb el 
finançament dels serveis bàsics que presten als ciutadans augmentant els recursos del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya i del Pla únic d'obres i serveis. 
 

És per aquests motius que els Diputats del Grup del Partit Popular Manuel Reyes 
López i Ramon Riera Macià que subscriuen formulen la següent MOCIÓ i proposen al 
Ple l’adopció del següent  
 

ACORD: 
 

La Diputació de Barcelona constata que a aquesta darrera legislatura les polítiques del 
Govern de Catalunya adreçades als governs locals han estat insuficients: no han 
impulsat els canvis legislatius que requerien; han centrifugat el deute de la Generalitat 
envers els ens locals; i de forma unilateral han suprimit o ha disminuït greument el 
finançament de serveis públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

La Diputació de Barcelona insta al Govern de la Generalitat a: 
 

- Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya en 
sessió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat 
amb tots els ens locals, incloent l’import total i el desglossament sobre les partides 
de deute següents d’inversions municipals, beques de menjadors, escoles bressol 
municipals, projectes pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de 
formació ocupacional i programes municipals de cohesió social. 
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- Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que 
són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió 
específica en els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al 
finançament de les escoles bressol, les escoles de música i les escoles d’art 
municipals, així com la consignació pressupostària necessària per satisfer les 
subvencions dels imports ja aportats pels ens locals en el marc de la convocatòries 
de l’anomenada Llei de Barris. 

 
- Deixar d’utilitzar les corporacions provincials i altres corporacions locals com a 

finançadors de les pròpies responsabilitats de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis 

anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords 
necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de pagament 
dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors. 

 
- Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes 

comptables, que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens 
locals puguin tenir la consideració d’ingrés pressupostari en els pressupostos dels 
ens locals. 

 
- Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals i el 

projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les entitats 
municipalistes. 

 
Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació 
Catalana de Municipis.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup Partit 
Popular, senyor Reyes, qui diu: La moción que presentamos desde el Partido 
Popular es una moción en clave totalmente en clave municipalista. Todos los que aquí 
estamos somos concejales de nuestros respectivos ayuntamientos y conocemos de 
primera mano las dificultades que pasan nuestros vecinos ante esta larga crisis 
económica que está padeciendo nuestro país y, cuando nuestros vecinos tienen un 
problema o cuando tienen una necesidad, no acuden a la Conselleria o al Ministerio, 
sino que siempre acuden a la administración más cercana: los ayuntamientos, y los 
ayuntamientos, en esa voluntad de servicio público, han ido incluso más allá de sus 
recursos y posibilidades con ese espíritu de poder ayudar a los ciudadanos que lo 
están pasando realmente mal. 
  
Por lo tanto, esta moción, que presentamos en una clave totalmente municipalista, 
insisto, pretende que nosotros, como representantes de los ayuntamientos de la 
provincia de Barcelona, reivindiquemos que nuestros ayuntamientos puedan recuperar 
esos recursos que han perdido, bien porque se han bajado las aportaciones o bien han 
perdido o no tienen todavía porque no les pagan la deuda que tienen. ¿Con quién? 
Con la Generalitat de Catalunya que es nuestra Comunidad Autónoma. Por ello 
pedimos que se devuelvan o se consiga activar los planes de barrio, muy necesarios 
en muchos municipios y por todos conocidos, que se puedan recuperar las becas 
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comedor, las aportaciones a las escuelas bressol, a las escuelas de danza, arte y 
música que tenemos en los distintos municipios, que no se recorte el Fondo de 
Cooperación Local, y que vuelva a los niveles anteriores a la crisis económica, el 
PUOSC o que se activen aquellas infraestructuras y aquellos equipamientos 
actualmente parados en nuestra provincia o detenidos i que, en algunos casos, son los 
propios ayuntamientos quienes los están financiando enteramente.   
 
Por lo tanto, ¿qué pide el Partido Popular? En primer lugar, creo que es obvio, que se 
pague. Estamos aquí representando a los ayuntamientos y, como representantes de 
los ayuntamientos, pedimos que se nos pague. En segundo lugar ¿qué pedimos? 
Transparencia. Creo que ya es hora de que todo el mundo pueda conocer qué debe 
cada administración y que, por lo tanto, la Generalitat de Cataluña publique la deuda 
que tiene real con cada municipio. En este caso, como diputados de la provincia de 
Barcelona, pedimos de la provincia de Barcelona. Que las diputaciones de Lérida, 
Gerona y Tarragona hagan la petición correspondiente. También queremos garantizar 
la financiación de los servicios que son indispensables y prioritarios, como los 
sanitarios, los sociales y los educativos. Exigimos un calendario de pagos. Cuándo 
uno tiene una deuda pendiente, lo que quiere saber es cuándo va a cobrarla. Pedimos 
calendario de pagos. En cuarto lugar pedimos que se activen leyes que se han 
quedado a medio hacer, como la Ley de gobiernos locales, que durante la legislatura 
pasada se trabajó intensamente, e incluso hubo una ponencia, y, de golpe y porrazo, 
se le dio carpetazo y la Comisión de la propuesta de ley de gobiernos locales para 
Catalunya quedó archivada en el Parlament de Catalunya. Queremos que se active 
nuevamente esa ponencia y que se desarrolle y haya una ley de gobiernos locales de 
Catalunya. Un tema que parece tabú; siempre hablamos de la financiación de las 
comunidades autónomas pero nos olvidamos de los ayuntamientos. Es necesaria una 
ley de finanzas locales para los ayuntamientos. Una vez que ha quedado clarificado el 
mapa de competencias de cada administración, es necesario saber qué recursos 
vamos a tener para poder ejercer esas competencias correctamente y, por lo tanto, lo 
que aquí hoy discutimos es que se pague a los ayuntamientos y pediría a aquellos 
diputados que tengan la intención de convertirse en diputados del Parlament de 
Catalunya o del Congreso que dejen ese debate con otras administraciones y que hoy 
nos centremos en lo que representamos realmente: los ayuntamientos, como 
concejales que somos. Por lo tanto, saber qué se debe, cuándo se pagará y que se 
garanticen los servicios que son fundamentales para nuestros vecinos.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Senyor Reyes i senyors diputats del Partit  
Popular, en clau municipalista, en clau municipalista els demanaríem que, en lloc de 
presentar aquesta moció en el Ple de la Diputació de Barcelona, crec que haurien 
d’instar els ciutadans i les ciutadanes del País Valencià a presentar-la a la Diputació 
de València per reclamar tot allò que el senyor Alfonso Rus, al capdavant de l’ens, i el 
Partit Popular han, suposadament, robat als municipis. Per tant, fer aquest 
suggeriment en clau estrictament municipalista. 
 
Abans, s’ha parlat de la banca, se n’ha parlat i s’ha dit que potser hi havia termes que 
eren com una mena d’oxímoron, en el sentit que semblava que la banca i la 
responsabilitat social semblaven oxímoron. Bé, a nosaltres ens sembla oxímoron 
ajuntar el Partit Popular i polítiques socials, a nosaltres ens sembla un oxímoron parlar 
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del Partit Popular i de polítiques d’infància, un oxímoron parlar del Partit Popular i de 
polítiques de lluita contra la pobresa, un oxímoron parlar del Partit Popular i de 
polítiques contra la discapacitat i, evidentment, un oxímoron el Partit Popular parlant 
de polítiques de defensa de la gent gran, amb aquest 0,25%, perquè, clar, vostè pot 
parlar en clau municipalista, però vostè representa el que representa i ha de defensar 
el que defensen a tot arreu, aquí, al Parlament, a Madrid, a Europa, allà on sigui. Per 
tant, prou d’hipocresia i prou de cinisme en els seus plantejaments perquè, clar, vostès 
recorden, amb aquests plantejaments, allò que deia l’Església franquista quan 
afirmava: féu el que jo digui però no el que jo faci, féu el que jo digui però no el que jo 
faci. Llavors, què fan vostès amb aquesta moció? Vostès demanen a la Generalitat el 
que no fan vostès des del Govern centra i no fan històricament des del Govern central i 
no l’han fet històricament. Han plantejat vostès d’on ve aquest deute i per què hi ha 
aquest deute? S’han plantejat per què la Generalitat s’està finançant amb els nostres 
propis diners gràcies a un fons de liquiditat autonòmica on el senyor Montoro se’ns 
pixa -perdó per l’expressió- dia sí i dia també, pagant un interès sobre els nostres 
propis diners? No els fa vergonya això? A nosaltres ens en fa, i molta!.  
 
Vostès parlen d’una llei de finançament dels municipis però, què fan vostès a Madrid? 
Què fan a Madrid vostès? Clar, vostès demanen que la Generalitat pagui però, 
resoldran vostès el dèficit fiscal amb Catalunya? Vostès tenen interès per resoldre les 
balances fiscals amb Catalunya? Vostès tenen cap mena d’interès, evidentment, polític 
i partidista absolutament, per resoldre l’asfíxia financera a la qual sotmeten la 
Generalitat i, evidentment, tots els ciutadans i totes les ciutadanes d’aquest país? És 
evident, és evident que no i, a més a més, vostès diuen una cosa i després en fan una 
altra, perquè, en el seu moment, vostès, en 48 hores, l’article 135 de la sacrosanta 
Constitució se’l van passar, perquè primer el deute i, després, les necessitats dels 
ciutadans i les ciutadanes d’aquest país. Llavors, si us plau, actuïn en conseqüència. 
Vostès saben o no què estan fent amb la LRSAL? Saben què comporta la seva 
aplicació per als ciutadans i les ciutadanes d’aquest país? Saben què comporta per a 
la gestió diària dels nostres ajuntaments l’aplicació de LRSAL? Em sembla que no. 
Vostès tenen cap mena d’intenció de resoldre el deute de l’Estat amb Catalunya 
segons la Disposició Addicional III de l’Estatut?. Vostès tenen cap mena d’interès per 
resoldre el dèficit d’inversions en el corredor mediterrani? Clar, vostès es gasten milers 
de milions d’euros en un AVE entre Zamora i Ourense. Molt bé. I venen aquí i tenen la 
barra de venir aquí per reclamar segons què. Vostès, el seu Govern, es gasta divuit 
milions d’euros en un quadre per al Museu del Prado, divuit milions d’euros!. Sap quin 
és el pressupost del Museu Nacional d’Art de Catalunya? Exactament, divuit milions 
d’euros que, evidentment no paguen vostès. Podem parlar de la despesa militar i 
podem parlar de totes i totes les mesures, evidentment antisocials, que vostès prenen 
envers els ciutadans d’aquest país anomenat Catalunya. Evidentment, podríem 
subscriure el text o gran part del text d’aquesta moció però, com que no es mereix 
absolutament cap crèdit venint d’on ve, hi votarem en contra.  
 
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: Como este Grupo ya manifestó en la sesión 
plenaria de presentación de los presupuestos de la Diputación para el ejercicio 2016, 
nos preocupaba especialmente lo relativo a las transferencias que iban a realizarse a 
la Generalitat, más de treinta millones de euros. Nuestra preocupación deriva del 
hecho constatable que la Administración autonómica ha renunciado al cumplimiento de 
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aquellos convenios de colaboración, con la Diputación de Barcelona, para la inversión 
en los municipios, y del hecho que estas transferencias puedan ser usadas en 
programas no dirigidos a los municipios, y del hecho que la Diputación de Barcelona 
haya estado, además, financiando deuda de la Generalitat con los municipios a través 
de los planes extraordinarios de asistencia financiera local, cuestión ésta sobre la cual 
nuestro Grupo ha solicitado información en la Comisión correspondiente. 
 
La renuncia de la Generalitat a cumplir sus deberes financieros y a ejercer sus 
competencias, unida al hecho de que la Diputación se vea obligada a desviar recursos 
para cubrir su deuda, sólo puede tener como consecuencia la reducción de partidas 
destinadas a los municipios a través de nuestros instrumentos de colaboración y, en 
definitiva, producir perjuicios a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestra provincia. 
De ello se derivan las numerosas reclamaciones que nos consta que hay en vía 
jurisdiccional contra la Generalitat, impulsadas desde los municipios, para requerir la 
liquidación de esas deudas. Desde Ciutadans, defendemos la necesidad de una 
profunda reforma legislativa, que plasme las competencias reales que ahora ejercen 
los entes locales como propias y les dote de suficiencia financiera para su ejercicio, 
sustrayendo la dependencia financiera que los entes locales tienen tanto de la 
Administración central como de la autonómica.  
 
Entrando a valorar la moción del Partido Popular, nos sorprende, como al señor Duran, 
que precisamente sea el Partido Popular, campeón de los recortes, quien acuse a la 
Generalitat como única culpable de ellos. En cuanto a los acuerdos de la misma, 
aunque compartimos la mayoría, echamos de menos que no se inste al Gobierno de 
España a que, mediante el Programa de aplicación de los fondos de liquidez 
autonómica, que actualmente prioriza la obligaciones frente a entidades financieras, 
exija la liquidación de las obligaciones frente a las administraciones locales o, al 
menos, obligue al diseño y al cumplimiento de un plan de liquidación. Como ya dijimos, 
coincidimos en la mayoría de acuerdos y, por lo tanto, el voto de este Grupo será 
favorable a la moción. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: El senyor 
Reyes m’haurà de permetre una broma. Acabo d’enviar un missatge als meus 
companys de Castelldefels, els quals em confirmen que encara no s’ha afiliat al nostre 
partit, tot i que la moció sembli d’esquerres. El senyor Reyes no ha fet encara el pas i 
no és afiliat nostre. M’ho acaben de confirmar. Perquè un es mira aquest text i, home, 
aquí hem debatut una moció molt similar, l’hem debatut en aquest Ple en el mandat 
passat, Déu n’hi do les mocions que vam parlar i discutir sobre la situació dels 
municipis, la manca de competències, la manca d’autonomia local, les invasions 
competencials del Govern de l’Estat, etc. Per tant, ens sobta que sigui precisament el 
Partit Popular, no pel que fa a Madrid, senyor Reyes, sinó pel que ha fet aquí i en el 
Parlament de Catalunya. Jo hi era el dia en què el president de la Diputació feia la 
seva compareixença i vostè també, així que podem recordar què va dir cadascú, que 
no s’assembla massa al que avui es planteja en aquesta moció. Clar, per a nosaltres 
és evident que, en aquests moments, hi ha una vulneració de les competències locals, 
hi ha una vulneració de l’autonomia local dels nostres municipis, per la qual cosa hi ha 
una pèrdua de capacitat de prestar serveis necessaris per a la població. Per tant, em 
sembla una mica estrany que sigui precisament el Partit Popular qui faci aquest 
plantejament. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

84 
 

Nosaltres estaríem molt d’acord amb el que diu aquesta moció. Només hi fem una 
esmena, i de debò. Potser ens tornarà a cridar a l’ordre la Pilar però la volem fer 
perquè és que és així. Durant la campanya electoral hi va haver una voluntat de signar 
un acord de tots els grups catalans en defensa del món local i de compromís amb el 
mon local, de compromís amb els serveis públics i de compromís amb els ciutadans. 
El vam signar la majoria de candidatures que ens vam presentar en aquelles 
eleccions. Era un compromís, promogut per la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, que deia: “Instarem el Govern i el 
Congrés dels diputats a impulsar i promoure la derogació de la Ley de Racionabilidad 
y Sostenibilidad de la Administración Local, la LRSAL, i que la defensa de la ciutadania 
i de l’autonomia local sigui un dels eixos de treball de la propera legislatura al Congrés 
dels diputats.” Si vostès incorporen aquest acord a la moció, la votarem a favor. 
 
Pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, per demanar que sigui aclarida l’esmena que 
es proposa incorporar a la moció. 
 
El portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, diu: Demanem que s’hi incorpori el 
compromís local: demanar al Congrés dels diputats que es derogui la LRSAL i, per 
tant, que es defensi l’autonomia local. Si s’inclou en la moció, si volen incorporar-hi la 
voluntat de derogar la LRSAL en el Congrés dels diputats, estarem a favor de la 
moció. 
 
Per tal que es pronunciï el Grup Partit Popular, ponents de la moció, la presidenta, 
senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del dit Grup, senyor Reyes, qui 
diu: Como decían el otro día, me parece muy poco serio, me parece muy poco serio 
que lleguemos aquí y, in voce, empecemos a adherirnos a manifiestos y acuerdos. Por 
lo tanto, si realmente había una voluntad, por parte de Entesa, de llegar precisamente 
a un acuerdo, rogaría a su portavoz que presente, en tiempo y forma, la 
correspondiente enmienda, en este caso, al Grupo Popular, para que se pueda 
estudiar y que vengamos aquí con el texto conocido, como mínimo, porque me parece 
un despropósito y me da vergüenza ajena. La suerte es que no tenemos muchos  
vecinos que vengan aquí, y que esto parezca un patio de colegio haciendo enmiendas 
sobre la marcha. Creo que es muy poco serio, señor Funes. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: De totes maneres, senyor Reyes, sap que 
les esmenes in voce són possibles i estan regulades. I, a continuació, dóna la paraula 
a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, senyora Díaz, qui diu: Era una magnífica esmena, senyora presidenta. 
Nosaltres no podem votar en contra d’aquesta moció, malauradament, i ho explico 
així perquè no serà un SÍ crític, sinó un SÍ dolorós, molt dolorós perquè ve de qui ve i 
compartim, en bona part, l’exposició del senyor Duran, a la qual hi afegiríem alguna 
cosa més. 
 
Quan llegim el text, obviant qui l’ha presentat, quan llegim el text resulta que nosaltres 
hem presentat mocions exactament amb el mateix sentit en els nostres plenaris 
municipals i el que aquí es demana és pagar els deutes als ajuntaments. No podria 
tornar a Esplugues si votés en contra d’aquesta moció i m’imagino que la majoria dels 
meus companys i les meves companyes de Grup, molts dels quals i moltes de les 
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quals són alcaldes i alcaldesses o són regidors i regidores, no ho podrien fer tampoc, 
perquè és de justícia.  
 
Precisament, els ajuntaments som les administracions pitjor finançades però, tot i així, 
nosaltres paguem, nosaltres no tenim excuses. No ens podem excusar amb el fet de 
tenir un deute amb la Generalitat o amb qui sigui per no pagar i per fer-ho a mes de 
manera puntual, com fem. Efectivament, tenim un deute que no hem xifrat en 667 
milions d’euros sinó que el xifrem en 900 milions d’euros i el cas del meu municipi deu 
ser similar al dels municipis que aquí representem: els de la demarcació de Barcelona. 
Tenim un deute reconegut que és el 50% del deute real, perquè hi ha una sèrie de 
factures no reconegudes. Poso com a exemple la Llei de barris. Tenim reconegudes 
factures de l’anterior mandat però no tenim factures reconegudes del mandat que va 
acabar en 2011. Ahir repassava aquestes xifres i, efectivament, tinc exactament la 
mateixa quantitat de factures no reconegudes com de factures reconegudes per part 
de la Generalitat, per la qual cosa és de justícia que nosaltres reclamem aquest 
pagament del deute i de les factures. També és de justícia que es demani incorporar, 
al Portal de Transparència, la informació tal com va votar i va aprovar el Parlament de 
Catalunya. Però jo diria més. També considerant una llei de transparència que ha 
entrat en vigor el dia 1 de gener, motiu pel qual, a més a més, estem fent un gran 
esforç, a tots els ajuntaments, per penjar totes les informacions que necessita o que 
podria requerir, en un moment donat, la ciutadania, ja que parlem d’aquesta 
democràcia participativa. Ja ha sortit en unes quantes mocions. Nosaltres, cada dia, 
correm per tenir tot allò no sols el que està aprovat sinó també en tràmit, penjat als 
nostres portals municipals, de la mateixa manera no només perquè ho va dir el 
Parlament de Catalunya -això ja hauria de ser com la Bíblia-, sinó perquè hem de 
complir aquesta llei de transparència, és imprescindible que aquesta informació es 
pugui penjar. 
 
De tota manera, l’esmena d’Entesa era magnífica, torno a dir. Acabaré com he 
començat; per a nosaltres, és un SÍ dolorós, perquè estem completament d’acord amb 
la moció. No hi hem pogut trobar ni una sola escletxa, però també és veritat que té 
nassos que això vingui, perdonin que ho digui així, precisament d’aquella formació 
política que, governant a Espanya, hagi estat capaç d’aprovar una llei que ha laminat i 
vulnerat l’autonomia municipal, Per això pensàvem que era una magnífica esmena i el 
que volem és, efectivament, que es presenti de manera urgent i prioritària el Projecte 
de llei de governs locals, especialment perquè ens pugui blindar de la LRSAL. Això és 
tot.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Una apreciació: quan veuen l’intermitent, 
no sé si els veuen els que estan parlant, vol dir que arriben als cinc minuts d’exposició. 
Per tant, ja haurien de preparar l’acabament de la intervenció, ja que vol dir que han 
tingut temps suficient per expressar-se. No els limito però els ho indico. I, tot seguit, 
dóna la paraula al portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Ho diu per mi, presidenta?. La presidenta, diu: 
De fet, porta el rècord de l’anterior vegada. Està advertit, per tant. A continuació, el 
senyor Fàbrega diu: En tot cas, veig que s’està configurant, des de la Diputació de 
Barcelona, la gran coalició de l’Estat espanyol. Curiós perquè fixin-se tots que el Partit 
Popular coincideix, amb matisacions, amb Ciutadans i coincideix també amb el Partit 
dels Socialistes de Catalunya, amb totes les matisacions que vulgui. I, a sobre, tenim 
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una cosa que no és carn ni peix, amb tot el respecte i tota l’estima que em tenen els 
companys d’Entesa, que sembla que, per un cantó, s’hi abocarien a favor sempre i 
quan retiressin la LRSAL. Mirin, nosaltres rebutgem categòricament la moció, ho dic 
com a alcalde i crec que deu ser el sentiment de molts dels alcaldes aquí presents. 
Durant anys, el món local està suportant l’impagament constant del nostre propi 
Govern, cosa que, poden imaginar-se tots vostès, no només és dolorós sinó que et 
passes tot el dia pensant com en pots sortir i tirar endavant, però hi ha una cosa que 
agraeixo al món local i que penso que tots hem d’agrair moltíssim: la solidaritat envers 
la institució del nostre país que ha tingut el món local. D’entendre que tenim un Govern 
que, hagués governat qui hagués governat, amb totes les matisacions que vulguem, 
tindria gairebé la mateixa situació financera caòtica de la Generalitat, amb les 
matisacions que vulguin. Potser hauríem de donar menys milions a l’escola privada, 
però això no ens solucionaria el problema. Potser algú plantejarà que no paguem els 
2.500 milions d’euros que la Generalitat ha de pagar en concepte d’interessos -veig 
que Grècia està corrent a la cua intentant pagar des de Syriza. Per tant, les 
revolucions deuen ser possibles des del fonament, no des de les estructures ja 
creades. 
 
Faig aquesta primera intervenció per dir-los que, evidentment, el primer que ha de fer 
aquesta Diputació és complir la nostra obligació com a administració local: donar 
suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. I si els ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona tenen dificultats econòmiques per impagament del nostre 
propi Govern, aquesta administració ha de donar suport a aquests ajuntaments, 
perquè, en definitiva, estem donant suport als ciutadans i a les polítiques socials que 
fem des del món local. Els agradarà o no els agradarà, però el que és lícit és que hi ha 
un acord de govern en aquesta administració, configurat per Convergència 
Democràtica i Esquerra Republicana de Catalunya i, si el llegeixen, una de les 
primeres coses que diem categòricament és que ens posem a disposició del 
Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa 
tinguin clar tots plegats que serem absolutament conseqüents amb aquesta afirmació i 
que no retrocedirem ni un sol pas al respecte. Per tant, si hem d’ajudar, des de la 
Diputació de Barcelona, a que es pugui garantir la continuïtat de les llars d’infants de 
0-3 anys al nostre país, ho farem. Si, des d’aquesta administració, hem d’ajudar a 
garantir el transport escolar públic a la nostra demarcació, ho farem. Si hem d’ajudar, 
per cert la LRSAL ens ho prohibeix, perquè els serveis socials de la nostra 
demarcació, dels nostres pobles, on hi ha gent que ho passa malament, disposin del 
suport d’aquesta institució, ho farem. Si necessitem que ningú no quedi desallotjat del 
seu habitatge, per primer cop, aquest any hi ha un programa de suport a la 
rehabilitació d’habitatges, per una funció social, ho farem. Per cert, senyors del PP, 
vostès ens prohibeixen fer-ho, la LRSAL ens ho prohibeix. I nosaltres ho farem. Si hem 
de fer, com ja vam fer, mesures per promocionar l’ocupació mitjançant plans 
d’ocupació, les farem i segurament algú podria dir que això correspon a la Generalitat i 
no a la Diputació de Barcelona.  
  
Mirin, estem davant d’una Generalitat que jo diria, si m’ho permeten, és una 
Generalitat econòmicament insostenible en aquests moments. I si alguns volem un 
nou model de país no és casual. Si alguns aspirem, equivocadament o no, a una 
república catalana, no és perquè sí, és perquè entenem que l’actual model autonòmic 
existent a Catalunya és un model esgotat i hem d’anar cap a un altre model. Per 
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acabar, permetin-me, segurament ja parpalleja el micro, diverses coses. Per acabar, 
dir que, evidentment, hi ha coses amb què podríem estar d’acord -transparència, en 
relació amb els deutes de la Generalitat, totalment d’acord- però és obvi, i acabo, que 
si vostès, que han governat l’Estat espanyol fins ara i segurament la gran coalició els 
permetrà seguir governant l’estat espanyol, facin una cosa, si us plau: en lloc d’un 13% 
de recursos públics a favor del món local com estem en aquest moments, posin-se a 
nivell europeu, ja que parlen tant d’Europa posi’ns a un nivell de finançament del 30-
40%- i segurament no estaríem parlant del que estem parlant. Una última cosa: Miri, i 
de passada, vostès moltes vegades ens acusen als independentistes que tots els trets 
els dirigim a l’Estat espanyol i a Madrid. I és que vostès tots els trets els dirigeixen al 
Govern nostre de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, li diria sisplau, que la seva 
Delegada del Govern, Llanos de Lluna, en comptes de presentar demandes judicials 
contra el món local al nostre país, faci el favor de solucionar els problemes econòmics 
de finançament que tenim al món local.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup 
Convergència i Unió, senyor García Cañizares, qui diu: Amb un to més tranquil 
intentaré començar per on acabava gairebé el portaveu d’Esquerra en el sentit que la 
Diputació sempre farà tot el possible perquè els ciutadans de la demarcació tinguin 
tots els serveis. I si hem d’aplicar polítiques adreçades a les llars d’infants, ho farem, 
ho hem fet. Rectificar, en tot cas, de la intervenció del representant de Ciutadans que 
mai hem anat a suplir o a incrementar el Pressupost de la Generalitat en res. Sempre 
hem actuat damunt dels municipis i tot allò que hem fet des de la Diputació ha estat 
pensant en els homes, les dones, del territori que ocupa la demarcació dels 311 
municipis. Per tant, això queda clar. Respecte la moció explícitament i, fins i tot, 
respecte de la intervenció de la Pilar Díaz dient que és un SÍ dolorós. Faré referència a 
Sant Tomàs, perquè aquesta moció és estètica, però no és ètica. Sant Tomàs deia que 
no hi ha ètica sense estètica, ni estètica sense ètica. I el sentit del vot del Grup de 
Convergència i Unió està fonamentat en aquest pensament. És molt estètica aquesta 
moció. Fins i tot nosaltres li podríem fer costat. Però és absolutament poc ètica perquè 
el que li està passant als ajuntaments de Catalunya, i al país, és conseqüència de les 
polítiques de l’Estat espanyol. Una, per la part que pertoca a la Generalitat de 
Catalunya, que no cal que expliqui quina és la situació econòmica que està vivint i en 
quina situació es troba davant dels incompliments de l’Estat; davant dels deutes de 
l’Estat cap a Catalunya. No cal que ho expliqui perquè s’ha dit, s’ha repetit i es coneix. 
Ara també es fa referència i es vol centrar la moció amb les competències i les 
polítiques locals. No cal recordar la quantitat de diners que rebem de l’aportació de 
l’Estat. Nosaltres, el Grup de Convergència i Unió, el Govern anterior de la Diputació 
va interessar-se pel sistema de finançament que tenen a Euskadi. Jo, com a alcalde 
d’un municipi, vaig fer l’exercici de mirar quina diferència hi hauria al meu municipi si el 
sistema de finançament de l’Estat a través de les PIES fos la mateixa quantia o el 
mateix percentatge que tenen a Euskadi. Doncs d’un municipi de 16.000 habitants, 
que té una PIE aproximada de dos milions i mig, si el posem en el sistema basc, aquell 
municipi tindria una aportació de l’estat de 9.000.000 d’euros. Per tant, discutir i posar-
se a la pell dels ajuntaments des d’aquesta poca ètica que té la moció i voler-li 
carregar totes les culpes de les desgràcies dels municipis i de la manca de recursos 
per fer front a alguns serveis que volem donar i que, en moltes ocasions, el propi Estat 
ens ha pres la possibilitat de donar-lo, i ens l’ha pres i ens l’està prenent ara mateix 
amb la imposició de la LRSAL. Voler extreure i no reconèixer les mancances de l’Estat 
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és una manca d’ètica impressionant. I és impressionant que vostès portin aquesta 
moció com els salvadors de les polítiques locals quan en realitat el que estem vivint és 
conseqüència d’una praxis política de l’Estat que ens ha portat a aquesta situació al 
país, com a conseqüència als municipis, però també als municipis directament. Per 
tant, el nostre vot és un vot negatiu pel que deia: no hi ha ètica sense estètica, ni 
estètica sense ètica.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup Partit 
Popular, senyor Reyes, qui diu: “Brevemente. En primer lugar, el representante de la 
CUP hablaba del tema de la corrupción. Yo quiero decirle que este Grupo del Partido 
Popular de la Diputación de Barcelona condena todos los casos de corrupción. Quien 
lo haga que lo pague, que vaya a la cárcel y que devuelva el dinero, sea del partido 
que sea. Y me avergüenza que haya miembros de mi partido que hayan cometido 
determinadas actuaciones. Que vayan a la cárcel si son culpables, y que devuelvan el 
dinero. Pero también le digo una cosa: me avergüenza también que miembros de la 
CUP cojan un vuelo con familiares de etarras pagados por el Gobierno de Venezuela. 
Eso también, señores de la CUP, también me avergüenza. Señor Funes, la línea del 
Partido Popular que ha presentado en esta Diputación de Barcelona esta moción es la 
misma, exactamente la misma, que en el Parlament de Catalunya. Porque en el 
Parlament de Catalunya el mismo que está hablando presentó iniciativas similares, 
conjuntamente con otras formaciones políticas. Incluso también alguna moción de la 
mano también d’Iniciativa per Catalunya-Verds– Esquerra Unida i Alternativa. Por lo 
tanto, estamos defendiendo lo mismo que hemos defendido en el Parlament de 
Catalunya a través de interpelaciones parlamentarias, donde le pedíamos a la 
vicepresidenta Ortega que se activase el Fons de Cooperació Local y que 
conseguimos entre todos, gracias a la presión de toda la oposición en el Parlament de 
Catalunya, que se activase y se recuperasen las cuantías del Fons de Cooperació 
Local. Y aquella interpelación parlamentaria la hice yo como diputado. Por lo tanto es 
la misma posición, no hemos cambiado ni un ápice. Y aquí, precisamente, cuando 
introducía la moción, hablaba de la clave municipalista. Estamos exigiendo que quien 
debe dinero a los ayuntamientos, lo pague. Si el Estado debe algo a los 
ayuntamientos, que lo pague también. En este caso, quien tiene la deuda es la 
Generalitat de Catalunya y nosotros exigimos, como no puede ser de otra manera 
porque somos representantes de los ayuntamientos, que se nos pague la deuda. 
Señores de Esquerra y de CIU, ustedes, abanderados contra la LRSAL, tuvieron la 
oportunidad de activar la Llei de governs locals y la retiraron del Parlament de 
Catalunya. Podían haber blindado las competencias como algún otro partido político 
les animaba a hacer, y no lo hicieron. Por tanto, ustedes sabrán qué motivos han 
tenido para retirar la ponencia de Llei de governs locals del Parlament de Catalunya. Y 
no voy a entrar en si el Estado le debe o no le debe a Catalunya, porque eso sería 
entrar en otro debate que se escapa precisamente del foco que queríamos poner, que 
es exclusivamente el ámbito municipalista”.  
 
Intervé a continuació el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
Sincerament, senyor Reyes, esperàvem més nivell d’una persona amb la seva 
preparació o, almenys, si després de tot el que els hem arribat a dir a vostès l’únic que 
tenen per respondre és que nosaltres hem estat en un avió o hem deixat d’anar en un 
avió, cadascú sabrà... Sobre el tema de la corrupció, evidentment, en això estarem 
d’acord. Els tribunals tenen molta, molta feina, sobretot el Tribunal Superior de Justícia 
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a València, però no únicament a València sinó a tot l’Estat, per engarjolar aquells que 
suposadament han fet malifetes i que pertanyen o han format part del seu partit. De la 
resta, en les xarxes socials hi ha una accepció anglesa que diu: “Don’t feed the Troll”, 
és dir, no alimentin l’alien o el Trol. Quan vostès fan segons quines referències 
absolutament fora de lloc, simplement no les alimentarem. I, bàsicament, la nostra 
intervenció, i és per això que nosaltres, entre d’altres, votarem contràriament, és que 
nosaltres parlàvem d’hipocresia i cinisme, i vostès defensen el mateix, sí, quan són a 
l’oposició, però quan són al govern fan tot el contrari.  
 
Tot seguit pren la paraula la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: No prenia la paraula per 
defensar jo la moció tot i que en el contingut, com deia abans, estem d’acord. Ho feia 
per aclarir, en tres matisos, alguna cosa que s’ha dit. Una és: no fem suposicions, aquí 
no hem vingut a jugar. Si hi ha una gran coalició entre la dreta i l’esquerra, aquesta ja 
s’ha donat, precisament, en aquest país, entre Convergència Democràtica, Esquerra 
Republicana i, fins i tot, la CUP. Les altres estaran per veure, perquè encara el Govern 
de l’Estat no està decidit i, per tant, no fem conjectures. L’altre és que la Diputació 
sovint fa el que ha de fer i el senyor Fàbrega deia que aquesta Diputació farà el que 
convingui en matèria d’escoles bressol, d’escoles de música, d’art, etc. Però jo sí que 
vull recordar una cosa, que és que totes aquelles partides que vagin adreçades a 
finançar el que no paga la Generalitat quan és la seva competència, són diners que 
després els ajuntaments no tenim per fer una altra cosa. Per tant, saben que els 
donarem suport i que votarem quan convingui, perquè al final, el que hem de fer és 
resoldre el problema que tenim als ajuntaments, però poca broma. Tot allò que va a 
finançar el que no acaba pagant qui té la competència directíssima, vol dir que ens 
treuen els diners d’una butxaca per posar-la a una altra. I l’altre és que parlem que 
això és conseqüència de les polítiques de l’Estat espanyol. Sí, en part es veritat, 
l’asfíxia financera, és que tenen tota la raó. Però no ens equivoquem, en part l’asfíxia 
també l’hem provocat nosaltres. Feina té el Tribunal Superior de Justícia dels Països 
Valencians, però també la tenen els d’aquí. També hi ha molts diners que han marxat 
fora d’aquí, a Andorra, a Suïssa... que estem esperant que arribin; de la mateixa 
manera que esperem que no es provoqui aquesta asfíxia financera, de la mateixa 
manera que, en bona part, tenen tota la raó, són conseqüència de polítiques de l’Estat 
espanyol, però, malauradament, també tenim aquí gent que no ha fet els deures i 
aquests diners ara els necessitem per no tancar plantes d’hospitals i per donar un 
millor i un major servei també en l’àmbit educatiu.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Si no hi ha més paraules, jo sí que li vull 
fer un aclariment, senyora Díaz, i és que, com sap, en el mandat passat ens vam 
trobar amb aquesta situació de dificultat de que la Generalitat pogués fer front a 
determinats serveis que consideràvem imprescindibles per al món local. I el que vam 
fer va ser, precisament, incrementar les partides i, per tant, tots els municipis van rebre 
més del que havien rebut els anys anteriors. Per tant, el que no és cert és que deixen 
de rebre diners, sinó que el que es va fer és que amb la capacitat que té aquesta 
Diputació, d’endeutament, capacitat d’aixecar més diners i, per tant, de destinar-los a 
cooperació local es van posar més diners sobre la taula en favor dels ajuntaments. I 
aquest és el conjunt de 1.176 milions d’euros que es van poder posar a disposició en 
aquest mandat passat que, com saben, és el doble del que s’havia posat amb 
anterioritat a través de la Xarxa de governs locals. Per tant, el que vam fer és, 
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precisament, no anar a restar el que els ajuntaments ja havien rebut, sinó anar a 
incrementar i, per tant, amb això hem de ser rigorosos. En cap cas aquesta Diputació 
mai ha destinat diners a la Generalitat de Catalunya; sempre tots els diners han anat 
als ajuntaments; i, en qualsevol cas, l’única partida que es va avançar per part 
d’aquesta Diputació per suplir el Fons de Cooperació Local van ser partides 
directament ingressades als ajuntaments per cobrir fons de cooperació local, per 
avançar fons de cooperació local que la Generalitat ha retornat a aquesta 
administració i que en aquest moment tenim el deute a 0. Això també ho hem d’aclarir. 
  
La senyora Díaz (PSC-CP), diu: Jo li agraeixo a la presidenta les explicacions i, per si 
no m’he explicat bé, perquè ho he fet amb una certa urgència, ara ho faré amb més 
tranquil·litat i li poso l’exemple de les escoles bressol. La Generalitat finançava cada 
plaça de les escoles bressol a 1.800 euros. Decideix en un moment donat que passen 
a ser 1.300 euros. Decideixen en un altre moment que són 875 euros per plaça. I, 
finalment, 0. I què és el que passa? Que la Diputació acaba suplint directament i 
efectivament als municipis aquesta quantitat, aquesta part del finançament. Nosaltres 
sempre hem entès que els diners de la Diputació són diners del món local, són diners 
dels ajuntaments. Si han d’anar a suplir una cosa que deixa de fer aquella 
administració que té la competència, aquells diners s’han de destinar a una cosa que 
nosaltres sinó els tindríem per destinar-los a una altra. Evidentment, no han anat a 
restar, sinó que s’han afegit; però es podrien haver afegit a altres coses que no pas a 
aquelles que són obligació del Govern de la Generalitat. Això és el que hem volgut dir i 
gràcies per permetre’m poder explicar-ho d’aquesta manera i li agraeixo també les 
explicacions.  
 
La senyora Conesa (CiU), diu: Però, sobretot, no han anat a restar el deute perquè, 
com saben, vostès, precisament no sé el seu municipi, però segur l’Hospitalet de 
Llobregat, tenen contenciosos contra la Generalitat per recuperar aquest deute. Per 
tant, és un deute actiu, al qual vostès hi tenen dret i, per tant, que en cap cas, han anat 
a restar el deute que tenen vostès amb la Generalitat. Aquí hem de ser molt rigorosos, 
perquè tots els recursos d’aquesta administració han anat directament als ajuntaments 
per demandes que els alcaldes i les alcaldesses ens han fet arribar.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i el vot en contra dels 
Grups Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Entesa (7) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 15 vots a 
favor i 34 vots en contra. 
 
6.- Moció que presenta el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, de 
suport als condemnats pels fets d’Aturem el Parlament. 
 
“El passat 17 de març el Tribunal Suprem va anul·lar l’absolució dels ciutadans que el 
juny de 2011 van encerclar el Parlament en el marc de la mobilització contra els 
pressuposts antisocials del govern d’Artur Mas, que havia dictat l’Audiència Nacional 
espanyola. 
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Aquesta decisió del Tribunal Suprem contra una sentència exculpatòria implica la 
condemna a vuit d’aquests ciutadans a 3 anys de presó. 
Aquesta resolució s’emmarca dins d’una campanya profunda de criminalització dels 
moviments socials i dissidència política utilitzant el dret penal com punta d’espasa per 
limitar l’ús del carrer com espai legítim i democràtic de protesta. 
 
L’acció d’encerclar el Parlament va suposar l’exercici del dret a la protesta davant dels 
responsables de la crisi, i de denúncia democràtica dels incompliments electorals dels 
governants. 
 
La protesta situava al Parlament al centre de la discussió política intentant evitar que 
es converteixi en un pur executor dels dictats de la Troika i institucions no triades 
democràticament. 
 
Per tot això, des del grup Candidatura d’Unitat Popular Poble actiu (CUP Poble Actiu 
CUP-PA) a la Diputació de Barcelona sol·licita al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Rebutjar la decisió del Tribunal Suprem. 
 

SEGON. Donar suport als condemnats i instar a totes les institucions implicades a 
evitar l’ingrés a la presó de la totalitat d’ells. 
 

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a les persones implicades i les seves famílies, 
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Carrer de Pau Claris, 81 -
Casal Sant Jordi-, 08010 Barcelona), al Departament de Presidència (Carrer de Sant 
Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), al Ministerio de Justícia del Govern espanyol (Calle 
de la Bolsa, 8, 28012 Madrid) i als grups polítics del Parlament de Catalunya (Parc de 
la Ciutadella, 08003 Barcelona).” 
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Garcia Ripoll (Entesa). 
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Per part de la CUP la presentarà la 
portaveu del Grup CUP-PA, senyora Rovira, però em diuen que hi ha una esmena 
per part d’Esquerra, per tant, si li sembla, senyora Rovira, li donem al portaveu del 
Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, senyor Fàbrega, la 
paraula perquè exposi l’esmena, així tots els grups la coneixem. Té la paraula.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Fent cas del que deia la Diputada Díaz, 
presentem esmena. L’esmena seria al primer paràgraf on parla de “Pressupostos 
antisocials del Govern d’Artur Mas”, ho deixaríem en “Pressupostos del Govern Mas”, 
la paraula “antisocial” la trauríem. Al tercer paràgraf, on diu “aquesta resolució 
s’emmarca dins d’una campanya profunda de criminalització”, Esquerra proposa que 
aquesta resolució es pot interpretar com una campanya de criminalització. Pel que fa 
als acords, el primer punt de l’acord, que diu “rebutjar la decisió del Tribunal Suprem”, 
l’esmena seria “manifestar la nostra disconformitat amb el Tribunal Suprem”.  
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Tot seguit intervé la portaveu del Grup CUP-PA, senyora Rovira, qui diu: En primer 
lloc dir que ja ho havíem parlat just abans d’entrar en el plenari, que sí que acceptem 
les esmenes després d’haver-ho parlat amb diferents persones que estan implicades. 
Sí que acceptem les esmenes que s’han proposat. I, en segon lloc, explicar perquè 
avui presentem aquesta proposició aquí a la Diputació, de la mateixa manera que ho 
vam intentar fer a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la mateixa manera que la 
setmana passada també la vam entrar per la propera Comissió a l’Ajuntament de 
Barcelona. Hem decidit presentar-la en tots aquells òrgans on la CUP-Poble actiu hi té 
representació. Així doncs, nosaltres presentem aquesta moció i sol·licitem la seva 
aprovació perquè entenem que des de la totalitat de les administracions, també des de 
la Diputació, hem d’adquirir compromís en defensa dels drets de manifestació i de 
reunió de totes les persones. Hem de recordar que els fets provats de la Sentència del 
Tribunal Suprem per la condemna d’aquestes 8 persones no inclouen en cap cas cap 
fet violent. De fet, ara citaré dos exemples dels diferents expedients: per exemple, 
“Francisco José López Cobos. se interpuso con los brazos en cruz ante los 
parlamentarios en un momento dado, no consta que les escupiera, siguió al Diputado 
autonómico Sr. López Tena con las manos alzadas gritando las consignas de la 
reunión. Ángel Alberguillos Alguacil siguió algún momento al Sr. López Tena con los 
brazos en alto, moviendo las manos, coreando consignas de la manifestación. No 
consta que lo hubiera empujado”. I així fins a 8 persones condemnades. El fet més 
greu es tracta de tacar la gavardina de la Sra. Tura. Creieu realment els diferents 
grups polítics que esteu aquí que aquests fets són mereixedors de 3 anys de presó? 
Des de la CUP-Poble Actiu creiem fermament que no. De fet, creiem que aquestes 
persones, que van ser absoltes en primera instància, no se’ls ha castigat pel que han 
fet, sinó pel que són: persones que pertanyen als moviments socials, inconformistes i 
de dissidència política. Podem dir que és una aplicació de manual del dret penal de 
l’enemic. Una aplicació del dret penal d’autor, aquell dret penal que durant el 
franquisme condemnava gais, condemnava independentistes, condemnava també 
socialistes, comunistes, anarquistes i no pel que havien fet sinó pel que eren. 
Precisament el que són aquestes persones i que també nosaltres ens considerem que 
ho som. Que som persones contràries al règim, contràries a la versió oficial de la vida 
que se’ns imposa i crítics amb el nostre entorn. La llibertat d’expressió, la llibertat de 
manifestació, encara que sigui amb la confrontació directa i sempre de manera 
pacífica, com és el cas, és i ha de ser una dret nuclear en qualsevol estat que es digui 
o que es vulgui dir democràtic. Perquè, en cas contrari, la participació política es 
reduiria a votar un cop cada quatre anys i, com ja sabeu, a la CUP-Poble Actiu això no 
ens agrada, i a molts moviments socials i altres partits esperem que tampoc. Aquesta 
Sentència del Tribunal Suprem espanyol, amb un alt contingut polític, té una finalitat 
molt clara: atemorir la població amb les possibilitats de ser empresonat pel simple fet 
d’anar a una manifestació, encara que no siguis partícip de cap fet violent. És una 
manera barroera de limitar, mitjançant la por, el dret a la manifestació que tots i totes 
tenim. És per això que des de la Diputació de Barcelona ens hem de posicionar a favor 
d’aquells que tenen la protesta com a únic mecanisme de participació política i real; 
d’aquests que no tenen grans lobbies de mitjans de comunicació darrera, com molts 
d’aquí teniu. El nostre posicionament no pot ser un altre que instar les institucions que 
correspongui, en el moment processal que correspongui, a evitar l’ingrés a presó 
d’aquestes persones per tots els mitjans.  
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A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Reiterar-li que en aquests moments jo no sé quina moció defenso o em posiciono 
perquè no sé exactament el que diu la nova moció, més enllà que sembla que el 
primer dels acords no és rebutjar la decisió sinó és dir que no estic d’acord o no sé 
exactament quina és. Per tant, ja sé que som reiteratius, perquè s’ha dit aquí, però jo 
crec que hem de buscar un format que permeti que el debat estigui basat amb l’escrit 
que es presenta i no en unes mocions constantment esmenades in voce, que sí que es 
pot fer, però que ha de ser una excepció. I dit això, jo vull tornar a l’inici d’aquest 
plenari en el qual vostè, de forma molt encertada, s’ha solidaritzat en nom de les 
dones per una agressió verbal, o a través de missatges o insults, que s’ha produïts a 
determinades formacions o persones que es dediquen a la política. Ho ha fet en nom 
de les dones, jo li dic que m’apunti també en aquest club perquè nosaltres, des del 
nostre Grup, rebutgem qualsevol agressió física o verbal de qualsevol persona, sigui 
polític o no, envers la llibertat d’expressió. Llibertat d’expressió de la qual no participen 
alguns membres de la CUP, perquè jo mateix he sigut agredit verbalment, en forma 
d’escopinada. I dic verbalment perquè surt de la boca també. Perquè eren un grup 
bastant més nombrós que no pas era jo; perquè saben que “cuando Dios ayuda a los 
malos cuando son más que a los buenos”, i en aquell moment ells eren molta colla i 
nosaltres només érem dos, una companya de Badalona i jo i es van permetre el luxe 
d’escopir-nos, fent ús de la seva llibertat d’expressió verbal. Aquesta és una moció en 
què, tal i com estava redactada, era la mort o intenta ser la mort de la separació de 
poders; una moció que està encaminada a rebutjar les decisions del Tribunal Suprem, 
“yo soy la ley”, per tant ens carreguem la justícia; una moció que diu que és lícit, diu la 
moció que estaven allà “encerclant el Parlament”, és a dir, fan ostentació d’això; un 
Parlament que després, per altra banda, el defineixen com la sacrosanta institució de 
Catalunya d’on emana, diuen ara, la voluntat del poble i, per tant, és el súmmum, però 
en aquells moments no ho era perquè atacaven amb tota la legitimació, segons diu 
aquí, un dret a la protesta davant dels responsables de la crisi i de denúncia 
democràtica dels incompliments electorals dels governants als quals ara els donen 
suport i formen part del seu Govern. Ara la cosa ja ha canviat, perquè ara es veu que 
hi ha setmanada, els principis han canviat i ara són els principis de mes quan un mira 
la nòmina, si li han ingressat. Per tant, els principis han canviat. “Yo tengo mis 
principios y si no le gustan tengo otros”. Per tant, entenc que és una moció destinada a 
justificar el que es pugui pressionar els tribunals de justícia, es passa de ser una punta 
de llança per la criminalització, a ser una punta de llança contra els tribunals de 
justícia. I es passa d’un “quítate tu que me pongo yo” per fer veure que aquí es té dret 
a tot però els drets només estan d’una banda. És a dir, jo tinc estómac per defensar 
qualsevol persona de la CUP que sigui agredida, jo sí que tinc estómac. Alguns no 
tenen estómac per presidir una taula amb una membre del PP, jo sí que hi tinc 
estómac per defensar qualsevol persona, sigui de la CUP o no sigui de la CUP. I, per 
tant, entenent que la democràcia ha d’estar basada en la separació de poders, amb un 
poder legislatiu, amb un poder executiu i amb un poder de justícia, i aquesta moció va 
encaminada a carregar-se aquests tres poders, nosaltres votarem en contra.  
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania, senyor Tovar, qui diu: “Efectivamente, el 17 de marzo de 2015 el 
Tribunal Supremo casó una sentencia de la Audiencia Nacional como consecuencia de 
unos recursos planteados, unos recursos de casación planteados por el Ministerio 
Fiscal, la Generalitat de Catalunya y el Parlament de Catalunya. En la Sentencia, el 
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ponente argumentaba, y leo, “a nuestro juicio, la sentencia de instancia incurre en un 
patente error a la hora de solucionar el conflicto surgido por la convergencia de bienes 
jurídicos constitucionalmente protegibles. Este error está originado por un llamativo 
desenfoque acerca del rango axiológico de los valores constitucionales en juego. A él 
contribuye, sin duda, la cita de precedentes constitucionales descontextualizados que 
con efecto inevitable separa el analista de las técnicas de balanceo exigidas por 
nuestro sistema constitucional. Y es que la colisión entre principios y valores 
constitucionales, en el presente caso la libertad de expresión y el derecho de reunión, 
colisionaban con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus 
legítimos representantes en el órgano legislativo. No puede ser contemplada como 
una patológica colisión, sino como una realidad necesitada de un juicio ponderativo 
que defina el alcance de los derechos en conflicto”. Finalizaba diciendo el ponente que 
“delimitar derechos, precisar su significado, exige resolver las tensiones derivadas de 
su respectiva convergencia, mediante una dosificación que, en la medida de lo posible, 
no imponga sacrificios gratuitos de unos frente a otros. La sentencia de instancia, sin 
embargo, altera las claves constitucionales que han de presidir la tarea jurisdiccional 
de ponderación”. Pues bien, esta decisión del Tribunal Supremo conllevó a la posterior 
condena de los acusados por delito contra las instituciones del Estado tipificado en el 
artículo 498 del Código Penal. A raíz de esta sentencia se produjeron algunas 
reacciones y quiero recordar, por ejemplo, la del Consejero de Presidencia en aquellos 
momentos, hoy diputado español, Francesc Homs, que expresó que la sentencia 
concuerda con el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña. Frente a esta 
decisión judicial, los condenados exploraron la posibilidad de acudir en amparo al 
Tribunal Constitucional y, en su caso, acudir al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, además de solicitar el indulto. Por tanto, los condenados han podido utilizar 
el sistema de garantías que ofrece el estado de derecho en defensa de sus legítimos 
intereses. En esta moción ustedes solicitaban antes que rechazáramos la sentencia, 
ahora que mostremos la disconformidad, y lo están solicitando a una institución 
democrática y a unos diputados y diputadas que somos representantes públicos y que, 
además, como demócratas estamos obligados a respetar las decisiones de los 
órganos judiciales. Y las tenemos que aceptar y acatar, aunque no las compartamos. 
Como bien ha dicho el diputado Riera, se trata de un principio básico que lo que 
pretende es garantizar la separación de poderes. Sin entrar a valorar los pormenores 
de los actos que en este caso de condenan, desde Ciudadanos lamentamos que la 
situación haya tenido este desenlace. Pero en un sistema garantista de los derechos 
de los procesados en causas penales como es el nuestro, no cabe más que la 
aceptación de la resolución judicial. También consideramos que, por suerte, en 
España personas y entidades pueden libremente ejercer su derecho a manifestación y 
a protesta pacífica, por tanto, sin entrar en colisión con otros derechos fundamentales. 
No obstante, también nos gustaría, sin establecer un paralelismo directo con este 
caso, manifestar nuestro posicionamiento de rechazo de la Ley de seguridad 
ciudadana, denominada “Ley mordaza”, pues consideramos que es un error y es un 
paso atrás en la división de poderes también, que precisamente, esta ley pretenda 
sustraer del ámbito jurisdiccional y enmarcarlo en el ámbito administrativo los actos 
derivados del ejercicio del derecho de reunión, manifestación o de libertad de 
expresión. Los problemas aparecen cuando la reivindicación de una causa justa por 
las formas entra en conflicto con las normas de convivencia, con otros derechos 
fundamentales de los ciudadanos o con el respeto a la autoridad. Y esto es lo que 
sucedió en el caso de los manifestantes de Aturem el Parlament. Sin embargo, 
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entendemos que esta moción se presente en este momento, en que debido a pactos 
políticos antinatura y devoluciones de favores, la Generalitat se retira como acusación 
de causas parecidas en casos de violencia antisistema. Pero como nosotros no 
debemos favores a nadie, votaremos en contra de esta moción.”  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Jo crec que el 
debat sobre la separació de poders potser no és avui el dia ni aquesta és la moció per 
fer-lo, però el podríem fer, estaríem disposats a fer-lo i, en tot cas, tampoc és el debat 
avui sobre estrictament els fets del Parlament. Jo crec que a ningú se li escapa, tots 
tenim la imatge al cap de diputats i diputades entrant al Parlament, de cops, de crits, 
de carreres, tots i totes tenim aquesta imatge al cap, però de fet avui tampoc estem 
parlant estrictament d’això. Estem parlant, en definitiva, que hi ha uns joves amb una 
condemna injusta i una voluntat de criminalitzar uns moviments socials. Nosaltres, el 
nostre grup anterior al Parlament, Iniciativa i Esquerra Unida, ja vam dir a la mesa del 
Parlament, vam ser, de fet, els únics que ho vam plantejar, que no corresponia fer un 
recurs per part del Parlament en aquell moment i vam protestar i, per tant, en aquests 
moments creiem que tot el procediment que s’ha fet a posteriori és un procediment 
injust, que busca criminalitzar uns col·lectius, que busca criminalitzar uns joves de 
manera injusta i, per tant, nosaltres no creiem que sigui el procediment ni que sigui 
l’oportú que li toca fer al Parlament de Catalunya i, malauradament, ara està en unes 
instàncies de difícil solució. Avui els condemnats i les condemnades ens estan 
demanant màxim consens polític, ens ho estan dient, per tant agraïm que hi hagi 
possibilitats de posar-nos d’acord diversos grups. Nosaltres acceptàvem la moció tal i 
com l’havia formulat la CUP. En aquest cas també acceptem i votarem a favor de la 
moció tal i com ha quedat formulada un cop s’han hagut de fer aquestes modificacions. 
Hi havia un antic militant del PSUC que em deia “Arnau, la política es psicomotricidad”. 
En aquest Ple, per una mica de psicomotricitat tampoc ens passa res, per tant, 
entenem les esmenes, entenem que es faci així i votem a favor, sobretot perquè avui 
és el que se’ns està demanant i perquè des del minut 1 ja vam dir que un cop les 
persones agredides van dir que no volien declarar, això ha quedat en una voluntat de 
criminalització que no correspon i que és absolutament injusta.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: No sé si hem de tenir psicomotricitat, 
però el que sí que tenim és una setmana des de la Junta de portaveus fins que se 
celebra el Ple i no sé per què sempre les esmenes ens arriben a l’últim moment. Dec 
ser l’única babau que uns dies abans intenta, amb aquesta democràcia participativa de 
què parlem, intento compartir amb tothom què passa amb les mocions, però veig que 
no ens en sortim. Però de tota manera, anant al gra, nosaltres també volíem aprofitar 
aquesta moció, no sé si l’encerto coincidint o no, però volíem aprofitar per subscriure 
absolutament les paraules de la presidenta en començar el Ple, perquè nosaltres, 
efectivament, condemnem de manera molt rotunda qualsevol tipus de violència, també 
la violència verbal cap a les diputades i representants de la CUP, com també, i ara 
molt bé em recordava també la diputada Anna del Frago, es va produir justament una 
setmana abans dels fets del Parlament, amb alcaldes i alcaldesses que en aquell 
moment es constituïen al juny del 2011 ajuntaments catalans, on molts també van 
sentir, com a mínim, una certa violència verbal, i per tant, crec que és el moment 
també de recordar tot això. D’aquestes violències en un cas no són violències verbals i 
en altres és simplement una taca a la gavardina, sinó que són violències verbals i una 
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mica més. Dit això, nosaltres, d’entrada, com estem en contra de qualsevol violència i 
per suposat també estem en contra de rebutjar decisions d’alts tribunals, pensàvem 
votar en contra, simplement per aquestes raons. És cert que això s’ha canviat i ara el 
que es fa no és ja un rebuig de la decisió, sinó mostrar una disconformitat. Però 
nosaltres ara estem disconformes en què els Pressupostos del Govern d’Artur Mas no 
siguin antisocials i amb aquesta esmena que retira aquest adjectiu d’antisocials no ens 
queda més remei que votar en contra.  
 
Intervé de nou el senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: Si el problema són “antisocials”, 
introdueixo una altra esmena: el traiem, no hi ha problema. Perquè jo crec que la 
qüestió de fons, i per tant jo demanaria el suport del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, del Grup Socialista, si és que creuen que realment, primer, el que diem és 
que estem disconformes amb una sentència i devem tindre el dret d’estar en 
disconformitat amb una sentència judicial, podem tenir el dret tots els ciutadans 
d’aquest país i, sobretot, per la desproporcionalitat de la sentència. Tots estem en 
contra de la impunitat i, per tant, nosaltres defensem que impunement no es pot anar 
allà i agredir un parlamentari o tirar-li pintura vermella sobre la seva jaqueta, estem 
d’acord. Com també estem d’acord que els ciutadans tenen tot el dret de poder-se 
manifestar davant de qualsevol Parlament del món, només faltaria. El Parlament deu 
ser el màxim lloc d’expressió de la democràcia en qualsevol país. I, per tant, hem vist 
com hi ha hagut canvis de govern gràcies a que la gent ha anat davant del Parlament i 
no s’ha mogut. Per tant, el dret a la llibertat d’expressió i al pronunciament polític i a la 
defensa dels seus ideals davant d’un Parlament és absolutament lícit. No estem 
d’acord, evidentment, a defensar la impunitat, que es pugui fer el que calgui, però sí 
que entenem, i segurament hi estaran d’acord molts de vostès, és que la sentència és 
absolutament desproporcionada: 8 persones sentenciades a 3 anys de presó pels fets 
de davant del Parlament. I a sobre veiem que el fiscal ha demanat l’indult i ha demanat 
a la mesa del Parlament si està d’acord o no que s’indulti i que la mesa del Parlament 
no ha mostrat cap mena de rebuig a que s’indultin les 8 persones condemnades. Fixin-
se, el mateix fiscal ho demana, per tant, estem davant d’una sentència 
desproporcionada, jo crec que aquesta moció és interessant que tingui el suport 
d’aquesta institució perquè sinó podem sortir avui amb què la Diputació de Barcelona 
rebutja que hi ha una sentència desproporcionada i així tenim el dret a poder-ho dir i 
que afecta a 8 ciutadans que tinguin 3 anys de presó.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Justament nosaltres anunciem que votarem en contra. I votarem 
en contra no per tota la part que suposa el possible perill de la integritat física dels 
diputats i diputades aquell dia, que sembla evident que en algun moment va haver-hi 
violència verbal, com a mínim, sinó per la major, pel fet d’impedir que els principals 
representants dels ciutadans del país, que som tots, poguessin entrar al Parlament de 
Catalunya a legislar, a resoldre problemes dels ciutadans, a incorporar a la vida diària 
dels ciutadans accions que els propis ciutadans fan a través dels seus parlamentaris, 
que són els representants de tots ells. Per tant, la proporció de la sentència ens 
preocupa, però sobretot ens preocupa la proporció del fet de no poder reunir els 
parlamentaris, representants dels ciutadans. Per altra banda, i es deia en una de les 
intervencions, ni el Parlament de Catalunya, ni la Generalitat s’han oposat en cap 
moment a la petició d’indult, per tant l’indult encara és possible i és veritat que està en 
mans del Govern de l’Estat espanyol. Per tant, d’aquesta condemna de 8 ciutadans, 
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encara hi ha el recurs de l’indult que és l’Estat qui l’ha de resoldre, però per altra 
banda i la nostra explicació de vot és el fet de l’absoluta incoherència que els 
ciutadans impedeixin actuar els representants dels ciutadans en un espai que està 
pensat justament per resoldre els problemes dels ciutadans.  
 
Intervé de nou el senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: Si em permet, presidenta, 
reitero que el Grup Socialista ha manifestat, tots l’hem sentit, que no estan d’acord 
amb l’esmena presentada per Esquerra respecte el primer paràgraf, quan diem 
“pressupostos antisocials”. Per nosaltres no tenim cap problema, si a la CUP li sembla 
bé i a Entesa li sembla bé, a mantenir la paraula “Pressupostos antisocials” sempre i 
quan el Grup Socialista doni recolzament a aquesta moció.  
 
Intervé de nou la senyora Rovira (CUP-PA), qui diu: A nosaltres ens sembla bé que hi 
hagi la paraula “antisocials”. Tothom sap que els Pressupostos que va aprovar Artur 
Mas en aquell moment eren antisocials, nosaltres ho tornàvem a posar per remarcar-
ho. En tot cas, esperem a veure què fa el PSC i després m’agradaria contestar 
algunes de les intervencions.  
 
Intervé de nou la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: No sé perquè l’han retirat. No sé 
per què el Grup d’Esquerra li demana al grup de la CUP que la retiri, a més a més, 
s’avé a retirar-la i resulta que, finalment, estan d’acord. Això és una mica incongruent, 
que ens ho expliquin. Jo els dies dels Plens arribo aquí a les 10 del matí. Tinc total 
disponibilitat, si tant d’interès tenen a que votem mocions, a escoltar les possibles 
esmenes, estudiar-les i a més fem una reunió de Grup prèvia i poder decidir. Nosaltres 
ja hem decidit quan ens hem trobat, perquè la nostra és una democràcia participativa, 
també del Grup, on hem decidit que votaríem en contra. Suposo que la suma no ha 
donat per aprovar-la, ja que en s contrari no tindrien tant d’interès en què el Grup del 
PSC sumés els vots per poder aprovar-la, però finalment, veiem que l’aritmètica, d’això 
sí que en sabem, de sumar, no dóna i, per tant, a partir d’aquí, poden introduir-la, 
poden retirar-la. La nostra posició ara mateix és de vot negatiu a aquesta moció.  
 
Intervé de nou la senyora Rovira (CUP-PA), qui diu: Hem vist un gran exemple de 
demagògia per part de la senyora del PSC. No hagués estat massa difícil dir des d’un 
principi que no estan disposats a votar a favor d’una proposició que dóna suport a les 
encausades per manifestar-se legítimament davant del Parlament. Perquè vull 
recordar-li també al senyor Cañizares que l’acció d’encerclar el Parlament va suposar 
l’exercici del dret a la protesta davant dels responsables de la crisi i de la denúncia 
democràtica dels incompliments electorals dels governants i de la flagrant corrupció 
que es començava a destapar en aquell aleshores. La protesta es va situar al 
Parlament, al centre de la discussió política, intentant evitar que s’aprovessin uns 
Pressupostos que representaven ser un pur executor dels dictats de la Troika i de les 
institucions que ningú ha triat democràticament. Per tant, vostès no parlin de 
democràcia al parlar de les reivindicacions que hi van haver davant d’aquest 
Parlament. D’altra banda, per contestar altres qüestions, simplement, senyor Riera, jo 
li agrairia que llegís què vol dir feminisme, què vol dir violències masclistes i a partir 
d’aquí poguéssim tenir un debat realment sincer sobre les diferents posicions perquè 
crec que ara mateix no sap el que vol dir una violència masclista. D’altra banda, 
també, li vull recordar el que són les violències, i també li recomanaria que llegís sobre 
més conceptes, més enllà de la violència física: la violència psicològica també és 
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violència, no arribar a final de mes, com bé diuen totes les companyes quan sortim al 
carrer, també és violència. Hi ha molts altres tipus de violència que el seu partit s’ha 
encarregat de posar sobre la taula i de fer entrar a totes les llars de les persones 
d’aquest país i que són els Països Catalans. I, d’altra banda, ja per acabar, dir que ens 
hagués agradat molt que aquesta proposició s’aprovés. Ens hagués agradat a 
nosaltres, però també li hagués agradat a tota la gent que vam sortir a manifestar-nos 
en contra d’uns Pressupostos que eren totalment injustos. També creiem que 
aquestes persones no es mereixen anar 3 anys a presó, jo els agrairia que pensessin 
què són 3 anys de presó per anar a una manifestació, a una gent que se l’està jutjant 
com en el franquisme, pel que són i no pel que van fer. I per tant, allà vosaltres amb 
les vostres consciències i a veure si podeu tornar als vostres municipis a treballar amb 
els diferents moviments dels vostres municipis.  
 
Intervé de nou el senyor Riera (PP), qui diu: Per ser molt breu, perquè m’han donat 
una lliçó de violència. Jo no sóc un professional de violència, com altres i, per tant, no 
puc donar lliçons de violència, ho sento. Però violència deu ser tirar-li una espardenya 
pudenta al Rodrigo Rato i després al Jordi Pujol portar-lo com si anés a inaugurar 
l’hemicicle. Això deu ser violència, no? A un espardenya i a l’altre acompanyar-lo un 
membre de la CUP com si anés a inaugurar l’hemicicle. No tenim res més a dir, hem 
votat en contra i ja n’hi ha prou.  
 
Intervé de nou el senyor Tovar (C’s), qui diu: “Simplemente comentar que a todos nos 
parece la condena de 3 años un poco exagerada. La verdad es que nosotros 
consideramos que si ustedes la moción la hubiesen enfocado para defender los 
derechos de los procesados, encausados y condenados y habernos adherido a la 
petición de indulto o a algún mecanismo similar, quizá lo hubiéramos podido apoyar, 
pero claro, es que la moción no defiende los intereses de los acusados, sino que lo 
que hace es poner en cuestión una resolución judicial.”  
 
Intervé de nou la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Anar una mica en la línia de la 
darrera intervenció, que se m’ha passat abans amb tanta passió que li posem a les 
coses. Primer, se m’ha acusat de demagoga. La veritat és que la demagògia no està 
en el meu vocabulari. Podem estar d’acord amb el que dic o no, però jo demagoga, no. 
Segon, la moció diu una cosa i després ens expliquen una altra. Si realment és una 
condemna desproporcionada, nosaltres això ho podem estudiar i ho podem votar, però 
és que la moció no diu en cap moment això. I per tant, igual amb una mica de temps, i 
treballant les coses tots plegats, podríem haver coincidit amb un redactat que anés 
molt més alineat. Ara, el que diu no és això i, per tant, nosaltres no li podem donar 
suport.  
 
Intervé de nou el senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: En tot cas, buscàvem amb tota 
la bona fe del món el màxim de suport possible. Per tant, si el problema era una 
paraula, no hi havia cap mena de problema a reconsiderar. Finalment hem vist que 
aquesta no era la qüestió, una paraula més o una paraula menys, senyora Díaz, sinó 
que vostès ja venien amb què no estaven d’acord amb la moció, que és absolutament 
lícit. Sí que entenem que per a aquestes 8 persones que han estat condemnades a 3 
anys de presó és absolutament desproporcionat. La moció va, jo crec, en aquest sentit 
i per això Esquerra ha intentat in voce aquest matí negociar-la amb la CUP, qualsevol 
grup polític tenia temps també per negociar-ho i hem de recordar que també forma part 
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dels debats en un plenari que pugui haver-hi modificacions en les mocions, com també 
hem vist com moltes vegades s’han presentat mocions d’urgència d’última hora per 
part de qualsevol grup, entre ells també el Grup socialista, i que n’hem tingut 
coneixement en aquell mateix moment i segurament n’haguéssim tingut ganes de tenir 
coneixement abans. Forma part del joc democràtic d’un plenari de les nostres 
característiques, per tant, només era això el que volia manifestar.  
 
Intervé tot seguit el senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Serveix la intervenció de 
la diputada de la CUP per reiterar el que jo estava dient. En aquell Ple s’havia de 
discutir els Pressupostos del país, de Catalunya, els diputats i diputades tenien dret a 
votar una cosa o altra, eren els representants dels ciutadans i, per tant, el fet d’impedir 
l’arribada dels representants dels ciutadans per debatre quelcom tan important com el 
Pressupost era un impediment que impedia i que estava provocant un mal 
funcionament de la democràcia tal i com l’entenem. Una altra cosa és que l’entenguem 
d’una altra manera. Per tant, reitero el que havíem dit.  
 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Passem a la votació. Entenem que els 
posicionaments han estat establerts. Molt breument dóna la paraula a la senyora 
Rovira (CUP-PA), qui diu: Només pel PSC, que hi ha hagut una setmana per fer 
esmenes, que estàvem obertes i que no hem rebut cap esmena i, per tant, haguéssiu 
tingut la possibilitat de modificar el text.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
grups polítics de Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Entesa 
(6) i CUP - Poble Actiu (3) i el vot en contra dels Grups Convergència i Unió (13), Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), Partit Popular (3) i 
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3), sent el resultat definitiu de 20 vots a favor i 
28 vots en contra. 
 
7.- Moció que presenta el Grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía de la 
Diputació de Barcelona, per al desenvolupament d’un Protocol Educatiu contra 
la Transfòbia i l’Assetjament escolar per la identitat de gènere.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: el Grup Ciutadans havia presentat 
també aquesta moció en relació amb el desenvolupament d’un protocol educatiu 
contra la transfòbia i l’assetjament escolar per la identitat de gènere, però la retiren en 
pro que s’aprovi per màxim consens la següent moció que presenten diversos partits. 
 
 8.- Moció que presenten els Grups Entesa, Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés i Ciutadans – Partido de la Ciudadania de la 
Diputació de Barcelona, per a la implantació de Plans i Polítiques Locals 
d’eradicació de l’assetjament escolar, l’homofòbia i la transfòbia als centres 
educatius i espais juvenils. 
 
“Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 14/2010 dels drets i 
oportunitats de la infància i la adolescència. 
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Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la llei 11/2014 per garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres e intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia 
Atès que aquesta llei estableix un règim d’infraccions i sancions per fer front a 
comportaments i accions de caire homòfob. 
 
Atès que la llei en els seus articles 5,6,10 i 11 mandat a les administracions públiques 
de Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa. 
 
Atesa l’aprovació al Congrés dels diputats del la llei 8/2015 per la protecció a la 
infància i la adolescència, que juntament amb la Convenció dels drets dels infants de 
NNUU reconeix que tot menor té dret a que el seu interès superior sigui valorat i 
considerat en totes les accions i decisions que li concerneixin. 
 
Atès que aquesta última exposa a més que es tingui en compte la preservació del lliure 
desenvolupament de la seva personalitat, punt que també es recull a l’article 10 de la 
Constitució espanyola. 
 
Atès que tant la llei 14/2010 i la llei 11/2014 manquen de disposicions reglamentàries 
desenvolupades per fer efectives les lleis i evitar així els casos d’assetjament escolar a 
menors trans i joves amb identitats i expressions sexuals i de gènere diverses. 
 
Atès que un dels objectius de la Diputació de Barcelona en aquest mandat és el 
“foment de polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats” 
tal i com està definit al Pla d’actuació de mandat 2016-2019, i atès el compromís de la 
Diputació de Barcelona amb la defensa de les llibertats pel que fa a les diversitats 
sexuals i de gènere. 
 
ACORDS 
 
1. Instar la Generalitat de Catalunya, a través de la Diputació de Barcelona a que 

desenvolupi els reglaments pertinents per aplicar les lleis 14/2010 i 11/2014, 
aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini els recursos suficients perquè 
puguin desenvolupar-se de manera efectiva.  

 
2. Continuar desenvolupant una estratègia d’actuació i suport a l’actuació dels agents 

locals en la línia del reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, que tingui 
com un des seus objectius la prevenció de l’assetjament als centres educatius, 
espais de lleure educatiu i espais juvenils. 

 
3. Fer efectius els acords presos en sessió plenària del 26 de febrer de 2015 

d’aquesta Corporació, de desplegament de la Llei contra l’homofòbia i, en concret, 
el que diu que “La Diputació de Barcelona assessorarà a tots els municipis de la 
seva demarcació per la implementació de la llei, i oferirà formació als funcionaris, 
treballadors i professionals a qui afecta la llei 11/2014. Aquesta implementació s’ha 
de fer d’acord amb les entitats LGTBI impulsores de la llei”. 

 
4. Continuar mantenint accions d’acompanyament a menors i joves que pateixin 

discriminació o que es troben en risc de discriminació per raó de diversitat sexual i 
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de gènere, protocol·litzant les accions pertinents sempre que es tinguin en compte 
els assessoraments i les aportacions de les diverses entitats referents en aquesta 
matèria així com promoure per a tal fi la cooperació entre els ens educatius de la 
demarcació.  

 
5. Continuar fomentant polítiques socials orientades a la cohesió i a la reducció de les 

desigualtats, preveient una línia de recursos econòmics i tècnics específics en el 
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona de 2017 per a promoure 
programes i accions de coeducació als centres educatius, espais i entitats juvenils, i 
centres educatius del lleure, en consonància amb els plans i polítiques locals que 
s’estiguin implementant per la eradicació de l’homofòbia i la transfòbia.” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu que presentarà la moció, en primer lloc com 
a proponent, la senyora Pérez (Entesa), però la senyora Sierra, portaveu del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadania, diu que han quedat que la presentaria ella. Per 
això, la presidenta li dóna la paraula i la senyora Sierra diu: En primer lloc volia agrair 
l’esforç de la senyora Laura Pérez, tot i que ella no és la portaveu del grup Entesa, 
però som companyes a l’Ajuntament de Barcelona i la seva intervenció ha estat 
absolutament fonamental per arribar a aquest acord, i donat que ella és una persona 
molt, molt ocupada, doncs, doble agraïment per l’esforç que ha fet perquè això pugui 
ser una moció consensuada, perquè és molt important que tots els partits polítics 
anem plegats per lluitar contra els dos grans problemes que tracta aquesta moció: 
d’una banda, l’assetjament escolar i, d’altra banda, la trans i l’homofòbia. Segons un 
estudi de l’Instituto de Inovación Educativa, el 23% dels nens espanyols pateixen 
assetjament; segons la Generalitat la xifra és del 10%. Diguem que no ens semblen 
uns estudis gaire rigorosos aquests de la Generalitat i, realment, la xifra del 10% és 
molt poc creïble. 
 
En el cas concret d’homosexuals i transgèneres, les dades que he vist són que més 
del 55% d’aquest alumnes pateixen un assetjament físic o psíquic o ambdues coses. 
Tot això malgrat que el 2014 al Parlament de Catalunya es va aprovar una llei per 
garantir els drets a lesbianes, gays, bisexuals, transsexuals, intersexuals... tothom ho 
va celebrar molt, es van fer moltes, moltes fotos i va sortir en tots els titulars, però la 
realitat és que, més d’un anys després, justament ahir va haver una manifestació a la 
Plaça Sant Jaume per demanar que es fes efectiva aquesta llei i és va fer de forma 
unitària totes les plataformes i associacions LGTBI perquè la realitat és que no hi ha ni 
disposició ni pressupost. Amb la qual cosa aquesta llei, que va servir per sortir als 
mitjans i per fer-se fotos, s’ha quedat en paper mullat. 
 
Pel que fa al tema de l’assetjament escolar, la Generalitat té dos protocols i també té 
un pla de convivència. Jo això, després de 20 anys donant classes, ho he sabut 
aquests dies perquè he estat investigant sobre el tema; perquè la realitat és que jo he 
passat per diferents instituts i mai a la vida he vist cap mena de protocol, ni cap mena 
de pla de convivència, ni res de res, més enllà potser de tutories i buscar centres per 
fer alumnes mediadors, però eren coses que tenen més a veure amb les dinàmiques 
pròpies dels centres que no pas amb una política planificada des de la Generalitat. 
 
El que tenim a les escoles i als instituts els darrers anys són professors treballant més 
hores, amb unes ràtios més elevades, per menys diners, perquè les retallades no són 
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gratuïtes, és a dir, amb menys no es pot fer igual. Si que es poden fer, com fa la 
senyora Rigau, o com feia, presentar un paper i dir: mireu, mireu, que és que hem 
baixat l’abandonament escolar. Podria explicar com funciona això, però no és el tema 
d’avui. Però la realitat és que s’ha retallat, que s’han retallat moltes coses, però entre 
d’altres coses en personal de suport, en psicopedagogs i en psicòlegs als centres, i 
s’ha retallat també en formació del professorat, amb la qual cosa ens trobem, això ho 
diu l’Associació Crisalis, que quan van als instituts, quan van als col·legis, es troben 
amb professors que no saben com tractar el cas, per exemple, dels alumnes 
transsexuals. En el cas de l’assetjament en general, escolar, potser el professorat... he 
vist unes xifres, no sé si són molt creïbles o no, o eran un poco a ojo de buen cubero, 
era d’un estudi d’un psicòleg, que deien que els professors ens enterem, més o 
menys, del 10%; potser, perquè és evident que passen moltes coses que, per anar 
absolutament al màxim de ràtios, de treballar hores, no pots estar pendent de totes les 
coses que està passant i que, moltes vegades, són en espais com menjadors o hores 
del pati. 
 
També pensem que en tots aquests estudis i en tots aquests suposats plans que es 
fan, no es tracta mai la figura de l’assetjador. Per a mi, si hi ha una persona que té un 
problema, no és la persona que és homosexual o la persona que es transgènere, qui 
té un problema real és la persona que és un assetjador. És la persona que és incapaç 
de vehicular les seves relacions sense la violència, és la persona que necessita 
canalitzar la seva frustració, la seva manca d’habilitats socials mitjançant l’assetjament 
als iguals. També s’hauria de revisar què vol dir assetjament, perquè, per exemple, la 
definició clàssica ens diu que ha de ser reiterat en el temps. Quantes bufetades es 
necessiten perquè sigui assetjament?, quants insults?, quantes vegades t’han de 
treure l’entrepà? Des del primer moment que hi ha un atac s’ha d’intervenir. Això de 
reiterat em sembla que s’ha de revisar urgentment. 
 
Dit tot això, com hem vist que tenim, teòricament, legislació vigent, hauria de servir per 
pal·liar tot això, però que no ho han fet uns suposats protocols del Departament 
d’Ensenyament que, ja he dit, jo no els he vist mai a la vida, tot i que no nego que hi 
siguin. No voldríem que aquesta moció torni a ser un brindis al sol, sinó que aquesta 
moció serveixi perquè, de veritat, comencem a treballar de forma més efectiva, 
juntament amb associacions i plataformes LGTBI, amb consells escolars, amb 
AMPAS, amb professorat i tots els partits polítics per posar fil a l’agulla, d’una banda 
per l’assetjament escolar en general i, d’altra, per acabar amb la trans i l’homofòbia.  
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Asens (Entesa). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la senyora Laura Pérez 
(Entesa), qui diu: Aquesta també és una moció, com la del Pla Hidrològic, que té un 
recorregut molt llarg, jo diria que des de Nadal que l’estaven pensant des de Ciutadans 
i, per tant, no és el portar-se uns o uns altres un èxit, sinó tirar endavant. Ens havíem 
enquistat molt en el punt del protocol, que és la paraula, el mantra que portem a debat 
en aquesta moció. Al final ens ha fet investigar, conèixer més del tema i veure com 
específicament a la Diputació podem aportar, amb idees, i podem, doncs, construir 
idees des de la Diputació específicament i jo crec que també amb l’aliança del diputat 
responsable, qui penso que també té tota aquesta bona intenció i, per tant, agrair 
l’entesa, agrair al Grup de Ciutadans. També dir que aquesta tampoc seria la nostra 
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moció, crec que és una moció de treball de consens, no seria la nostra ideal, tampoc 
ha estat la de Ciutadans, però ho hem aconseguit i, per tant, doncs, celebrar-ho. Crec 
òbviament que tenim aquests objectius conjunts i, per tant, d’aquí la importància de 
seguir avançant. 
 
Fer una reflexió una mica inicial. Crec que rarament trobarem persones a les quals, o 
al menys en aquesta sala i de la nostra edat, a les quals a les escoles els hi han 
ensenyat directament a respectar la llibertat d’expressió, d’identitat sexual i de gènere. 
Comprendre, doncs, que fins ara moltes vegades, o a la nostra generació i a les 
nostres generacions, moltes vegades ha estat relegat a la voluntat nostra de voler 
saber i conèixer més i també d’alguns professors que ja porten molts anys interessats 
en el tema i que, per tant, han treballat i sensibilitzat en el tema, però d’alguna manera 
podem dir que hem après la diversitat d’una manera intuïtiva, o d’una manera precària, 
fins i tot sense gaire eines i que això ja fa uns anys que s’està revertint i que, per tant, 
volem seguir en aquest camí i seguir avançant. I com a responsables polítics hem 
d’evitar, justament, que continuïn succeint casos d’assetjament, les conseqüències 
que tenen els casos d’assetjament, que són dramàtiques en el cas dels menors, però 
sí volíem apel·lar una mica i fem referència, jo no posaria tant el focus en l’assetjador, 
crec que no és casual que n’hi ha un assetjador, és social l’assetjament i, per tant, està 
basat molt més, és molt més complex, hauríem d’avançar en la catalogació dels 
comportaments de gènere, justament. Quan t’assignen un sexe al néixer t’has de 
comportar d’una certa manera, per dir-ho així una mica en explicació general. Crec 
que aquí hi és problema i aquí és on s’arrela l’assetjament i la persecució d’alumnes 
per la seva diferència. 
 
L’arrel, per tant, de les discriminacions és la dificultat que hi ha en la nostra societat 
d’encaixar les diferències, també les diferències de la norma social, de la manera 
d’expressar el nostre gènere, a l’hora de viure el nostre cos i, per tant, això de què 
esperem que vulgui una nena, que vulgui fer o es vulgui expressar, o un nen, al final 
és un motiu de persecució. Per això sempre parlem de violències també en plural, per 
això sempre parlo de violències en plural, l’assetjament és aquella punta de l’iceberg 
que parlem també de les violències. El que n’hi ha a l’arrel és una societat patriarcal i, 
no ens cansem de repetir, que no tolera les diferències, que tot el que se surt de la 
norma sembla una desviació i jo crec que això ja es va entenent i, per tant, les 
estratègies també en educació han d’anar per aquí, han d’anar a la col·laboració, al 
treball cooperatiu entre els múltiples actors que estan treballant en educació, buscant 
consensos, com ja s’apunta també a la moció, amb les entitats que estan treballant, 
amb el col·lectiu LGTBI, però també amb la comunitat educativa. Tenir i aprofundir en 
els diagnòstics. N’hi ha moltes actuacions i el cas de Barcelona és un, però hauríem 
de treballar en una estratègia conjunta i no només en activitats diferents de suma de 
voluntats, sinó en tenir una estratègia. Si això vol dir tenir protocols, en cap cas estem 
en contra, però han de ser protocols treballats i consensuats i, per tant, que tinguin en 
compte el benestar del menor i que siguin analitzats. També posar l’èmfasi, òbviament, 
tenim el centre; la coeducació, que és una de les grans apostes que tenim pendents 
també des de la Generalitat de Catalunya i tenir en compte l’educació formal i no 
formal, perquè els nostres joves també passen molt de temps en les activitats de lleure 
educatiu i aquí és un altre espai on ho podem treballar. 
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En definitiva, més que un protocol en concret, pensem que hem de tenir la valentia de 
desenvolupar polítiques transformadores que vagin a l’arrel de la problemàtica. Estem 
parlant de violència de gènere, estem parlant de violència pel fet de tenir una identitat 
o una sexualitat diferent a l’establerta per la norma i, per tant, el component, i em 
repeteixo, del mandat de la societat patriarcal la que fa que no n’hi hagi expressions de 
cossos diferents o que tinguem aquest problema. Per tant, posar l’èmfasi en quins 
recursos tenim com a Diputació de Barcelona, treballar en aquesta línia, promoure 
programes com diu la moció, establir també en el Catàleg de Serveis de la Diputació 
de Barcelona... 
 
I em vull donar només una llicència final perquè no acostumo a parlar, però avui ha 
sortit el tema de les violències. El que estem parlant és de violència política contra les 
dones, no estem parlant d’una altra cosa, tampoc això crec que sigui una exclusiva 
d’un partit. Portem mesos, ho estem veient en absolutament tots els partits i crec que 
aquí ens hem d’enfocar, parlar de les coses pel seu nom, ens estant jutjant a les dones 
no pel nostre discurs, sinó per la talla del pantaló i pel color de la nostra jaqueta i això 
és del que estem parlant. Llavors, en hauríem també d’unir amb aquests objectius.  
 
Intervé a continuació la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, senyora 
Sabater, qui diu: Seré molt breu perquè una mica la intervenció anava per 
contextualitzar, també perquè hem trobat que era una moció, que evidentment votarem 
a favor, però que és absolutament tècnica, no? De les lleis que hem d’aplicar i tal, però 
volíem parlar una mica del context, de l’arrel patriarcal del problema, el tema de... 
bueno, tot això que has exposat ara molt bé, per tant no m’allargo més. Sí que creiem 
que, a banda de totes aquestes mesures, cal obrir la mirada per veure que és un 
problema que té unes arrels molt més profundes i que les solucions, per tant, han de 
ser molt més profundes que les mesures que es puguin fer des dels ajuntaments o des 
de la mateixa Diputació. Que hem de plantejar el problema com una arrel de la societat 
en què vivim i, per tant, obrir mirades en el sentit que es deia de no fixar-nos només en 
l’agressor en el cas de l’assetjament escolar, que hi ha països que ja estan obrint la 
mirada cap els observadors del mètode Kiva aquest del qual s’està parlant tant, de 
Finlàndia, que s’està centrant, s’està obrint la mirada cap els observadors d’aquest 
assetjament i, per tant, una mica coresponsabilitzant tota la societat d’aquest problema 
que ens afecta a tots. No em vull allargar gaire, simplement el nostre vot a favor de la 
moció.  
 
Pren la paraula a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres molt breument, 
perquè diríem el mateix que han dit tant la diputada Sierra com la diputada Pérez, però 
no ho diríem tant bé com ho han dit elles, que ho han explicat molt bé. Simplement, 
expressar el nostre vot favorable i, també, celebrar que, finalment, s’hagi trobat el text 
i la fórmula per arribar a aquest acord i que espero que s’aprovi per unanimitat. 
  
La necessitat, això sí, de desplegar la llei, una llei que va aixecar moltes expectatives i 
que el que necessita ara és el seu desplegament, no només pel que fa al protocol, sinó 
tots els reglaments pertinents per poder aplicar les lleis. Alguns municipis també tenim 
algunes fórmules o algunes figures com és, crec que en el cas de l’Hospitalet o en el 
meu municipi, com és el tema de l’agent tutor; en qualsevol cas són recursos, que 
visiten cada dia el centres educatius i, a banda dels protocols, el que fan es copsar la 
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mirada dels adolescents, dels joves, intentar sempre prevenir i determinar qualsevol 
situació incipient d’assetjament per poder evitar-la en el futur. De manera que 
aprenguem de les bones pràctiques i, evidentment, nosaltres no només la cosignem, 
sinó que celebrem aquest acord i votem favorablement. 
 
Intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Molt breument perquè jo crec que ho han explicat 
magníficament bé. En tot cas si que el que voldria recalcar, ressaltar més ben dit, és la 
feina que jo crec que com a Diputació estem fent amb aquesta problemàtica des de la 
matèria d’Educació i també des de la matèria d’Igualtat i Ciutadania, amb bancs 
d’acció local que s’estan desenvolupant i que a nivell de consells escolars també 
veiem que molts municipis comencen a prendre accions al respecte. 
 
Per tant, evidentment, com a Esquerra, donar-hi absolutament suport. És una 
problemàtica l’assetjament escolar, aspectes d’homofòbia, de transfòbia, important al 
nostre país i, per tant, jo crec que des de l’Àrea que la nostra vicepresidenta ho està 
portant, estem fent tot un seguit d’accions de suport al món local absolutament 
interessant. Hi ha una part que, novament, a qui correspon realitzar també una tasca 
important de desplegament és al Govern de la Generalitat i de debat al Parlament de 
Catalunya. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al portaveu del Grup 
Convergència i Unió (CiU), senyor García Cañizares, qui diu: Només una qüestió 
d’ordre perquè avui com que tothom es queixa, jo em queixaré també. No sé qui va 
decidir que defensaria la senyora Sierra la moció, perquè uns dels signants, que som 
nosaltres, ho hem descobert ara mateix. Per tant una qüestió de forma, perquè tothom 
es queixa i només faltaria que jo no em queixés avui al plenari. Perquè, evidentment, 
després de la intervenció de la senyora Sierra hi ha coses que tinc que matisar, que 
sent signants de la moció no hauria de fer, però en tot cas matisar que hi ha un 
protocol del Departament d’Ensenyament i que sí que s’ha desplegat una part 
important de la normativa i de la llei que es va aprovar en el seu moment. En tot cas, el 
protocol és tan fàcil de trobar com anar a la plana del Departament, a la web del 
Departament d’Ensenyament, buscar-lo i el trobes, diguem que no he fet un esforç 
molt més gran. Per tant, sí que existeix. 
 
I fer, més aviat, una reflexió ja no tant en el sentit del que la moció diu i significa, que 
parla, com deia algú, de qüestions absolutament jurídiques i de defensa d’una minoria. 
La veritat és que les lleis, moltes vegades, s’han d’aprovar per defensar les minories. 
En aquest cas estem parlant d’una part de la societat que, malauradament, s’ha de 
defensar davant d’una qüestió que, primer, en principi no ha escollit, i segon, que és 
una qüestió de naixement i de tendència i llibertat sexual. Ja no és només una qüestió 
que s’hagi de tractar i la Diputació ha fet molta feina dins del Departament 
d’Ensenyament, sinó arreu dels municipis. No és una qüestió que s’hagi de focalitzar 
tant amb l’educació a les escoles i els espais de lleure, sinó a la pròpia societat. La 
societat, com s’ha comentat aquí, té una visió de les diferències rebutjadora. En 
principi, allò que és diferent, no havia de ser així, per tant és una deficiència. Per tant, 
reiterar i, evidentment, nosaltres que som signants de la moció, dir que hi estem 
absolutament d’acord i fer aquesta reflexió, la necessitat de que canviï la societat 
des de l’educació, però des del propi carrer. I acabo amb una cosa que he repetit 
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moltes vegades, algun dia ens traurem de sobre aquesta mala visió de la desigualtat 
per qüestions de gènere. S’iniciava el Ple parlant de la discriminació per raó de gènere 
a persones que es dediquen a la política i que se les insulta pel fet de ser dones, però 
passa el mateix amb altres ciutadans que són discriminats per la seva orientació 
sexual. Ho he dit moltes vegades i ho repeteixo, el dia que quan neixi un nadó i sigui 
varó, siguem capaços de posar-li roba de color rosa haurem resolt tots aquests 
prejudicis que la societat té i que si tots reflexioneu, un per un, el que estic dient, us 
adonareu que és veritat. Al moment de néixer, fins i tot els pares més lliberals i més 
socials tenen problemes per vestir el seu fill nadó de rosa si és un varó. 
 
La senyora Sierra (C’s), diu: Simplement per donar-li una explicació al senyor 
Cañizares. Ho vam decidir en un procés participatiu la senyora Laura Pérez i jo i vam 
arribar a aquest acord. És una història una mica llarga i no vull avorrir la resta del 
personal, però si vol, jo després li explico. I, simplement, dir que jo no he dit que no hi 
hagi un protocol, és que no hi ha un protocol de la Generalitat, hi ha dos i no dic els 
noms perquè són llarguíssims. El que volia reflectir és que les coses potser existeixen i 
es fan amb tota la bona voluntat del món, però després no són efectives perquè no 
arriben als centres escolars. No ho volia dir com una crítica per atacar la Generalitat, 
sinó que aquesta és la realitat que jo he viscut com a professora i que seria un altre 
debat, però hi ha molta angoixa entre el professorat perquè trobem molts casos amb 
els quals no sabem què fer, però això seria un altre debat. Simplement volia aclarir 
això. 
 
El senyor García Cañizares (CiU), diu: Només una coseta, perdoneu que sigui... Jo 
de “criada respondona” habitualment no en faig, però en tot cas una participació sense 
participants no és el millor exemple. Ja m’ho explicarà. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Deixarem aquest debat en ares d’intentar 
aprovar la moció amb el màxim consens possible. Els demano el seu vot. De fet el 
Partit Popular no ha fet posicionament de vot... a favor?. Per tant, entenc que tot el 
plenari vota a favor i els hi agraeixo moltíssim. Ens podem felicitar de la bona feina 
feta. Felicitats a tots i a totes. 
 
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 
(9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Recasens (CiU). 
 
9.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació 
i pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la 
Junta de Govern. 
 
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la Corporació i 
pels presidents delegats de les diferents Àrees, compresos entre els números 12140 al 
12890, ambdós inclosos, de l’any 2015 i de l’1 al 171, ambdós inclosos, de l’any 2016. 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: A veure, primer faríem referència al Decret 12174 
que més que fer, comentar específicament aquest Decret, que és d’una aportació 
extraordinària de la Diputació al Consorci de Collserola. Doncs bé, aquesta aportació 
entra dins d’un conveni amb una entitat financera, nosaltres el que voldríem sol·licitar 
és si ens poden fer una reunió específica sobre tots aquells convenis que tingui la 
Diputació amb bancs i fundacions que desenvolupin accions als diferents parcs 
naturals on la Diputació actua. La següent qüestió seria el 12243. Voldríem felicitar la 
Diputació pel conveni amb la Fundació Catalunya Cultura. Creiem que la Diputació ha 
d’impulsar tots aquells projectes culturals sense cap mena de dubte, creiem que 
qualsevol política econòmica que al segle XXI, en el segle del coneixement, no tingui 
en compte la cultura estarà coixa sense cap mena de dubte. Evidentment, en d’altres 
foros ja hem fet referència no únicament al desenvolupament econòmic de la cultura 
com a motor, sinó també a l’economia de les cures i de tot el que té a veure amb 
l’atenció a les persones. Recentment assistíem a una roda de premsa on hi era el 
vicepresident Castells, en referència al projecte “Reempresa”, on la Diputació de 
Barcelona aporta un milió d’euros. Bé, és un projecte d’èxit i, evidentment, des de la 
CUP-Poble Actiu estem d’acord amb tot el que signifiqui la reindustrialització del país, 
però, evidentment, considerem que, com ja hem dit anteriorment, sense la cultura i 
sense l’atenció a la cura de les persones, aquest desenvolupament econòmic local 
estarà coix. 
 
Ens han fet arribar, concretament ahir, el banc d’accions formatives de la Diputació de 
Barcelona i nosaltres, en aquest foro, el que els hi demanaríem és una sessió de 
treball per explicar aquest banc d’accions formatives, que considerem que és prou 
interessant. Si més no conèixer què és el que hi ha o deixa d’haver. 
 
Una altra consideració seria en referència al Decret 12298 que parla del protocol amb 
una dotació econòmica, protocol d’inventari municipal d’un municipi particular. 
Nosaltres enteníem que la Diputació ja tenia una plataforma per a la redacció 
d’aquests inventaris municipals i voldríem una explicació del particular. Igualment en 
relació amb el Decret 12319, demanaríem el mateix sobre el llibre d’estil de la 
Diputació. Hi ha diferents decrets que fan referència a inversions al Palau Güell on, en 
el seu moment, i ja hem tingut converses, la Diputació hi ha invertit moltíssim i creiem 
que caldria, si més no, revisar-ho. 
 
I també voldríem fer referència al cost dels diferents estands i l’organització d’un 
congrés, del qual ja vam tenir ocasió de comentar-ho al plenari del mes de desembre, 
de l’Smart Cities World Congress. Considerem que el cost dels estands és una 
miqueta excessiu. 
 
També voldríem fer alguna consideració sobre els diferents convenis amb dotacions 
econòmiques importants que ha fet la Diputació de Barcelona amb els diferents 
col·legis d’advocats i aquest conveni fa referència al servei, lamento que ara no hi sigui 
el diputat delegat, el servei d’intermediació amb deutes d’habitatge. Nosaltres tenim 
coneixement que, a part d’aquests convenis, els diferents col·legis d’advocats reben 
ingressos també dels propis municipis i que considerem que s’hauria de reconsiderar. 
És a dir, si hi ha un conveni amb la Diputació i, teòricament, la Diputació dóna 
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cobertura a tots els municipis, no entenem per què els municipis han de pagar per un 
mateix servei dues vegades, sigui directament o indirectament, i considerem que això 
s’hauria de protegir. Un altre tema que també hem comentat en diferents sessions de 
Comissió Informativa, recordo específicament una de Desenvolupament Econòmic 
Local i també de Territori i Sostenibilitat, era sobre l’increment o l’afluència de diferents 
turistes als espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona. Concretament 
parlàvem del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac on hi havia hagut, a l’any 
2015, un increment substancial, que fregava el 65%, d’aquest afluència de turisme. 
Nosaltres creiem que ara, a dia d’avui, ja no s’hi pot anar a La Mola, ja no s’hi pot anar 
a Sant Llorenç del Munt perquè això va més plena que la Rambla de Catalunya o que 
Les Rambles en el seu conjunt, i considerem que, més enllà de morir d’èxit i de 
l’equilibri entre una activitat, en aquest cas la turística, i... bueno..., no hem d’oblidar 
què estem fent amb un parc protegit.  
 
El que estem fent és protegir el parc i ho lligaríem també, com vam comentar en el seu 
moment, amb la reorientació de tot el que té a veure amb esdeveniments esportius 
que tenen lloc dintre dels parcs naturals. És a dir, hi ha un equilibri, sí, sí, està molt bé, 
tu pots fer una mitja marató, però una mitja marató t’atrau un munt de gent amb un 
munt de deixalla i això té unes conseqüències mediambientals clares. 
 
Abandonen la sala de sessions els diputats Gonzalez i Tomàs (ambdós del Grup PSC-
CP). 
 
Acabem ja. El 12830, que considerem bastant important, fa referència al Pla 
d’Actuació en Matèria d’Ocupació, el PAMO. En alguna Comissió Informativa, 
concretament en la de Desenvolupament Econòmic Local, es va parlar de tot el que és 
la xarxa Xaloc, però nosaltres creiem que aquest projecte o aquest pla d’actuació en 
matèria d’ocupació en els temps que corren i amb el percentatge d’atur que tenim a la 
província, seria un bon element per desenvolupar sinó en la propera, en properes 
Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local. I el 
128/2016 no sabem de què va, no hem tingut tampoc molt temps per estudiar, és una 
partida per xecs menjador d’1.300.000 €, i voldríem una explicació, si és possible aquí 
avui. 
 
I, finalment, explicacions sobre dos recursos contra la Diputació que fan referència als 
Decrets 12795 i el 12800.  
 
Intervé a continuació el president del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, 
senyor Ibáñez, qui diu: “En la pasada Comisión Informativa de Desarrollo Económico 
Local se dio cuenta del Decreto 11638/15 que corresponde al número de expediente 
2015/8640, de la Oficina Técnica de Estrategias para el Desarrollo Económico. Se 
trata de un contrato de servicios cuyo objeto es l’adjudicació del contracte menor per a 
la traducció de les guies metodològiques per a la planificació estratègica amb els 
números 1, 3, 6 i 8. El interés de la traducción se explica por su relevancia 
metodològica y se argumenta que atès que per a la realització de la traducció l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic no disposa de personal 
expert en serveis de traducció i, per això, necessita dotar-se d’assistència externa, etc. 
etc.  
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En la Comisión Informativa ya manifestamos nuestra sorpresa por la necesidad de un 
servicio externo para la traducción de estos documentos, dado que la misma no lo es a 
ningún idioma que nos sea ajeno, pues se trata del castellano, idioma cooficial en 
Catalunya. Ya formulamos una petición de información concreta, pero planteamos aquí 
preguntas complementarias de caràcter general: ¿los documentos en catalán se 
someten a la supervisión de un servicio de corrección idiomàtica externo? Dado que el 
nivel C de catalán se exige a los trabajadores de la casa y dado que oímos de manera 
insistente que el sistema de inmersión lingüística vigente garantiza el correcto 
conocimiento del castellano, ¿por qué es necesario un traductor externo cuando no lo 
es para el catalán?, ¿ninguno de los integrantes de la Oficina Técnica de Estrategias 
para el desarrollo económico ha estudiado bajo el sistema de la inmersión 
lingüística?”.  
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Monràs (PSC-CP). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Mirarem, doncs, d’atendre les preguntes. 
A veure no totes les podrem respondre, per tant, el que mirarem és de contestar 
aquestes qüestions. Jo valoro també que facin aquest seguiment perquè a nosaltres 
també ens exigeix estar absolutament atents i convençuts de totes les accions i, per 
tant, el que sí que farem és facilitar-los totes les accions formatives de la casa. 
L’inventari municipal que ens demanen els municipis, en general, són sol·licituds que, 
precisament ara per Llei de la Transparència, els diferents ajuntaments necessiten fer 
aquest inventari per poder-lo publicitar, per tant, mirarem aquests dos casos si és que 
hi havia una situació que no podien esperar a l’oferta del catàleg. Ho desconec en 
aquest moment. 
 
També segur que des de Comunicació li faran coneixement en relació amb el llibre 
d’estil i en relació amb el cost dels estands. És una qüestió que entenem que l’equip 
de Comunicació prepara i consulta diversos pressupostos, per tant a nosaltres ens 
arriba la proposta ja de manera adequada. Nosaltres mirem d’aprovar el contingut que 
sí que se li ha de donar a l’estand, i una de les prioritats que nosaltres ja venim fent és 
que a qualsevol fira que participi la Diputació que pugui acollir els diferents 
ajuntaments.  
 
És a dir, que els ajuntaments no s’hagin de gastar despesa que no podrien per 
participar en un estand com pot ser l’Smart City o qualsevol altre congrés d’aquestes 
característiques i, per tant, des de la Diputació nosaltres ja els hi oferim aquest espai 
als ajuntaments que poden penjar la seva informació, etc. etc. 
 
Dir-li que el tema del Col·legi d’advocats, teòricament, els ajuntaments quan tenim 
convenis amb el Col·legi els hauríem de tenir per altre tipus de serveis i no per el de 
intermediació hipotecària i, si no, hem de posar-ho en coneixement d’aquell 
ajuntament, perquè s’està pagant doblement per un servei que els hi facilitem des de 
la Diputació. Altra cosa és que l’ajuntament tingui conveni amb el Col·legi corresponent 
per altres temes, per l’oficina del consum o per altres qüestions, però no hauria de ser 
pel mateix, entenc que no correspondria perquè precisament vam organitzar la xarxa 
d’oficines perquè els ajuntaments ens demanaven que no tenien aquest servei. 
Estudiarem poder treballar més adequadament i de manera més desenvolupada el 
Xaloc. 
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I, efectivament, ens preocupa el tema de l’accés massiu als espais protegits. 
Evidentment, si intentes anar a La Mola pel Camí de la Senyora, doncs no hi pots anar 
i per tant has de buscar rutes alternatives, però, tot i així, bueno, diumenge dia 5, i aquí 
som uns quants diputats els que molts diumenges a on som?, hem anat a La Mola o 
estem per Collserola, doncs ens trobem molta, molta gent, i realment ho hem 
d’estudiar. I també a nivell de Parc de Collserola ens preocupa molt temes com la 
“TransCollserola” etc. etc. que tenen un impacte molt important. 
 
El tema de xecs menjador no sé molt bé si és el suport que donem a les escoles 
bressol per assegurar el menjador o una part del menjador de les escoles bressol 
municipals o una altra qüestió perquè, que a mi em consti, els treballadors i 
treballadores de la casa no tenen xecs menjador, penso, a l’ús que a vegades en 
empreses i organitzacions es dóna, però li estudiaré. Tenen una targeta, podria ser 
això, sembla que hi ha una targeta a aquests efectes, per tant podria ser això, però li 
explicitarem. 
 
I, finalment, el que comentava el senyor Ibáñez d’aquesta traducció. Entenc que la 
traducció requereix molt més que el coneixement que puguem tenir qualsevol de 
nosaltres a l’hora de conèixer l’idioma català i castellà. No és tan senzill i, per tant, 
entenc que hi ha una causa justificada per poder fer aquesta traducció. Per tant, 
entenc que li donaran una resposta la setmana vinent en relació amb les traduccions. 
 
10.- PRECS 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula, perquè ha instat un prec 
específic, a la portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadania, senyora 
Sierra, qui diu: Avui és l’últim dia que estaré aquí a la Diputació. Això no surt a l’ordre 
del dia perquè, per les normes de la Diputació, si sortia en aquest ordre del dia s’havia 
de fer al començament i jo havia de marxar, i jo volia estar tot el Ple, complir tota la 
meva feina i per això no consta, però com demà marxaré de l’ajuntament, 
immediatament quedaré fora d’aquí. Però jo volia estar tot el Ple i volia aprofitar per 
acomiadar-me de tothom.  
 
Dir que han estat per mi uns mesos molt intensos, perquè hem estat creant amb els 
meus companys el Grup de Ciutadans a la Diputació i, de fet, todavía estamos en ello. 
Hem estat molt de temps sense personal administratiu i sense assessors i, alhora, 
intentant conèixer la institució, que per nosaltres ha estat difícil perquè no teníem ningú 
que ens la pogués ensenyar, perquè és el primer cop que tenim representació aquí a 
la Diputació. Encara no tenim l’equip del tot format, perquè nosaltres no volem que 
Ciutadans esdevingui una agència de col·locació, estem fent tota una feina de veure 
què necessitem exactament i també hem demanat una agència externa perquè ens 
ajudi a triar el personal. 
 
També he de dir que en tot aquest procés no hem estat sols, perquè en tot moment 
hem comptat amb el suport del personal de la casa, al qual vull agrair la seva eficàcia i 
la seva bona predisposició en tot moment i, molt especialment, a la senyora Petra 
Mahillo i a la senyora María José Palacio. I també vull fer un esment especial al 
personal administratiu del PSC, perquè com no teníem a ningú i les pobres ens veien 
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per allà desesperats, sempre ens ajudaven molt i, si us plau, els passeu el meu 
agraïment si no em puc acomiadar d’elles personalment. 
 
També em vull acomiadar molt afectuosament de tots els companys, agrair el tracte 
cordial que he tingut en tot moment i molt especialment als meus companys de Grup, 
perquè m’han facilitat molt la vida en uns moments que no han estat fàcils perquè tinc 
molta feina a altres llocs també. 
 
I també volia reconèixer la bona tasca de la presidenta, de la senyora Conesa, perquè, 
malgrat que tothom pot pensar que estem molt separades ideològicament, jo penso 
que la bona feina s’ha de reconèixer, perquè sempre facilita la vida de tothom i facilita 
el bon funcionament de les institucions. 
 
Ara començo una nova etapa i la començo amb la mateixa voluntat de servei públic 
que he desenvolupat sempre com a professora i els mesos que he estat al món 
municipal, i resto a la disposició de tots vostès al Parlament de Catalunya per intentar 
millorar des d’allà la vida de la ciutadania. Moltes gràcies. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, senyora Sierra, nosaltres 
també li agraïm des d’aquesta institució la tasca que ha estat prestant al llarg 
d’aquests mesos. Desitjar-li sort i encerts en el futur, i dir-li que trobarà a faltar 
l’administració municipal, aquella que és la més propera i la que també comporta 
aquella responsabilitat immediata d’acció al territori, però, de tota manera, esperem 
que pugui fer una bona tasca al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. 
 
Tot seguit la senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Molta sort a la diputada de Ciutadans. Nosaltres 
entenem que ara mateix estem a l’apartat, al punt 10 de precs i ho diem perquè com 
sabem que tenim limitat el nombre de preguntes, doncs farem servir aquest punt de 
precs. 
 
Abans un diputat comentava o feia un comentari d’algú del seu municipi que deia que 
la política també era psicomotricitat. Doncs el primer prec va en aquest sentit, perquè 
aquesta Sala de Plens quan tu entres al teu seient de diputat has de fer mans i 
mànigues per poder entrar, l’espai que tens entre la taula és molt petit, no tens espai, 
les cames... vull dir que d’alguna manera, en la mesura del possible, reconsiderar 
aquesta situació no per fer psicomotricitat, sinó per estar més còmodes perquè, de 
vegades, tenim una... o almenys ens passa particularment, és que t’estàs adreçant a 
un diputat delegat, sobretot de Govern, en aquest cas dels companys i companyes de 
Convergència i Unió i no tenim ni tant sols la possibilitat física de poder-nos veure i a 
mi adreçar-me a algú què sé que hi és, però a qui no veig directament, doncs crec que 
això no facilita la nostra tasca. Suposo que no deu ser fàcil, però segur que és possible 
millorar la situació actual. 
 
Dit això, anem al tema. La primera qüestió és que sí que és cert que el mes passat 
vam tenir problemes en la facilitació dels decrets de Presidència als Grups polítics, que 
després s’ha solventat. El que sí que demanaríem al Govern és que, en la mesura del 
possible, tot i que en algun cas també ha millorat, que la resposta a les preguntes que 
formulem en una Comissió Informativa o en un Ple, encara que vostès tinguin 
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l’obligació de presentar-les en temps just abans d’aquell Ple o d’aquella Comissió, les 
facilitin abans. De vegades ens hem trobat que estàvem asseguts aquí en el Ple i 
resulta que la resposta estava al despatx perquè havia vingut just dos minuts despès 
de seure aquí.  
 
El mateix que passa en el Ple, passa en algunes Comissions Informatives. Crec que 
no ha de ser difícil tenir-ho 24 hores abans d’aquella Comissió Informativa o 24 hores 
abans del Ple. 
 
Abandonen la sala de sessions els diputats senyors Salom (CiU) i Ruiz Novella (PSC-
CP). 
 
El següent prec, que ja és conegut per tothom, és que, una vegada més, tornem a 
demanar la dimissió de la vicepresidenta cinquena, Núria Parlón, sense atribucions. 
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Marín (PSC). 
 
La següent qüestió que plantegem és que, ja ho hem fet per escrit el seu dia, ho vam 
fer en el seu dia per Registre de la Diputació, ho vam manifestar a la Comissió 
d’Hisenda de la setmana passada, i nosaltres el que sol·licitem són tots aquells 
convenis, decrets, acords i protocols formalitzats entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundación Bellota i Alcitrán, no cal que repeteixi els expedients, la Federación 
Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i, finalment, Economía, Cohesión 
Social para el Desarrollo-E-Coste. Ja ho hem sol·licitat en diverses ocasions i creiem 
que vostès ho haurien de facilitar quan més aviat millor. 
 
Quant el Portal de la Transparència, nosaltres fem el prec que tot el personal eventual 
i tot el personal de confiança estigui en una pàgina específica, perquè tothom pugui 
veure ben clar quins són aquest personal eventual, d’assessorament polític o de 
confiança. Que estigui en una pàgina i que els ciutadans i ciutadanes no hagin d’anar 
clicant i anar buscant. 
 
I, finalment, això que anem a demanar ara potser és complicat i potser és una utopia, 
però nosaltres considerem que no. A veure, la Diputació entre molts dels adjectius que 
se li atribueixen, un d’ells és “la repartidora”. Nosaltres aspirem a saber, a tenir un 
llistat en aquest Portal de la Transparència, on qualsevol ciutadà pugui tenir un llistat 
de quins són els ajuts que rep cada ajuntament.  
 
Sabem que hi ha ajuts que són ponderables perquè són recursos econòmics i que hi 
ha altres ajuts que no és tan senzill perquè són recursos tècnics dels quals no és tan 
senzill poder-ho mesurar. Però hi ha un principi a qualsevol carrera d’enginyeria que 
diu que tot el que es pot mesurar, també es pot millorar. Doncs bé, dintre d’aquests 
grau de gestió de la complexitat a la qual estem avesats i avocats tots plegats, potser 
estaria bé. Vostès tenen, o la Diputació té, una eina com els cercles de comparació 
intermunicipal per a un munt de coses i potser podríem tenir un cercle de comparació 
intermunicipal per veure quina és la distribució d’aquests recursos, sempre en pro 
d’aconseguir la màxima equitat possible.  
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La senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, recollim els precs i el mantindrem 
informat al respecte. Tot seguit dóna la paraula al portaveu del Grup Partit Popular 
senyor Riera, qui diu: Desitjar-li molts èxits a la senyora Sierra en aquesta nova etapa 
al Parlament de Catalunya. El pas per la Diputació sempre deixa empremta, encara 
que sigui de poc temps. 
 
Tinc un prec i una pregunta, la pregunta ja l’he fet, no s’ha contestat, però s’ha dit. 
Nosaltres teníem notícia de que s’havia necessitat una traducció del català al castellà i 
ens ha sobtat molt perquè, voldríem saber si ens ho expliquen, si no ara, però voldríem 
saber perquè es dóna aquesta circumstància, la impossibilitat de que amb una llengua 
cooficial, que a més coneixem tots, no es pot fer una traducció del català al castellà o a 
l’inrevés. Aquesta era la pregunta. Que ens la contestin, no cal ara. 
 
I després hi havia un prec, que és el de que quan es dirigeixin a un membre del 
Govern o a qui sigui, però és un membre del Govern perquè crec que la qüestió 
institucional s’ha de cuidar, cap a la Delegada del Govern d’Espanya a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, es diu María de los Llanos de Luna i no “de Lluna”, de la 
mateixa manera que el senyor Fàbrega és Colomer i no “Palomar”. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Agrair la 
feina a la companya Sònia Sierra. Esperem que també tingui sort i encerts, i de debò 
que jo crec que el Parlament de Catalunya és molt més avorrit que la Diputació de 
Barcelona. Cadascú té els seus vicis. En aquest sentit tornem a lo local, que és el 
nostre vici.  
 
En aquesta casa ja fa alguns dies, de fet ja ho sap pràcticament tothom jo crec, de fet 
tots i totes som conscients que hi ha una Llei de Mobilitat des de 2003 i que aquesta 
Llei de Mobilitat preveu diferents mesures. Una de les mesures que preveu la Llei de 
Mobilitat és que hi hagi opcions de reducció dels desplaçaments interns, sobretot 
adreçats a l’accés al lloc de treball i, per tant, lliurar l’accessibilitat i alhora reduir els 
desplaçaments interns. Sabem que Comissions Obreres, com ho deu saber tothom, ha 
activat la feina per demanar dins de la casa que hi hagi un pla de mobilitat o que hi 
hagi, fins i tot, un pla de desplaçament d’empresa. També sabem que la resta de 
treballadors i de sindicats s’hi han afegit i que, per tant, en aquests moments el nostre 
prec és al Govern de la Diputació que activi les comissions de treball que corresponen 
perquè això es pugui desenvolupar i, en aquest sentit, també podríem fer preguntes 
sobre què n’opina el Govern, però entenem com que segur que ens donaran resposta 
tant a la Junta de Portaveus com a la Comissió que correspon, que és un tema 
important i que en aquests moment la Diputació pot ser capdavantera i, per tant, 
demanem que s’ho prengui amb el màxim d’interès el Govern. 
 
La senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, doncs també recollim el prec. I, a 
continuació s’entra a l’apartat de preguntes. 
 
11.- PREGUNTES 
 
Intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: En tenim dret 
a tres, però en farem només dues. La primera és què pensa fer la Diputació amb el 
deute de 30.640 € que deu la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en 
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Catalunya, la FECAC?. És un deute que té pel local al carrer Mallorca des de l’abril de 
2014 i ens agradaria saber què pensa fer amb aquest deute de la FECAC amb la 
Diputació d’aquests més de 30.000 €. 
 
I la segona pregunta és que, com vostès saben, al Ple de desembre, al Ple de 
Pressupostos, va haver una impugnació per part d’una secció sindical, concretament 
de Comissions Obreres de l’ORGT perquè consideraven que la seva equiparació 
laboral no estava contemplada, etc. etc. La pregunta és: com està l’equiparació laboral 
dels treballadors de l’ORGT amb la resta de treballadors i treballadores de la 
Diputació?  
 
El diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona, senyor Ciurana (CiU), i en relació amb la primera pregunta, diu: Senyor 
Duran, pel que fa al deute farem el que hem fet sempre, és a dir, exigir. Suposo que 
vostè es fa ressò d’aquesta pregunta precisament per una acció de la Diputació per 
posar ordre a tots els contractes de lloguer que tenim, com és el cas de la FECAC. És 
una entitat que té rebuts pendents, però hi ha d’altres entitats. En tot cas, nosaltres el 
que hem fet és activar els mecanismes, com no podia ser d’altra manera, legals i 
oportuns per recuperar aquest deute. És evident que si això no es produeix, 
lògicament haurem de revisar els procediments i els contractes, en aquest cas, o la 
relació que té la Diputació de Barcelona envers aquesta i les altres entitats, però en 
qualsevol cas nosaltres estem segurs que aquest deute serà satisfet. 
 
El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor García Cañizares (CiU), en relació amb la segona pregunta diu: 
És cert que hi havia una al·legació que es va resoldre en el Pressupost, es va resoldre 
en aquest sentit, en que sí que hi havia partida econòmica, sí que estava prevista 
l’equiparació dels treballadors de l’Organisme de Gestió Tributària i els de la Diputació. 
El que s’ha començat a fer, i està molt avançat, és, a partir de l’arribada del nou Cap 
de Recursos Humans que estava pendent a l’Organisme, es treballa amb un ritme que 
entenem que en qüestió de setmanes estaran assolides les fites que es van marcar en 
el seu moment. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 15 hores i 30 minuts, 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 
 
 
 
 


